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Inleiding

Het Boek van Mormon getuigt van Jezus Christus en 
leert ons hoe we zijn discipelen worden. De profeet 
Joseph Smith (1805–1844) verklaarde dat ‘de mens 
dichter bij God komt door zich aan de leringen daarin 
te houden, dan door welk ander boek ook’. (History of 
the Church, 4:461; Inleiding tot het Boek van Mormon.) 
Als u het Boek van Mormon onder gebed leest, getuigt 
de Heilige Geest voortdurend tot uw hart en verstand 
van de goddelijke rol van de Heiland als de Verlosser 
van het mensdom.

Het Boek van Mormon heeft een sterke uitwerking op 
het hart van wie het ontvangen en de boodschap ervan 
overwegen. Ouderling Parley P. Pratt (1807–57), een 
van de eerste bekeerlingen van de herstelling en later 
lid van het Quorum der Twaalf Apostelen, heeft het 
volgende gezegd over de eerste keer dat hij het Boek 
van Mormon las:

‘Ik sloeg het vol verwach-
ting open en las het 
titelblad. Vervolgens las ik 
de verklaring van verschei-
dene getuigen over de 
manier waarop het gevon-
den en vertaald was. 
Daarna begon ik aan de 
inhoud. Ik las de hele dag; 
eten was een last, want ik 

had geen behoefte aan voedsel; slapen was een last 
toen de avond viel, want ik las liever dan dat ik sliep.

‘Terwijl ik las, rustte de Geest van de Heer op mij, en 
ik wist en begreep dat het boek waar was.’ (Autobiog
raphy of Parley P. Pratt, bewerkt door Parley P. Pratt jr. 
[1938], p. 37.)

Hedendaagse profeten hebben de heiligen der laatste 
dagen er voortdurend op gewezen dat ze het Boek van 
Mormon moeten lezen en herlezen. President Gordon B. 
Hinckley (1910–2008) heeft verklaard: ‘Zonder voorbe-
houd beloof ik u dat er een grotere mate van de Geest 
des Heren in uw huis zal komen indien u het Boek van 
Mormon met een gebed in uw hart leest, ook al heeft u 
het al vele malen gelezen. U zult zijn geboden met gro-
tere vastberadenheid gehoorzamen, en u zult een sterker 
getuigenis ontvangen dat de Zoon leeft.’ (‘Een krachtig 
en waar getuigenis’, Liahona, augustus 2005, p. 6.)

President Boyd K. Packer, president van het Quorum 
der Twaalf Apostelen, heeft uit eigen ervaring verteld 
dat het Boek van Mormon bestuderen tot persoonlijke 
openbaring leidt:

‘Ik vind [het Boek van Mormon] duidelijk en 
waardevol. (…)

‘Ik kwam erachter dat iedereen waar dan ook in 
het Boek van Mormon kon lezen en inspiratie kon 
ontvangen.

‘Een vers werd mij soms  
pas duidelijk na het twee  
of drie keer gelezen te 
hebben en bleek dan “van 
toepassing” te zijn op mijn 
dagelijks leven.’ (Liahona, 
mei 2005, p. 7.)

Zoals president Packer 
heeft getuigd, krijgt u inspiratie als u regelmatig in het 
Boek van Mormon leest.

Het doel van dit lesboek
Dit cursistenboek dient ter aanvulling bij het lezen en 
bestuderen van het Boek van Mormon en vervangt het 
niet. Het lesboek bevat een verzameling profetische 
inzichten en geïnspireerde raadgevingen als leidraad 
om alle Schriften op uzelf toe te passen (zie 1 Nephi 
19:23   ). Evalueer uw studiegewoonten en kijk hoe 
u dit lesboek het beste naast het lezen en uw studie 
van het Book of Mormon kunt gebruiken. De volgende 
studiemogelijkheden zijn te overwegen: (1) het lesboek 
raadplegen terwijl u aan het lezen bent, (2) het lesboek 
lezen nadat u diverse hoofdstukken in het Boek van 
Mormon gelezen hebt, of (3) het lesboek doornemen 
voordat u de Schriften leest om uw begrip van de 
desbetreffende hoofdstukken te vergroten.

De opzet van dit lesboek
Het cursistenboek bevat 56 hoofdstukken die het hele 
Boek van Mormon beslaan. Ieder hoofdstuk bestaat 
uit vijf onderdelen: Inleiding, Toelichting, Studievragen 
(in tekstvakken), Stof tot nadenken en Voorgestelde 
opdrachten.
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Inleiding
Een korte inleiding aan het begin van elk hoofdstuk 
plaatst het verhaal in context, duidt thema’s aan en wijst 
op enkele leerstellingen en beginselen die in het behan-
delde tekstblok naar voren komen.

Toelichting
In de toelichting worden leerstellingen en beginselen 
uit het tekstblok nader verklaard. Op basis van die 
toelichting kunt u de geïnspireerde boodschappen van 
de profeten uit het Boek van Mormon verder uitdiepen. 
U ziet hoe profeten in deze tijd de waarheden in de 
Schriften toepassen op de hedendaagse omstandighe-
den en ontwikkelingen in de wereld.

De toelichting bevat ook vaak citaten uit gecorre-
leerde kerkelijke publicaties, zoals Trouw aan het 
geloof: evangeliewijzer (2004), Voor de kracht van de 
jeugd: onze plicht jegens God vervullen (2001), Gids 
bij de Schriften (ook beschikbaar op internet via 
www .scriptures .lds .org), en de Engelstalige Topical 
Guide en Bible Dictionary.

Studievragen
In de toelichting zijn ook studievragen opgenomen in 
gearceerde vakken (zie het voorbeeld hieronder). Die 
vragen helpen u bepaalde verzen te onderzoeken en 
beter te begrijpen.

Mosiah 18:21–29
Wat leerde Alma zijn volgelingen opdat 

zij zouden wandelen ‘in oprechtheid voor 
het aangezicht van God’? (Vers 29.)

Stof tot nadenken
De sectie Stof tot nadenken helpt u sommige elementen 
van de leesstof dieper op u te laten inwerken. Ouderling 

Russell M. Nelson van het Quorum der Twaalf Aposte-
len heeft verklaard dat overpeinzing van de Schriften 
waardevolle resultaten oplevert: ‘Als u over leerstellige 
beginselen nadenkt en bidt, zal de Heilige Geest in uw 
gedachten en in uw hart tot u spreken. Van gebeurte-
nissen die in de Schriften beschreven worden, zult u 
nieuwe inzichten krijgen en zullen beginselen die op 
uw situatie van toepassing zijn, in uw hart binnendrup-
pelen.’ (Liahona, januari 2001, p. 21.) U wilt uw reacties 
op sommige van die vragen en de indrukken die u uit 
de Schriften opdoet misschien vastleggen in een studie-
schrift of in een apart notitieboekje of dagboek.

Voorgestelde opdrachten
Aan het einde van ieder hoofdstuk staan aanvullende 
opdrachten die u aansporen de waarheden uit de 
Schriften in uw leven toe te passen. Als u een insti-
tuutcursus over het Boek van Mormon volgt, kan uw 
leerkracht sommige opdrachten in de lessen opne-
men. Houd er rekening mee dat het om voorgestelde 
opdrachten gaat, die u aan uw persoonlijke behoef-
ten en door de leiding van de Heilige Geest kunt 
aanpassen.

Informatie voor cursisten  
met een handicap
Dit cursistenboek is mogelijk beschikbaar op 
www .ldsces .org. Als u dit lesboek wegens een handicap 
niet goed kunt gebruiken, neem dan contact op met uw 
leerkracht voor aanvullende informatiebronnen.

Tekstenbeheersing
Dit lesboek bevat een pictogram voor tekstenbeheer-
sing   , waarmee passages voor tekstenbeheersing 
worden aangeduid. Seminariecursisten wordt gevraagd 
om zich vertrouwd te maken met honderd schriftteksten 
met een leerstellige inhoud. Telkens wanneer een van 
de honderd verzen voor tekstenbeheersing genoemd 
wordt, ziet u het symbool    ter aanduiding.
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De sluitsteen van onze godsdienst

Hoofdstuk 1

Inleiding
De profeet Joseph Smith  
(1805–1844) heeft gezegd: 
‘Ik vertelde de broeders dat 
het Boek van Mormon het 
nauwkeurigste boek op 
aarde en de sluitsteen van 
onze godsdienst is, en dat 
de mens dichter bij God 
komt door zich aan de 
leringen daarin te houden, 
dan door welk ander boek 
ook’ (History of the Church, 
deel 4, p. 461; Inleiding van 
het Boek van Mormon).

Ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der 
Twaalf Apostelen heeft geschreven dat het Boek van 
Mormon ‘beschouwd moet worden als de opmerkelijk-
ste en belangrijkste geopenbaarde religieuze tekst sinds 
de geschriften van het Nieuwe Testament bijna tweedui-
zend jaar geleden bijeen werden gebracht. In feite kan 
het Boek van Mormon, waarin duidelijke en waar-
devolle verloren gegane bijbelse waarheden worden 
hersteld en waarin tientallen nieuwe waarheden over 
Jezus Christus aan het licht komen, en dat zo de weg 
bereidt voor de volledige herstelling van zijn evangelie 
en de triomfale dag van zijn millenniaanse wederkomst, 
beschouwd worden als de opmerkelijkste en belangrijk-
ste religieuze tekst die ooit aan de wereld is gegeven’ 
(Christ and the New Covenant [1997], pp. 9–10). 

Let, nu u aan uw studie van het Boek van Mormon 
begint, op de grote waarheden die erin voorkomen. 
Het Boek van Mormon getuigt met name van de god-
delijke natuur van Jezus Christus en de werkelijkheid 
van zijn zoenoffer. Bovendien bevestigt het Boek van 
Mormon het verbond dat God met het huis van Israël 
heeft gesloten en toont het aan dat wij heilige verbon-
den moeten sluiten en nakomen. Als u deze Schriftuur 
gebedsvol bestudeert, zal uw getuigenis van het evan-
gelie van Jezus Christus en van de herstelling ervan in 
deze laatste dagen, zich verdiepen en vergroten. 

Toelichting 
Titelblad
•	 Het	Titelblad	van	het	Boek	van	Mormon	begint	als	
volgt: ‘Het Boek van Mormon — een verslag geschreven 
door de hand van Mormon op platen ontleend aan 
de platen van Nephi.’ Dan volgen er twee alinea’s die 
waarschijnlijk door de profeet Moroni, de zoon van 
Mormon, zijn geschreven. De profeet Joseph Smith heeft 
uitgelegd dat ‘het titelblad van het Boek van Mormon 
een letterlijke vertaling is van de laatste bladzijde aan de 
linkerzijde van de verzameling of het boek der platen, 
waarop het verslag staat dat vertaald is. De taal was in 
zijn algemeenheid dezelfde als andere Hebreeuwse 
geschriften [d.w.z., geschreven van rechts naar links]. En 
dat titelblad is helemaal geen moderne tekst van mij of 
van enig ander mens die in deze generatie leeft of heeft 
geleefd’ (History of the Church, deel 1, p. 71).

‘Om te bestemder tijd te voorschijn 
te worden gebracht’
•	 In	de	eerste	alinea	van	het	titelblad	van	het	Boek	
van Mormon wordt verklaard dat de heilige kroniek 
‘te bestemder tijd te voorschijn [zal] worden gebracht’. 
President Ezra Taft Benson (1899–1994) heeft getuigd 
dat het tijdstip waarop het Boek van Mormon is ver-
schenen, bewijst dat het boek van groot belang is voor 
de herstelling van het evangelie:

‘Een (…) krachtig getuigenis van het belang van het 
Boek van Mormon is het tijdstip waarop de Heer het 
tevoorschijn liet komen in de herstelling die zich ont-
vouwde. Het enige wat eraan voorafging was het eerste 
visioen. In die prachtige manifestatie kwam de profeet 
Joseph Smith erachter hoe God eruitziet en dat God een 
werk voor hem te doen had. Het eerstvolgende was het 
Boek van Mormon dat tevoorschijn kwam.

‘Denk eens na over de betekenis daarvan. De komst 
van het Boek van Mormon ging vooraf aan de herstel-
ling van het priesterschap. Het werd slechts een paar 
dagen vóór de organisatie van de kerk uitgegeven. 
De heiligen kregen het Boek van Mormon te lezen 
voordat ze de openbaringen kregen met diepzinnige 
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leerstellingen als de drie graden van heerlijkheid, 
het celestiale huwelijk of het werk voor de doden. 
Het boek was er vóór de priesterschapsquorums en 
de organisatie van de kerk. Blijkt daar niet uit hoe 
belangrijk dit heilige boek in de ogen van de Heer 
was?’  (Conference Report, oktober 1986, p. 3; of 
Ensign, november 1986, p. 4.)

•	 Ouderling	L. Tom	Perry	van	het	Quorum	der	Twaalf	
Apostelen heeft uitgelegd dat het Boek van Mormon 
voor onze tijd is geschreven: ‘De voornaamste schrijvers 
van het Boek van Mormon begrepen zeer goed dat 
hun geschriften hoofdzakelijk bestemd waren voor de 
mensen van een toekomend geslacht, niet voor de men-
sen van hun eigen tijd. Moroni heeft aan ons geslacht 
geschreven: ‘Ik spreek tot u alsof gij aanwezig zijt’ 
(Mormon 8:35).’ (Conference Report, oktober 2005, p. 5; 
of Liahona, november 2005, pp. 6–7.)

•	 Over	de	noodzaak	om	het	Boek	van	Mormon	in	ons	
leven te gebruiken, heeft president Ezra Taft Benson 
verklaard: ‘Als zij onze tijd hebben gezien en die dingen 
hebben uitgekozen die voor ons de meeste waarde 
hebben, blijkt daar dan niet uit hoe wij het Boek van 
Mormon moeten bestuderen? We behoren ons voortdu-
rend af te vragen: “Waarom heeft de Heer Mormon (of 
Moroni of Alma) geïnspireerd om dit in zijn kroniek op 
te nemen? Wat kan ik daarvan leren om mij in deze tijd 
te helpen?”’ (Conference Report, oktober 1986, p. 5; of 
Ensign, november 1986, p. 6.)

Ook ouderling Perry heeft een belangrijke gewoonte 
in overweging gegeven bij het lezen van het Boek van 
Mormon: ‘Elke keer als we het boek lezen kunnen we 
ons de vraag stellen: “Waarom hebben de schrijvers 
ervoor gekozen dit verhaal of deze gebeurtenis in 
de kroniek op te nemen? Welke waarde hebben die 
gebeurtenissen nu voor ons?”’ (Conference Report, 
oktober 2005, p. 5; of Liahona, november 2005, p. 8.)

Vertaling door de gave Gods
•	 De	gouden	platen	zelf	bevatten	een	belofte	dat	ze	
zouden worden vertaald ‘door de gave en de macht 
Gods’ (Titelblad van het Boek van Mormon). Ouderling 
Russell M. Nelson van het Quorum der Twaalf Aposte-
len heeft opmerkelijke informatie over de vertaling van 
het Boek van Mormon gegeven:

‘De details van deze wonderbaarlijke wijze van vertalen 
zijn nog niet volledig bekend. Toch zijn er enige waar-
devolle bijzonderheden bekend. (…)

‘Emma Smith, die in het begin als schrijfster voor Joseph 
fungeerde, heeft in 1856 het volgende verslag gegeven:

‘“Toen mijn echtgenoot het Boek van Mormon ver-
taalde, schreef ik elke zin die hij dicteerde woord voor 
woord op. En als hij een eigennaam tegenkwam die 
hij niet kon uitspreken, of lange woorden, spelde hij 
ze, en als ik tijdens het schrijven een woord verkeerd 
opschreef, onderbrak hij mij om mijn spelling te cor-
rigeren, hoewel hij echt niet kon zien wat ik opschreef. 
Hij wist aanvankelijk zelfs niet hoe hij het woord Sarah 
moest uitspreken, maar hij spelde het, waarna ik het 
voor hem uitsprak.

‘“En als hij het werk voor wat dan ook onderbrak, dan 
ging hij, als hij het later weer oppakte, zonder ook 
maar even te twijfelen verder op het punt waar hij was 
gebleven. En toen hij een keer aan het vertalen was, 
stopte hij plotseling, zijn gezicht zo bleek als een doek, 
en zei: ‘Emma, stonden er muren om Jeruzalem heen?’ 
Toen ik bevestigend antwoordde, zei hij: ‘O! [Dat wist ik 
niet]. Ik was bang dat ik misleid werd.’ Zijn kennis van 
de geschiedenis was in die tijd zo beperkt dat hij niet 
eens wist dat er muren om Jeruzalem heen stonden.” 
(Edmund C. Briggs, ‘A Visit to Nauvoo in 1856’, Journal 
of History, januari 1916, p. 454.) (…)

‘Ofschoon de profeet zich in de jaren die volgden zou 
ontwikkelen, erkende Emma dat Joseph ten tijde van 
de vertaling van de gouden platen slechts beperkt 
geletterd was:

‘Joseph Smith (…) kon geen helder geformuleerde brief 
schrijven of dicteren, laat staan een boek als het Boek 
van Mormon. En hoewel ik nauw betrokken was bij 
wat er zich afspeelde, bleef het voor mij, en voor ieder 
ander, “wonderlijk en wonderbaar”. (Ibid)’ (‘A  Treasured 
Testament’, Ensign, juli 1993, pp. 62–63.)

Het Boek van Mormon bevestigt 
Gods verbond met Israël
•	 Behalve	dat	het	Boek	van	Mormon	van	Jezus	Christus	
getuigt, maakt het boek duidelijk dat God zijn verbond 
met het huis van Israël indachtig is. In de Gids bij de 

Hoofdstuk 1
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Schriften wordt het huis van Israël, zijn verstrooiing en 
zijn vergadering uitgelegd:

‘De Heer heeft aan Jakob, de zoon van Isaak en 
kleinzoon van Abraham, de naam Israël gegeven (Gen. 
32:28; 35:10). De naam Israël kan slaan op Jakob zelf, 
op zijn nakomelingen of op het koninkrijk dat die 
nakomelingen eens bezaten in de tijd van het Oude 
Testament. (…)

“De twaalf stammen van Israël: Abrahams kleinzoon, 
Jakob — die de naam Israël ontving — had twaalf 
zoons. Hun nakomelingen staan bekend als de twaalf 
stammen van Israël, ofwel de kinderen van Israël. (…)

“De verstrooiing van Israël: De Heer verstrooide en 
kastijdde de twaalf stammen van Israël wegens hun 
ongerechtigheid en opstandigheid. Tegelijkertijd echter 
heeft de Heer de verstrooiing van zijn uitverkoren volk 
onder de volken van de wereld gebruikt om die volken 
tot zegen te zijn. (…)

“De vergadering van Israël: Het huis van Israël zal 
vergaderd worden in de laatste dagen, voor de weder-
komst van Christus (Art. 1:10). De Heer vergadert zijn 
volk Israël wanneer het Hem aanvaardt en zijn geboden 
bewaart’ (Gids bij de Schriften’, ‘Israël’).

•	 De	leden	van	De	Kerk	van	Jezus	Christus	van	de	
Heiligen der Laatste Dagen zijn het deel van het huis 
van Israël dat vergaderd is tot de kennis van hun vaders 
en tot de verbonden van de Heer. De Heer heeft ver-
klaard: ‘Want gij zijt de kinderen van Israël en uit het 
nageslacht van Abraham’ (LV 103:17).

•	 Over	de	rol	van	het	Boek	van	Mormon	bij	de	ver-
gadering van Israël in de laatste dagen heeft ouderling 
Bruce R. McConkie (1915–1985) van het Quorum der 
Twaalf Apostelen het volgende geschreven: ‘Wat de 
vergadering van Israël betreft, is het Boek van Mormon 
het belangrijkste boek dat ooit is of ooit zal worden 
geschreven. Het is het boek dat Israël vergadert en dat 
duidelijk en volmaakt de leer van de vergadering van 
het uitverkoren nageslacht openbaart. Het is het boek, 
afkomstig van God, dat de waarheid en de goddelijk-
heid van zijn grote werk in de laatste dagen bewijst. 
Het bevat de volheid van het eeuwig evangelie en 
draagt het bewijs van zijn eigen goddelijke oorsprong 
in zich. Iedereen die werkelijk bekeerd is, weet door de 

openbaringen van de Heilige Geest aan de geest in zijn 
binnenste dat het Boek van Mormon de zin en de wil 
en de stem des Heren tot de wereld is. Het is het Boek 
van Mormon dat mensen ertoe brengt in het evangelie 
te geloven en tot de kerk toe te treden, en het is de 
macht, zoals we eerder hebben gezien, die de vergade-
ring van Israël tot stand brengt. Als er geen Boek van 
Mormon was, vanuit een praktische standpunt bezien, 
zou de vergadering van het volk des Heren in de laatste 
dagen tot stilstand komen. De verloren schapen van 
Israël horen de stem van hun Herder zoals die in het 
boek wordt gevonden en, gehoor gevend aan die stem, 
komen ze naar de ware schaapskooi. Het belang van 
dit boek Nephitische schriftuur voor het heil van de 
mensen in de laatste dagen kan niet genoeg worden 
benadrukt’ (A New Witness for the Articles of Faith 
[1985], p. 554).

Joden en andere volken overtuigen 
‘dat Jezus de Christus is’
•	 Volgens	het	titelblad	is	het	doel	van	het	Boek	van	
Mormon de Joden en andere volken tot de overtuiging 
te brengen dat ‘Jezus de Christus is, de Eeuwige God, 
die Zich aan alle natiën openbaart’. De ondertitel van 
het Boek van Mormon, eveneens een testament aan-
gaande Jezus Christus, legt nadruk op dit belangrijke 
doel. President Boyd K. Packer, president van het 
Quorum der Twaalf Apostelen, heeft het belang van 
de ondertitel uitgelegd:

‘De presiderende autoriteiten hebben onlangs besloten 
dat het Boek van Mormon vanaf nu de titel ‘Het Boek 
van Mormon’ met de ondertitel ‘Eveneens een testament 
aangaande Jezus Christus’ zal dragen.

‘Het stuk hout of het verslag van Juda — het Oude 
Testament en het Nieuwe Testament — en het stuk hout 
of het verslag van Efraïm — het Boek van Mormon, 
dat eveneens een testament aangaande Jezus Christus 
is — zijn nu zodanig samengekomen dat u, als u de ene 
aandachtig bestudeert, door de andere wordt aange-
trokken; en als u iets uit de ene leert, u door de andere 
wordt onderricht. Zij zijn werkelijk in onze hand tot één 
geworden. Ezechiëls profetie is nu vervuld’ (Conference 
Report, oktober 1982, p. 75; of Ensign, november 
1982, p. 53).

De sluitsteen van onze godsdienst

5



•	 President	Ezra	Taft	Benson	heeft	de	betekenis	van	
het woord testament uitgelegd: ‘“[Zijn wij] het nieuwe 
verbond indachtig, ja, het Boek van Mormon?” [Zie LV 
84:57]. In de Bijbel hebben we het Oude Testament en 
het Nieuwe Testament. Het woord testament is een ver-
taling van een Grieks woord dat ook met verbond kan 
worden vertaald. Is dat wat de Heer bedoelde toen Hij 
het Boek van Mormon het ‘nieuwe verbond’ noemde? 
Het is met recht eveneens een testament of getuige 
aangaande Jezus Christus. Dat is een van de redenen 
dat we recentelijk de woorden “Eveneens een testament 
aangaande Jezus Christus” aan de titel van het Boek 
van Mormon hebben toegevoegd’ (Conference Report, 
oktober 1986, p. 4; of Ensign, november 1986, p. 4).

•	 Ouderling	Russell M.	Nelson	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft deze raad gegeven: ‘Als u het 
Boek van Mormon leest, concentreer u dan op de 
belangrijkste persoon in het boek — van het eerste 
tot het laatste hoofdstuk — de Heer Jezus Christus, 
de Zoon van de levende God’ (Conference Report, 
oktober 1999, p. 87; of Ensign, november 1999, p. 69).

Ouderling Jeffrey R. Holland heeft verder uitgelegd:

‘[De Heer] heeft ons een laatste verbond aangeboden, 
ons een laatste testament gegeven, als deel van zijn 
laatste handreiking aan de gevallen mens. Hij heeft ons 
een laatste schriftelijke getuige van zijn liefde aange-
boden en Hij heeft zijn barmhartigheid voor de laatste 
keer verleend. (…) Dat testament en laatste getuigenis, 
dat “nieuwe verbond” dat nog een laatste keer aan de 
mensenkinderen wordt aangeboden, is de boodschap 
van het Boek van Mormon.’ 

 ‘Er is geen kroniek die 
meer zegt over Gods belof-
ten aan de mensen in de 
laatste dagen. Die beloften 
concentreren zich op zijn 
eniggeboren Zoon, op ”de 
verdiensten en de barmhar-
tigheid en de genade van 
de Heilige Messias (…) 
[die] zal bemiddelen voor 
alle mensenkinderen; en zij 
die in Hem geloven, zullen 
behouden worden” 
[2 Nephi 2:8–9].
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‘De taak van de kinderen Gods in die einddagen van 
de wereldgeschiedenis is door te gaan met ‘onwrik-
baar geloof in Hem, [zich] geheel verlatend op de 
verdiensten van Hem die machtig is om te redden’ en 
‘standvastig in Christus voorwaarts [te] streven, met 
volmaakt stralende hoop, en liefde voor God en voor 
alle mensen[,] (…) [zich] vergastend aan het woord van 
Christus, en tot het einde volhard[end]. Dit is de weg; 
en er is geen andere weg noch naam onder de hemel 
gegeven waardoor de mens kan worden behouden in 
het koninkrijk Gods’ [2 Nephi 31:19–21]. 

‘Er is geen ander boek dat ons daar beter mee helpt. 
Er is geen ander boek dat alleen om die reden door 
goddelijke hand is voortgebracht en beschermd. Er is 
nooit een ander boek geschreven met zo’n volledige 
visie op een toekomstige bedeling waarin die kroniek 
uiteindelijk tevoorschijn zou komen. (…)

“… ‘Met zijn boodschap van geloof in Christus, hoop 
in Christus, en naastenliefde in Christus is het Boek 
van Mormon Gods ”nieuwe verbond” aan zijn kinderen 
— en wel voor de laatste keer’ (Christ and the New 
Covenant, pp. 8–10).

Titelblad van het Boek van Mormon
Welke feiten op het titelblad getuigen van het 

wonderbaarlijke karakter van het boek? 

Hoe het Boek van Mormon de sluitsteen is
•	 De	profeet	Joseph	Smith	heeft	het	Boek	van	Mormon	
de ‘sluitsteen van onze godsdienst’ genoemd (History of 
the Church, deel 4, p. 461; Inleiding van het Boek van 
Mormon). President Ezra Taft Benson heeft de functie 
van een sluitsteen als volgt uitgelegd:

‘Een sluitsteen is de middelste  
steen in een gewelfboog. 
Het houdt alle andere ste-
nen op hun plaats, en als 
hij wordt weggehaald, stort 
de boog in elkaar.

‘Het Boek van Mormon is in drie opzichten de sluit-
steen van onze godsdienst. Het is de sluitsteen van 
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ons getuigenis van Christus. Het is de sluitsteen van 
onze leer. Het is de sluitsteen van ons getuigenis’ 
 (Conference Report, oktober 1986, p. 4; of Ensign, 
november 1986, p. 5).

•	 President	James E.	Faust	(1920–2007)	van	het	Eerste	
Presidium heeft het idee dat het Boek van Mormon 
onze leerstellige sluitsteen is, als volgt uitgewerkt: 

‘Het Boek van Mormon is een sluitsteen omdat het eeu-
wige beginselen en leringen vestigt en samenbindt en 
fundamentele heilsleringen vervolledigt. Het is de parel 
aan de kroon van onze heilige Schriften.

 ‘Ook om andere redenen 
is het een sluitsteen. In de 
belofte van Moroni (…) 
— namelijk dat God de 
waarheid van het Boek 
van Mormon bekend zal 
maken aan ieder die er 
met geloof in Christus naar 
zoekt — hebben we een 
sluitschalm in een zichzelf 
sluitende keten.

‘Een krachtig getuigenis van het Boek van Mormon 
overtuigt dat “Jezus de Christus is, de eeuwige God”, 
en verschaft ons ook het geestelijke bewijs van de 
goddelijke roeping van Joseph Smith en dat hij de 
Vader en de Zoon heeft gezien. Als dat vaststaat, is 
het logische gevolg dat men ook een bevestiging kan 
ontvangen dat de Leer en Verbonden en de Parel van 
grote waarde ware Schriften zijn, naast de Bijbel en het 
Boek van Mormon.

‘Dat alles bekrachtigt de herstelling van het evangelie 
van Jezus Christus en de goddelijke zending van De Kerk 
van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, 
die geleid wordt door een profeet die voortdurende 
openbaring ontvangt. Uit die fundamentele waarheden 
kan begrip van andere heilbrengende beginselen van de 
volheid van het evangelie voortvloeien’ (‘De sluitsteen 
van onze godsdienst’, Liahona, januari 2004, pp. 3–4).

‘Dichter bij God kom[en] door zich 
aan de leringen daarin te houden’
•	 Op	zondag	28	november	1841	bracht	de	profeet	
Joseph Smith de dag in raadsvergadering door met 

de twaalf apostelen in het huis van president Young. 
Terwijl hij met hen over verschillende onderwerpen 
van gedachten wisselde, verklaarde hij dat ‘de mens 
dichter bij God komt door zich aan de leringen daarin 
[het Boek van Mormon] te houden, dan door welk 
ander boek ook’ (History of the Church, deel 4, p. 461; 
Inleiding van het Boek van Mormon).

•	 President	Ezra	Taft	Benson	heeft	verklaard	dat	het	
Boek van Mormon ons helpt om waarheid van dwaling 
te onderscheiden:

‘Wij (…) behoren het Boek van Mormon beter te 
kennen dan enig ander boek. Niet alleen behoren we 
te weten welke geschiedenis en geloofsversterkende 
verhalen erin voorkomen, maar we behoren ook de 
leringen te begrijpen. Als we echt ons huiswerk doen 
en het Boek van Mormon leerstellig onderzoeken, kun-
nen we fouten ontmaskeren en waarheden vinden om 
de huidige valse theorieën en filosofieën van de mens 
te bestrijden.

‘Het is mij opgevallen dat er in de kerk een verschil in 
onderscheid, inzicht, overtuiging en geest bestaat tussen 
wie het Boek van Mormon kennen en liefhebben en 
wie dat niet doen. Het boek is een grote zeef’ (‘Jesus 
Christ—Gifts and Expectations’, Ensign, december 
1988, p. 4).

•	 President	Marion G.	Romney	(1897–1988)	van	het	
Eerste Presidium heeft verteld hoe zijn studie van het 
Boek van Mormon zijn geestelijke veiligheid in stand 
hield: ‘Toen ik een paar jaar geleden de advocatuur in 
ging, maakte mijn familie zich een beetje zorgen. Ze 
waren bang dat ik mijn geloof zou verliezen. Ik wilde 
advocaat worden, maar ik wilde nog liever mijn getui-
genis behouden. Daarom besloot ik iets te doen wat ik 
u ook kan aanbevelen. Elke ochtend las ik voordat ik 
aan mijn dagelijkse werkzaamheden begon een half uur 
in het Boek van Mormon — ik las ook in alle andere 
standaardwerken van de kerk, maar ik heb het nu over 
het Boek van Mormon — en met slechts een half uur 
per dag las ik elk jaar, negen jaar lang, het Boek van 
Mormon door. Ik weet dat ik erdoor in harmonie bleef, 
voor zover ík in harmonie bleef, met de Geest van de 
Heer’ (Conference Report, april 1949, p. 36).
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De lezer bepaalt wat er wordt geleerd
•	 Door	het	Boek	van	Mormon	te	lezen	kunnen	we	
geweldige zegeningen ontvangen. Er rust echter een 
grote verantwoordelijkheid op de lezer. Ouderling 
 Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf Apostelen 
heeft gezegd dat iemand met het juiste verlangen en 
de juiste houding moet lezen: ‘Wat we uit een boek 
halen — met name uit een gewijde tekst — is vooral 
afhankelijk van onze houding als we erin lezen: zijn we 
verlangend en bereid om te leren en ons af te stemmen 
op het licht en de communicatie van de Geest van de 
Heer’ (Conference Report, april 2006, p. 78; of Liahona, 
mei 2006, p. 77).

Een getuigenis van het Boek 
van Mormon krijgen
•	 De	laatste	profeet	die	de	kroniek	van	de	Nephieten	
bijhield was Mormons zoon, Moroni. Als profeet van 
God gaf Moroni een formule waarmee lezers een getui-
genis van de Heilige Geest kunnen krijgen dat het Boek 
van Mormon heilige Schriftuur is. Deze belofte, gedaan 
aan allen die het Boek van Mormon oprecht lezen 
en verlangen te weten of het waar is, staat in Moroni 
10:3–5   .

•	 De	oprechte	lezer	zal	misschien	niet	meteen	een	
getuigenis van het Boek van Mormon krijgen. Boven-
dien zullen er mensen zijn die zich niet realiseren dat 
hun getuigenis groeit terwijl zij deze geweldige tekst 
bestuderen en erover bidden. Maar de belofte van 
Moroni zal in vervulling gaan. President Boyd K. Packer, 
president van het Quorum der Twaalf Apostelen, heeft 
uit eigen ervaring raad gegeven aan wie een getuigenis 
verlangen:

‘Toen ik het Boek van Mormon voor het eerst in zijn 
geheel doorlas, kwam ik bij de belofte dat ik, als ik 
‘God, de eeuwige Vader, in de naam van Christus [zou 
vragen] of [datgene wat ik gelezen had] waar [was]; en 
indien [ik zou vragen] met een oprecht hart, met een 
eerlijke bedoeling en met geloof in Christus, (…) Hij de 
waarheid ervan aan [mij zou] openbaren door de macht 
van de Heilige Geest’ (Moroni 10:4). Ik probeerde die 
aanwijzingen zo goed mogelijk op te volgen.

‘Zo ik al gehoopt had op een onmiddellijke, alles-
overtreffende hemelse manifestatie dan heb ik die 

niet gekregen. Ik had niettemin een goed gevoel en ik 
begon te geloven. (…)

‘Mijn ervaring is dat een getuigenis er niet plotsklaps 
is. Het groeit eerder, zoals Alma zegt, uit een geloofs-
zaadje. “Het zal uw geloof versterken, want gij zult 
zeggen: ik weet dat dit een goed zaadje is; want zie, het 
ontspruit en begint te groeien” (Alma 32:30). Als u het 
verzorgt, zal het groeien; en als u het niet verzorgt, zal 
het verdorren. (Zie Alma 32:37–41).

‘Wees niet teleurgesteld als u het boek leest en herleest 
zonder een krachtige bevestiging te krijgen. Misschien 
lijkt u wel wat op de discipelen over wie in het Boek 
van Mormon wordt gesproken, die de macht Gods in 
grote heerlijkheid op zich hadden rusten en dat niet 
wisten’ (3 Nephi 9:20).

‘Doe uw uiterste best. Denk aan dit vers: ‘En ziet toe 
dat al deze dingen in wijsheid en ordelijkheid worden 
gedaan, want het is niet nodig dat iemand harder loopt 
dan hij kracht heeft. En voorts is het noodzakelijk dat 
hij ijverig is om daardoor de prijs te kunnen behalen; 
daarom moeten alle dingen ordelijk worden gedaan’ 
(Mosiah 4:27)’ (Conference Report, april 2005, pp. 6–7; 
of Liahona, mei 2005, pp. 6, 8).

Moroni 10:3–5 
Lees nogmaals de belofte van Moroni. 
Hoe gaat u deze belofte toepassen bij 
uw studie van het Boek van Mormon?

Externe bewijzen van het Boek van Mormon
•	 Sommige	lezers	van	het	Boek	van	Mormon	zijn	geïn-
teresseerd in geografische, tekstuele of archeologische 
bewijzen die de historische oorsprong van het boek 
bevestigen. Hoewel die vaak fascinerend en nuttig zijn, 
dient men te bedenken dat die soort ontdekkingen niet 
de essentie en waarheid van het Boek van Mormon vor-
men. President Gordon B. Hinckley (1910–2008) raadde 
het af om zich volledig te verlaten op deze ontdek-
kingen voor ons getuigenis van het Boek van Mormon: 
‘Het bewijs dat het boek waar is, dat het bestaansrecht 
heeft in een wereld die bewijzen eist, moet niet gezocht 

Hoofdstuk 1

8



worden in archeologie of antropologie, hoewel dat voor 
sommigen wel nuttig kan zijn. Het is niet in taalkundig 
of historisch onderzoek te vinden, hoewel dat wel 
bevestigend kan zijn. Het bewijs dat het boek waar is en 
dat het bestaansrecht heeft, is in het boek zelf te vinden. 
De waarheid van het boek ontdekt u alleen door het te 
lezen. Het is een boek van God. Nuchtere mensen kun-
nen vraagtekens bij de oorsprong van het boek plaatsen, 
maar zij die het met een gebed in het hart hebben 
gelezen, zijn door een bovennatuurlijke kracht te weten 
gekomen dat het waar is, dat het het woord van God 
bevat, dat het de verlossende waarheden van het eeuwig 
evangelie bevat, dat het “door de gave en de macht 
Gods te voorschijn is gekomen (…) ter overtuiging van 
de Joden en de andere volken dat Jezus de Christus is” 
(Titelblad van het Boek van Mormon)’ (‘De vier hoekste-
nen van geloof’, Liahona, februari 2004, p. 6).

Zegeningen van het Boek van Mormon
•	 President	Gordon B.	Hinckley	heeft	uitgelegd	hoe	
het Boek van Mormon de leden van de kerk geestelijk 
kan beschermen:

‘[Het Boek van Mormon] illustreert heel duidelijk dat 
mensen en volken die in godsvrucht wandelen en 
Gods geboden onderhouden, voorspoedig zijn en groei 
doormaken. Verwerpen zij Hem en zijn woord echter, 
dan treedt er verval op, dat uiteindelijk leidt — tenzij 
het door een rechtschapen leven tot stilstand wordt 
gebracht — tot onmacht en dood. (…)

‘Zonder voorbehoud beloof ik u dat er een grotere mate 
van de Geest des Heren in uw huis zal komen indien u 
[het Boek van Mormon leest]. (…) U zult zijn geboden 
met grotere vastberadenheid gehoorzamen, en u zult 
een sterker getuigenis ontvangen dat de Zoon leeft’ 
(‘Een krachtig en waar getuigenis’, Liahona, augustus 
2005, pp. 4–6).

•	 President	James E.	Faust	heeft	een	ervaring	bespro-
ken van ouderling F. Burton Howard van de Zeventig 
waaruit de bekeringskracht van het Boek van Mormon 
blijkt:

‘Zuster Celia Cruz Ayala uit het zendingsgebied San 
Juan (Puerto Rico) besloot het Boek van Mormon aan 
een vriendin te geven. Ze pakte het boek in cadeaupa-
pier in en ging op weg om het af te geven.

‘Onderweg werd ze overvallen door iemand die haar 
handtas weggriste, met daarin het ingepakte exemplaar 
van het Boek van Mormon. Een paar dagen later ont-
ving ze deze brief:

‘“Mevr. Cruz,

‘“ Vergeef me, vergeef me. U weet niet half hoeveel spijt 
ik heb dat ik u heb beroofd. Maar mijn leven is erdoor 
veranderd en zal erdoor blijven veranderen. Dat boek 
[het Boek van Mormon], heeft mij geholpen. De droom 
van die man Gods heeft mij geraakt. (…) Ik stuur u uw 
vijf pesos terug, want ik kan ze niet uitgeven. Ik wil u 
laten weten dat het leek alsof u iets uitstraalde. Dat licht 
weerhield mij ervan [u te verwonden]. Daarom ben ik 
hard weggerend.

‘“Ik wil u laten weten dat u mij weer zult zien, maar dan 
zult u mij niet herkennen, want dan zal ik uw broeder 
zijn. (…) Hier, waar ik woon, zal ik de Heer zoeken en 
naar de kerk gaan waartoe u behoort.

‘“Ik kreeg tranen in mijn ogen door de boodschap die u 
in dat boek had geschreven. Sinds woensdagavond lees 
ik onafgebroken in het boek. Ik heb God gebeden en 
Hem gevraagd mij te vergeven, [en] ik vraag u mij te ver-
geven. (…) Ik dacht dat uw ingepakte cadeau iets was 
wat ik kon verkopen. [In plaats daarvan] heeft het mijn 
leven veranderd. Ik smeek u, vergeef me, vergeef me.

‘“Uw afwezige vriend.”

‘Dat is de bekeringskracht van het Boek van Mormon’ 
(Conference Report, april 1996, p. 58; of Ensign, mei 
1996, p. 42).

Het Boek van Mormon: platen en kronieken
•	 Zie	het	schema	‘Het	Boek	van	Mormon:	platen	en	
kronieken’ in het aanhangsel (p. 430). Daarin staat 
welke profeet welke kroniek heeft geschreven en 
welke platen welke kroniek bevatten.
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Nephitische kroniekschrijvers
•	 Zie	het	schema	‘Nephitische	kroniekschrijvers’	in	het	
aanhangsel (p. 431). Daarin staan de schrijvers en de 
boeken die zij hebben geschreven.

Getuigen van de waarheid van 
het Boek van Mormon
•	 Ouderling	Bruce R.	McConkie	heeft	uitgelegd	dat	de	
Heer altijd voor getuigen zal zorgen om van zijn god-
delijke werk te getuigen:

‘Elke keer als de Heer een bedeling inluidde door zijn 
evangelie te openbaren en het priesterschap en de 
sleutels aan mannen te verlenen, handelde Hij overeen-
komstig de wet van getuigen die Hijzelf heeft ingesteld. 
Deze wet luidt: ‘Op de verklaring van twee of drie 
getuigen zal iedere zaak vaststaan.’ (2 Korintiërs 13:1; 
Deuteronomium 17:6; 19:15; Matteüs 18:15–16. …)

‘Nimmer hoeft één man alleen een nieuwe bedeling 
met geopenbaarde waarheid te vestigen of het gewicht 
van een dergelijke boodschap en waarschuwing aan 
de wereld alleen te brengen. In elke bedeling, vanaf 
Adam tot deze tijd, hebben twee of meer getuigen hun 
getuigenis gebundeld om aldus hun toehoorders zon-
der verontschuldiging op de dag des oordeels te laten, 
mocht hun getuigenis worden verworpen’ (Mormon 
Doctrine, 2de uitgave [1966], p. 436).

•	 President	Heber J.	Grant	(1856–1945)	heeft	het	
belang van de getuigen van het Boek van Mormon 
onderstreept: ‘Ik geloof niet dat een rechtbank, waar 
ook ter wereld, een man die terechtstaat wegens moord 
zal verzuimen te veroordelen, als twaalf achtenswaar-
dige burgers getuigen van de kennis die zij hebben over 
de omstandigheden die tot de moord hebben geleid, en 
als er niemand is die hun woorden tegenspreekt. Wij 
hebben het getuigenis van Joseph Smith en het getuige-
nis van drie getuigen waaruit blijkt dat God hun kennis 
heeft gegeven omtrent het Boek van Mormon, dat een 
engel uit de hemel heeft verklaard dat het boek door 
de gave en macht Gods is vertaald. Die mannen waren 
Oliver Cowdery, David Whitmer en Martin Harris. Zij 
verlieten de kerk, maar tot op de dag van hun dood 
volhardden zij in hun getuigenis aangaande de verkla-
ring van de engel, en dat hun was geboden getuigenis 
af te leggen van de goddelijke oorsprong van dat boek, 

en dat hebben ze ook gedaan. Acht mannen, van wie 
sommigen door de kerk werden geëxcommuniceerd, 
volhardden in hun getuigenis dat zij de platen waarvan 
het Boek van Mormon is vertaald, hadden gezien en 
aangeraakt, en zij zijn hun getuigenis tot de dood trouw 
gebleven. Al het ongeloof in de wereld bewijst niet 
dat die mannen niet de waarheid spraken, want er zijn 
geen getuigen die het tegendeel beweren’ (Conference 
Report, april 1929, p. 128). Zie ‘De getuigen van de 
platen met het Boek van Mormon’ in het aanhangsel 
(p. 432).

•	 Ondanks dat zij de  
gouden platen in juni 1829 
hebben gezien en aange-
raakt, zijn sommige getui-
gen niet trouw gebleven 
aan De Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen 
der Laatste Dagen. Presi-
dent James E. Faust heeft 
uitgelegd: ‘Kennis wordt 
door geloof verkregen. In onze tijd moeten we de waar-
heid leren kennen van alles wat er op de gouden platen 
stond, ook al hebben we ze niet gezien. In tegenstelling 
tot de drie en de acht getuigen kunnen wij ze niet zien 
en aanraken. Sommigen van de mensen die ze gezien 
en aangeraakt hebben, zijn niet trouw aan de kerk 
gebleven. Een engel zien is een enorme ervaring, maar 
het is veel belangrijker om door geloof en het getuigenis 
van de Geest kennis van de goddelijke natuur van de 
Heiland te ontvangen [zie Johannes 20:29]’ (Conference 
Report, april 2002, p. 57; of Liahona, mei 2002, p. 48).

Getuigen
Wat is het verschil tussen de 

ervaring van de drie getuigen en de 
ervaring van de acht getuigen?

De getuigen van de platen met 
het Boek van Mormon
•	 Zie	‘De	getuigen	van	de	platen	met	het	Boek	van	
Mormon’ in het aanhangsel (p. 432). Daar staan de drie 
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getuigen en de acht getuigen met hun geboortedatum, 
geboorteplaats, leeftijd waarop zij de platen zagen, 
beroep, informatie over doop, en overlijdensdatum 
en -plaats.

Stof tot nadenken
•	 In	welke	opzichten	is	het	Boek	van	Mormon	even-

eens een testament aangaande Jezus Christus?

•	 Hoe	helpt	het	bestuderen	van	het	Boek	van	Mormon	
ons om de dingen Gods niet te veroordelen? (Titel-
blad van het Boek van Mormon).

•	 Waarom	dient	ieder	lid	van	de	kerk	te	kunnen	getui-
gen dat het Boek van Mormon het woord van God is?

Voorgestelde opdrachten
•	 Schrijf	in	het	kort	op	wat	volgens	u	de	doelen	van	

het Boek van Mormon zijn. Vergelijk uw lijstje met de 
doelen die Moroni op het titelblad van het Boek van 
Mormon noemt.

•	 Analyseer	de	belofte	in	Moroni	10:3–5    en stel 
vast wat u moet doen om een getuigenis van het 
Boek van Mormon te krijgen of te versterken.

De sluitsteen van onze godsdienst
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1 Nephi 1–5

Hoofdstuk 2

Inleiding
In 1995 hebben het Eerste Presidium en het Quorum der 
Twaalf Apostelen verklaard dat ‘het gezin centraal staat in 
het plan van de Schepper voor de eeuwige bestemming 
van zijn kinderen.’ Zij verklaarden: ‘De kans op een geluk-
kig gezinsleven is het grootst als de leringen van de Heer 
Jezus Christus eraan ten grondslag liggen’ (‘Het gezin: 
een proclamatie aan de wereld’, De Ster, januari 1995, p. 
102). Nephi schreef over het gezin van Lehi en Sariah, zijn 
ouders. Deze ‘goede ouders’ (1 Nephi 1:1) probeerden 
zelfs in moeilijke tijden met de leringen van de Heer hun 
kinderen op te voeden en leiding te geven. Vader Lehi 
had visioenen uit de hemel, maar werd ook met de dood 
bedreigd. De zoons vluchtten met hun ouders uit Jeruza-
lem, maar kregen kort daarna de gevaarlijke en moeilijke 
taak om terug te gaan en de koperen platen te gaan 
halen. De trouwe zoons steunden hun ouders en volgden 
de Heer, terwijl de andere zoons opstandig waren. Als u 
deze eerste hoofdstukken in het Boek van Mormon leest, 
zult u zien dat het gezin de Heer wilde volgen. Overweeg 
hoe u hun voorbeeld kunt volgen.

Toelichting 
Het Eerste boek Nephi: zijn 
regering en zijn bediening
•	 De	inleiding	van	1 Nephi	is	een	samenvatting	van	
het boek en maakt deel uit van de oorspronkelijke 
tekst. Alle inleidingen in het Boek van Mormon maken 
deel uit van de oorspronkelijke kroniek die de profeet 
Joseph Smith in handen kreeg, met inbegrip van de 
invoegsels die aan de verschillende hoofdstukken 
voorafgaan (zie bijvoorbeeld Mosiah 9 en Alma 21). 
De korte samenvattingen voorafgaand aan elk hoofd-
stuk zijn latere toevoegingen om de lezer meer inzicht 
te geven in het hoofdstuk.

•	 Als	samensteller	van	het	Boek	van	Mormon	stond	
Mormon voor de moeilijke taak om te beslissen wat hij 
in de beknopte kroniek moest opnemen. Hij liet zich 
daarbij door ten minste twee richtlijnen leiden. Ten 
eerste had de Heer Mormon verteld om ‘de dingen op 
te schrijven die […] geboden zijn’ (3 Nephi 26:12). Ten 
tweede zag Mormon onze tijd en de heersende omstan-
digheden (zie Mormon 8:34–35). Daaruit begrijpen wij 
dat wanneer Mormon redactionele beslissingen nam hij 
zich door deze twee factoren liet leiden. 

Het kan leerzaam zijn om de lengte van de boeken in 
het Boek van Mormon te vergelijken met de tijdvakken 
die ze beslaan. Zie het schema ‘Het Boek van Mormon: 
pagina’s en tijdvakken’ in het aanhangsel (p. 434). 

1 Nephi 1:1. Veel ellende, niettemin 
ten zeerste begunstigd
•	 Nephi	schreef	over	‘veel	ellende’,	maar	maakte	ook	
gewag van de vele zegeningen des Heren. In zijn 
kroniek schrijft hij over de vele beproevingen die hij 
en de anderen in het gezin doorstonden, zonder dat zij 
ondankbaar werden en de Heer vergaten. Nephi voelde 
zich ten zeerste begunstigd omdat hij veel kennis over 
de goedheid Gods had verkregen (zie 1 Nephi 2:16) 
En omdat hij op Gods kracht vertrouwde, werd hij 
gesteund (zie 2 Nephi 4:19–26). Begrip van Gods plan 
plaatste de beproevingen van Nephi in context (zie 
Boyd K. Packer, ‘Conversation with Teachers’ [an eve-
ning with President Boyd K. Packer, 29 februari 2008], 
p. 7, www .ldsces .org).

Dat staat in contrast met Laman en Lemuël, alsmede 
vele anderen in het Boek van Mormon, die vaak 
ellende te verduren kregen om hen te herinneren aan 
de zegeningen van de Heer. Dit beginsel wordt helaas 
bevestigd door de profeet Mormon: ‘En aldus zien wij 
dat, tenzij de Heer zijn volk met vele benauwingen kas-
tijdt, ja, tenzij Hij hen met de dood en met verschrikking 
en met hongersnood en met allerlei pestilentie bezoekt, 
zij niet aan Hem denken’ (Helaman 12:3).

1 Nephi 1:2. ‘De taal der Egyptenaren’
•	 In	vers 2	van	1 Nephi 1	staat	dat	Lehi	en	Nephi	‘de	
taal der Egyptenaren’ gebruikten om hun geschiedenis 
op gouden platen op te tekenen. Vierhonderdzeventig 
jaar later leerde koning Benjamin zijn zoons ‘de taal 
der Egyptenaren’, die niet alleen de taal op de gouden 
platen was, maar ook de taal op de koperen platen 
(Mosiah 1:1–4). De term ‘Hervormd-Egyptisch’ komt 
alleen in Mormon 9:32 in het Boek van Mormon voor. 
Hervormd-Egyptisch lijkt een term te zijn die een 
verandering in de taal van Lehi en Nephi weerspiegelt. 
In Mormon 9:32–33 geeft Moroni aan dat in zijn tijd, 
ongeveer duizend jaar na de tijd van Lehi and Nephi, 
zowel het Egyptisch als het Hebreeuws veranderd was 
ten opzichte van de tijd van Lehi en Nephi.
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1 Nephi 1:4. Profeten waarschuwen het volk
•	 Het	Babylonische	wereldrijk	lijfde	het	koninkrijk	Juda	
ongeveer in 605 v.C. in, toen Jojakim koning van Juda 
was. Jojakim kwam in opstand tegen Babylon. Daarop 
werd Jeruzalem door Babylonische troepen belegerd. 
Jojakim werd gedood of gevangengenomen. Sedekia, 
de oom van Jojakim, werd door Babylon op de troon 
gezet. Dat was een tijd van grote goddeloosheid onder 
het volk van Juda — onzedelijkheid en verderf heersten 
alom. Dat was de situatie in de tijd van Lehi. Kort nadat 
Lehi uit het gebied was vertrokken, probeerde ook 
Sedekia tegen Babylon in opstand te komen. Dat had in 
ongeveer 587 v.C. een nog veel grotere vernietiging van 
Jeruzalem tot gevolg. Velen mensen werden gedood 
en de rest van de Joden werd naar Babylon afgevoerd, 
waar ze zeventig jaar zouden blijven. Dat was een ver-
vulling van de profetieën van Lehi dat Juda vernietigd 
zou worden als het zich niet bekeerde.

•	 Nephi	heeft	gezegd	dat	er	‘vele	profeten’	onder	het	
volk kwamen. We weten dat Jeremia, Obadja, Nahum, 
Habakuk en Sefanja tijdgenoten van elkaar waren die 
in het koninkrijk Juda predikten. In Jeremia 35:15 staat 
een soortgelijke opmerking over de vele profeten die 
de Heer stuurde om het volk te waarschuwen (zie ook 
2 Kronieken 36:15–16).

1 Nephi 1:16–17. Twee stel platen
•	 Nephi	schreef	zijn	kroniek	ongeveer	dertig	jaar	nadat	
Lehi’s gezin uit Jeruzalem vertrok en naar het beloofde 
land reisde (zie 1 Nephi 19:1–5; 2 Nephi 5:28–31). De 
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kroniek begint met een samenvatting van zijn vaders 
kroniek, die 1 Nephi 1–8 beslaat. Mormons samenvatting 
van Lehi’s kroniek stond op de 116 verloren manuscript-
bladen. Het was een vertaling van een deel van de pla-
ten, het ‘boek Lehi’ genaamd (zie LV 10, inleiding; 10:42, 
voetnoot a; toelichting op 1 Nephi 19:1–6 op p. 43). 

1 Nephi 1:20. ‘Tedere 
barmhartigheden des Heren’
•	 Ouderling	David A.	Bednar	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft de ‘tedere barmhartigheden 
des Heren’ omschreven:

‘Ik getuig dat de tedere barmhartigheden des Heren 
echt zijn, en dat zij niet willekeurig of slechts bij toeval 
plaatsvinden. Vaak is de timing van de tedere barmhar-
tigheden een hulpmiddel om ze zowel te onderschei-
den als te erkennen.

“… De tedere barmhartigheden des Heren [zijn] de 
persoonlijke en geïndividualiseerde zegeningen, kracht, 
bescherming, zekerheid, leiding, tedere zorg, troost, 
steun en gaven van de Geest die we van en door de 
Heer Jezus Christus ontvangen. De Heer past inderdaad 
“zijn barmhartigheden (…) aan de omstandigheden der 
mensenkinderen” aan (LV 46:15).

“… De Heiland komt onder meer door middel van zijn 
overvloedige en tedere barmhartigheden bij eenieder 
van ons. Als u en ik bijvoorbeeld problemen en beproe-
vingen hebben, kunnen de gave van geloof en een 
gepast vertrouwen dat onze eigen vermogens te boven 
gaat, twee voorbeelden van de tedere barmhartigheden 
des Heren zijn. Ook bekering, vergeving van zonden, 
en gemoedsrust zijn voorbeelden van de tedere 
barmhartigheden des Heren. En de volharding en 
vastberadenheid waardoor wij in staat worden gesteld 
om opgewekt lichamelijke beperkingen en geestelijke 
problemen te doorstaan, zijn ook voorbeelden van de 
tedere barmhartigheden des Heren’ (Conference Report, 
Apr. 2005, p. 105; of Liahona, mei 2005, pp. 99–100).

Uit 1 Nephi 1:20 leren we dat Nephi ons in de rest van 
zijn geschriften wil laten zien hoe de Heer de rechtvaar-
digen zal verlossen. Let op dit thema dat herhaaldelijk 
in 1 Nephi terugkomt. 

1 Nephi 1–5
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1 Nephi 2:5–10. Lehi reisde van Jeruzalem 
naar de kuststreek van de Rode Zee
•	 De	afstand	van	Jeruzalem	naar	de	Rode	Zee	is	
ongeveer 290 kilometer door heet, droog land, dat in 
oude tijden was vergeven van rovers. Lehi en zijn gezin 
reisden ‘drie dagen’ voorbij dit punt (zie 1 Nephi 2:5–6). 
Dat houdt in dat ze minstens twaalf tot veertien dagen 
hebben gedaan over hun reis van Jeruzalem naar hun 
tijdelijke verblijfplaats in het dal Lemuël. (Zie de kaart 
‘Mogelijke route van Lehi’s familie’ in het aanhangsel, 
p. 433.)

1 Nephi 2:6–10. De Heer dank betuigen
•	 Dat	Lehi	de	leiding	en	bescherming	van	de	Heer	
waardeerde, komt tot uiting in het eerste wat hij deed 
nadat hij zijn tent had opgezet: ‘En het geschiedde dat 
hij een altaar van stenen bouwde en de Heer een offer 
bracht en de Heer, onze God, dank betuigde’ (1 Nephi 
2:7). Dit is het eerste van verschillende voorbeelden in 
het Boek van Mormon waarin getrouwe volgelingen van 
Christus offeranden en brandoffers brachten om God 
hun dank te betuigen (zie 1 Nephi 7:22; Mosiah 2:3–4).

Nadat Lehi zijn offer had gebracht, leerde hij zijn zoons 
hoe belangrijk het is om standvastig de geboden van 
de Heer na te leven. Indien Gods kinderen Hem willen 
behagen, zullen zij Hem oprecht moeten danken en 
gehoorzamen. De Heer heeft verklaard: ‘En in niets 
geeft de mens God aanstoot, ofwel tegen niemand is 
zijn verbolgenheid ontbrand, dan alleen tegen hen die 
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niet in alle dingen zijn hand belijden en zijn geboden 
niet gehoorzamen’ (LV 59:21).

Ouderling M. Russell Ballard van het Quorum der 
Twaalf Apostelen heeft ons de raad gegeven om 
erop te letten dat onze gebeden vervuld zijn van 
nederigheid en dankbaarheid: ‘Ik hoor mensen vaak 
zeggen dat ze iets ‘tegen de Heer hebben gezegd’. We 
moeten oppassen dat we niet tegen Hem zeggen wat 
er moet gebeuren, maar dat we onze hemelse Vader 
om leiding vragen. Ons gebed moet smachtend zijn 
en vol dankbaarheid’ (‘Be Strong in the Lord, and in 
the Power of His Might’ [CES fireside for young adults, 
3 maart 2002], p. 3, www .ldsces .org).

1 Nephi 2:11–15. Morren
•	 Eén	reden	waarom	Satan	aanzet	tot	morren	is	om	
ons ervan te weerhouden de levende profeten, geïn-
spireerde leiders, en onze ouders te volgen. Ouderling 
H. Ross Workman van de Zeventig heeft uitgelegd dat 
‘morren uit drie stappen bestaat. Elke stap leidt tot de 
volgende stap in een neergaande lijn naar ongehoor-
zaamheid. Ten eerste: als mensen morren beginnen 
ze te twijfelen. Eerst twijfelen ze zelf en planten die 
twijfel vervolgens in de gedachten van anderen.’ Ten 
tweede, wie morren beginnen ‘goed te praten dat ze 
niet hebben gedaan wat hun gezegd was [te doen]. (…) 
Ze bedenken een excuus voor hun ongehoorzaamheid.’ 
Hun excuses leiden tot de derde stap: ‘Laksheid in het 
opvolgen van het gebod.’

‘De Heer heeft zich in onze tijd tegen die houding 
uitgesproken: “Maar wie niets doet totdat het hem 
geboden wordt, en een gebod met een weifelend 
hart ontvangt en het traag nakomt, die is verdoemd” 
(LV 58:29). (…)

‘Ik vraag u om u te concentreren op dat gebod van 
levende profeten waarmee u de meeste moeite heeft. 
Betwijfelt u of dat gebod op u van toepassing is? Heeft 
u gemakkelijke excuses waarom u dat gebod nu niet 
kunt nakomen? Raakt u gefrustreerd of geïrriteerd als 
anderen u aan dat gebod herinneren? Bent u laks in 
het onderhouden ervan? Pas op voor de misleiding van 
de tegenstander. ‘Pas op voor morren’ (zie Liahona,, 
november 2001, pp. 85–86).

Hoofdstuk 2
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1 Nephi 2:16
Waaruit blijkt volgens dit vers dat hoewel 
Nephi niet morde, het ook voor hem niet 
 makkelijk was om Jeruzalem te verlaten? 

1 Nephi 2:20. Onderhoud de 
geboden en wees voorspoedig
•	 Ouderling	Russell M.	Nelson	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft gezegd dat er in de Schriften ‘34 
keer wordt beloofd dat de mensen voorspoedig in het 
land zullen zijn als zij de geboden van God gehoorza-
men’ (Conference Report, april 1985, p. 15; of Ensign, 
mei 1985, p. 13). In de Schriften kan het woord voor
spoed ook andere betekenissen hebben dan alleen maar 
financieel voordeel. Bovendien betekent voorspoed niet 
dat ons leven vrij zal zijn van beproevingen. Lehi en 
zijn getrouwe gezinsleden onderhielden de geboden, 
maar ze kregen toch veel beproevingen te verduren 
(zie 1 Nephi 15:5; 18:15–17; 2 Nephi 2:1–2).

President Joseph F. Smith (1838–1918) heeft gezegd dat 
iemand die de geboden onderhoudt door de Heer zal 
worden gesteund en begunstigd: ‘De mens die dicht 
bij het koninkrijk van God blijft, de mens die zijn volk 
trouw is, de mens die zichzelf rein en onbevlekt voor 
de wereld houdt, is de mens die God zal aanvaarden, 
die God zal steunen, die wel zal varen in het land, of 
hij nu zijn vrijheid heeft, of gevangen zit in een gevan-
geniscel, het maakt geen verschil waar hij zich bevindt, 
want het zal hem uiteindelijk goed gaan’ (Gospel 
 Doctrine, 5de ed. [1939], p. 257).

1 Nephi 3:7.    ‘Ik zal heengaan en […] doen’
•	 Over	1 Nephi	3:7	heeft	ouderling	Russell M.	Nelson	
gezegd: ‘Ik heb geleerd geen vraagtekens te zetten, 
maar uitroeptekens te gebruiken als er een roeping 
komt via de geïnspireerde kanalen van het pries-
terschapsbestuur’ (Conference Report, april 1984, 
pp. 76–77; of Ensign, mei 1984, p. 52).

•	 Ouderling	Donald L.	Staheli	van	de	Zeventig	heeft	
president Ezra Taft Benson (1899–1994) geciteerd om 
ons te leren welke macht uit gehoorzaamheid voort-
komt: ‘Hoe oud we ook zijn, en in welk levensstadium 

wij ons ook bevinden, dagelijkse gehoorzaamheid aan 
de beginselen van het evangelie is de enige weg die 
naar eeuwig geluk voert. President Ezra Taft Benson 
heeft hier de volgende scherpzinnige opmerking over 
gemaakt: “Op het moment dat gehoorzaamheid ons niet 
meer irriteert, en ons voornaamste streven wordt, zal 
God ons begiftigen met macht.”’ (Conference Report, 
april 1998, p. 108; of Ensign, mei 1998, p. 82.)

•	 President	Henry B.	Eyring	van	het	Eerste	Presidium	
erkent de noodzaak van gebed en geloof om de gebo-
den van de Heer te gehoorzamen:

‘Wie we ook zijn, hoe moeilijk ook de omstandigheden, 
toch kunnen wij weten dat wat onze Vader ons gebiedt 
te doen om in aanmerking te komen voor de zegeningen 
van het eeuwige leven voor ons niet onbereikbaar is (…)

‘We moeten wellicht met geloof bidden om te weten 
wat we moeten doen en we moeten bidden met het 
vaste voornemen om te gehoorzamen, maar we kunnen 
weten wat ons te doen staat en er zeker van zijn dat 
de weg voor ons door de Heer bereid is’ (‘The Family’ 
[CES fireside for young adults, 5 november 1995], p. 1, 
www .ldsces .org).

1 Nephi 3:15. ‘Zowaar de Heer leeft’
•	 Ouderling	Bruce	R.	McConkie	(1915–1985)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft deze verklaring 
gegeven: ‘Nephi ging een partnerschap met God aan. 
Als hij de platen niet in zijn bezit kreeg, had hij gefaald, 
en dat betekende dat God had gefaald. En omdat 
God niet kan falen, was het aan Nephi om de platen 
te bemachtigen of al doende zijn leven erbij te laten’ 
(Conference Report, april 1982, pp. 49–50; of Ensign, 
mei 1982, p. 33).

1 Nephi 3:19–20; 5:11–14
Wat stond er op de koperen platen dat 
ze zo belangrijk maakte voor het gezin 

en de nakomelingen van Lehi?

1 Nephi 4:6. ‘Door de Geest geleid’
•	 Soms	vergt	het	moed	om	u	door	de	Geest	te	laten	lei-
den. Er zullen tijden zijn dat de logica en de redenatie 

1 Nephi 1–5
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van de wereld een koers suggereren die tegen de lerin-
gen van de Heer ingaat. Ouderling John H. Groberg van 
de Zeventig heeft ons de volgende uitdaging gegeven:

‘Wees bereid om aanvaardbare risico’s te nemen. We 
leven in een tijd van intellect, logica, feiten en cijfers. 
Die kunnen nuttig zijn zolang ze niet ons geloof in 
de Heer, Jezus Christus, ondermijnen. Maar als ze ooit 
belangrijker worden dan geloof in Hem, dan zijn ze niet 
nuttig en kunnen zelfs heel schadelijk zijn. Ik weet uit 
eigen ervaring dat de meeste goede beslissingen die ik 
heb genomen, misschien niet waren genomen als ik ze 
louter op logica en intellect had gebaseerd.

“… Nephi was vastbesloten te doen wat God hem had 
geboden, ook al druiste het in tegen de logica. In de 
Schriften staat in 1 Nephi 4:6 dat hij op weg ging, van 
tevoren niet wetend wat hij moest doen. Hij wist alleen 
dat hij God moest gehoorzamen en de platen moest 
gaan halen. (…) 

‘Ik vermoed dat als hij alleen naar zijn verstand had 
geluisterd Nephi en zijn broers nog steeds buiten de 
muren van Jeruzalem zouden staan. Ik vraag mij soms 
af of wij ons, door naar ons verstand en de logica te 
luisteren, en niet genoeg op God te vertrouwen, ook 
niet buiten de muren van zijn heilige stad bevinden’ 
(‘Trust in the Lord’ [CES fireside for young adults, 1 mei 
1994], p. 3, www .ldsces .org).

1 Nephi 4:10. Nephi geboden Laban te doden
•	 Hoe	kan	een	rechtschapen	man	als	Nephi	het	recht-
vaardigen dat hij iemand anders het leven beneemt? 
De profeet Joseph Smith (1805–1844) heeft verklaard 
dat de Heer bepaalt wat goed en slecht is: ‘God heeft 
gezegd: “Gij zult niet doodslaan”, maar bij een andere 
gelegenheid zei Hij: “Gij zult hen volkomen met de 
ban slaan.” Dit is het beginsel waarop het bestuur 
van de hemel is gebaseerd — op openbaring die is 
aangepast aan de omstandigheden waarin de kinderen 
van het koninkrijk zich bevinden. Wat God eist, is juist, 
ongeacht wat het is, hoewel wij de reden wellicht pas 
inzien als de gebeurtenissen al lang voorbij zijn. Als we 
eerst het koninkrijk van God zoeken, zullen alle goede 
dingen ons geschonken worden. Zo verging het ook 
Salomo: eerst vroeg hij om wijsheid en God gaf hem 
die, en daarna de vervulling van elke hartenwens, zelfs 
dingen die als verfoeilijk kunnen worden beschouwd 

door allen die de orde des hemels maar gedeeltelijk 
begrijpen, maar die in werkelijkheid goed waren, omdat 
God ze schonk en ze door bijzondere openbaring 
bekrachtigde’ (History of the Church, deel 5, p. 135).

•	 Soms	hebben	mensen	ten	onrechte	het	gevoel	gehad	
dat ze er door de Geest des Heren toe werden aangezet 
om iets te doen wat in strijd was met de geboden van 
de Heer, zoals met Nephi het geval was. Tegenwoordig 
hoeven we niet bang te zijn dat de Heer ons ergens toe 
zal aanzetten wat in strijd is met de huidige geboden. 
President Harold B. Lee (1899–1973) heeft ons geleerd 
aan wie de Heer dergelijke ingevingen zal geven: ‘Als 
er iets veranderd moet worden in wat de Heer ons al 
heeft geopenbaard, zal Hij dat aan zijn profeet open-
baren en aan niemand anders’ (Stand Ye in Holy Places 
[1974], p. 159).

•	 Men dient te bedenken dat de Heer Laban minstens 
twee keer de kans gaf om de koperen platen af te staan 
zonder daarbij het leven te 
laten. Laban was een leuge-
naar, een rover, en hij had 
minstens twee keer gepro-
beerd te moorden. Zowel 
stelen als poging tot moord 
konden met de dood 
bestraft worden (zie Exo-
dus 21:14; 22:2; Deuterono-
mium 24:7). De Heer wilde 
dat Lehi en zijn nakomelin-
gen de schriftuurlijke kro-
niek kregen, zelfs als ‘één 
mens omkomt’ (1 Nephi 4:13) om dat te bewerkstel-
ligen. De koperen platen waren niet alleen de Nephiti-
sche en Mulekitische naties tot zegen, maar bepaalde 
teksten kwamen ook op de gouden platen te staan 
(zoals de citaten uit Jesaja en de allegorie van Zenos). 
Het Boek van Mormon is en zal een zegen zijn voor 
miljoenen mensen en naties. Dat stond allemaal op het 
spel toen Nephi zich over Laban boog en de stem van 
de Geest volgde.

1 Nephi 4:30–37. De integriteit 
van iemands woord
•	 Toen	Zoram	zich	realiseerde	dat	Nephi	niet	zijn	
meester Laban was ‘begon [hij] te beven en [stond hij] 
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op het punt […] weg te vluchten’ (1 Nephi 4:30). Zijn 
vrees verliet hem echter toen Nephi de dienstknecht 
beloofde dat hij niet hoefde te vrezen en dat hij een 
vrij man zou zijn als hij met Lehi’s zoons de wildernis 
in zou trekken. Toen Zoram een eed had gezworen 
dat hij bij Nephi en zijn broers zou blijven, verdween 
hun ‘vrees aangaande hem’ (vers 37). Zowel Zoram als 
Nephi laten de potentiële invloed van iemands integri-
teit zien.

•	 Ouderling	Richard	G.	Scott	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft gezegd dat de noodzaak van 
integriteit een fundament van geestelijke kracht is: ‘Het 
fundament van ons karakter is integriteit. Een goed 
karakter versterkt uw vermogen om gehoor te geven 
aan de leiding van de Geest. Een rechtschapen karakter 
bepaalt wat u wordt. Het is belangrijker dan wat u bezit, 
wat u hebt geleerd of welke doelen u hebt bereikt. Het 
maakt u betrouwbaar. Een rechtschapen karakter ver-
schaft het fundament voor geestelijke kracht. Het stelt 
u in tijden van beproeving in staat om moeilijke maar 
uiterst belangrijke beslissingen juist te nemen, zelfs 
als die overweldigend zijn’ (Conference Report, april 
2003, p. 80; of Liahona, mei 2003, 77).

1 Nephi 4:33. Eedaflegging
•	 Het	Boek	van	Mormon	bevat	een	aantal	gevallen	
van eedaflegging. Het afleggen van een eed werd heel 
serieus genomen in de tijd en cultuur van Nephi. ‘Het 
beginsel dat een eed bindend is, namelijk dat men zich 
op God beroept als het hoogste gezag om de waarheid 
van een bewering te bevestigen, staat opgetekend in 
[Hebreeën 6:16]. Daar wordt de Almachtige voorgesteld 
als iemand die met een eed iets belooft of afzweert, 
d.w.z. op de stelligste en heiligste manier mogelijk. 
Volgens hetzelfde beginsel wordt iemands eed waarbij 
er beroep wordt gedaan op het hoogste gezag altijd 
als bindend beschouwd, zowel voor personen als voor 
gemeenschappen. Als gevolg van dit beginsel wordt de 
aanroeping van Gods naam aan de ene kant, en van 
afgoden aan de andere kant, in de Schriften beschouwd 
als toets van iemands loyaliteit’ (William Smith, red., A 
Dictionary of the Bible [z.d.], ‘Oath’), 467; zie ook de 
toelichting bij 1 Nephi 4:30–37 op p. 16).

•	 Een	geleerde	heeft	de	invloed	van	eedaflegging	in	
oude tijden uitgelegd:

‘Wat de westerse lezer zeer verbaast is de wonderbaar-
lijke invloed van Nephi’s eed op Zoram, die toen hij een 
paar conventionele woorden hoorde meteen handelbaar 
werd, terwijl bij de broers, zodra Zoram hen “bezwoer 
(…) ook vanaf die tijd bij ons te blijven (…) [hun] vrees 
aangaande hem verdween” (1 Nephi 4:35, 37).

‘De reactie van beide partijen snijdt hout als men zich 
realiseert dat de eed zeer heilig en onschendbaar is 
onder de woestijnvolkeren en hun afstammelingen: 
“Een Arabier zal bijna nooit zijn eed breken, zelfs niet 
als zijn leven op het spel staat”, want “er is niets sterker 
en niets heiliger dan de eed onder de nomaden”, zelfs 
onder de Arabieren in de steden, als die onder bijzon-
dere voorwaarden is afgelegd. “De eedaflegging is een 
heilige aangelegenheid bij de bedoeïen”, schrijft een 
autoriteit op dit gebied. “Wee hem die valselijk zweert; 
zijn maatschappelijk status zal schade oplopen en zijn 
reputatie zal worden verwoest. Niemand zal zijn getui-
genis geloven, en hij moet ook een boete betalen.”

‘Maar niet elke eed voldoet. Om volledig bindend en 
plechtig te zijn, moet een eed op het leven van iets 
zijn, al was het maar een grassprietje. De enige eed 
die ontzagwekkender is dan ‘op mijn leven’ of (minder 
gebruikelijk) ‘op het leven van mijn hoofd’ is de wa 
hayat Allah, ‘op het leven van God’ of ‘zowaar de Heer 
leeft’, het exacte Arabische equivalent van het oude 
Hebreeuwse hai Elohim. Tegenwoordig wordt het licht-
vaardig gebruikt door het schorem in de steden, maar 
vanouds was het een ontzagwekkend gegeven, zoals 
het dat nog steeds is onder de woestijnvolkeren. “Ik 
bevestigde mijn antwoord op de wijze van de bedoe-
ien”, zegt [Charles M.] Doughty. “Op zijn leven (…) zei 
hij (…) ‘Nou, zweer op het leven van Ullah’ (God)! (…) 
antwoordde ik, en zelfs de nomaden gebruiken het 
op die manier, in ruimere zin, maar zij zeggen op uw 
leven bij kleine kwesties. Onder zowel de Arabieren als 
de Joden, zegt [Samuel] Rosenblatt, “is een eed zonder 
Gods naam geen eed”, terwijl de eed ‘op het leven 
van God’ zowel in de Joodse als de mohammedaanse 
samenlevingen veelvuldig voorkomt.” 

‘We zien dus dat de enige manier waarop Nephi de zich 
verzettende Zoram onmiddellijk gerust kon stellen, de 
enige eed was waarvan niemand het in zijn hoofd zou 
halen om die te breken, de plechtigste van alle eden 

1 Nephi 1–5
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voor de Semieten: “Zowaar de Heer leeft, en zowaar ik 
leef!” (1 Nephi 4:32.)’ (Hugh Nibley, An Approach to the 
Book of Mormon, 2de uitg. [1964], pp. 104–105.)

1 Nephi 5:9–10, 17
Wat deed Lehi toen hij de heilige kroniek 
in handen kreeg, en hoe beïnvloedde dat 

hem? Hoe kan dit voorbeeld een positieve 
invloed op onze schriftstudie hebben?

1 Nephi 5:10–22. De platen van koper
•	 De	platen	van	koper	waren	een	bundel	met	oude	
schriftuur. Ze waren waardevol voor Lehi’s familie en 
de toekomstige inwoners van Amerika, zoals de Bijbel 
en de Schriften die we in deze laatste dagen hebben 
dat voor ons zijn. Ouderling Bruce R. McConkie heeft 
verzen uit het Boek van Mormon gebruikt om de platen 
van koper en het belang ervan te omschrijven. Hij legde 
uit dat de platen van koper ‘“de kroniek der Joden” 
waren’ (1 Nephi 3:3), een kroniek met vele profetieën 
vanaf het begin tot en met Jeremia, van wie er ook pro-
fetieën op stonden. De wet van Mozes, de vijf boeken 
van Mozes, en het geslachtsregister van de Nephitische 
voorvaders kwamen er ook op voor. (1 Nephi 3:3, 20; 
4:15–16; 5:11–14.)

‘Er stond meer op dan er nu in het Oude Testament 
staat. (1 Nephi 13:23.) De profetieën van Zenock, Neüm, 
Zenos, Jozef, de zoon van Jakob, en waarschijnlijk vele 
andere profeten kwamen erop voor, en veel van die 
geschriften voorzegden zaken die de Nephieten aangin-
gen. (1 Nephi 19:10, 21; 2 Nephi 4:2, 15; 3 Nephi 10:17.)

‘De waarde van de koperen platen voor de Nephieten 
kan niet worden overschat. Dankzij de platen konden 

ze de taal in stand houden 
(1 Nephi 3:19), het grootste 
deel van de beschaving en 
de religieuze kennis van 
het volk waarvan zij waren 
afgesplitst. (1 Nephi 22:30.) 
Dit in tegenstelling tot de 
Mulekieten, die ongeveer Je
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elf jaar na Lehi zonder een kroniek zoals de koperen 
platen uit Jeruzalem waren vertrokken, en die spoedig 
in afvalligheid en ongeloof verkommerden en hun taal, 
beschaving en religie verloren. (Omni 14–18.)

‘De koperen platen werden van profeet op profeet en 
van generatie op generatie doorgegeven en door de 
Nephieten bewaard. (Mosiah 1:16; 28:20; 3 Nephi 1:2.) 
De Heer heeft beloofd dat Hij ze in de toekomst zal 
voortbrengen, onaangetast door de tijd en met behoud 
van hun oorspronkelijke glans, en de schriftuurlijke 
verslagen die erop staan zullen uitgaan “naar alle natie, 
geslacht, taal en volk”. (Alma 37:3–5; 1 Nephi 5:18–19.)’ 
(Mormon Doctrine, 2de uitg. [1966], p. 103.)

Stof tot nadenken
•	 Waarom	denkt	u	dat	Laman	en	Lemuël	morden?	(Zie	

1 Nephi 2:11–13). Waarom steunde Nephi zijn vader? 
(Zie de verzen 16, 19). Waarom besluit iemand om 
de dienstknechten van de Heer te steunen of tegen 
hen te morren? 

•	 Waaruit	blijkt	dat	Nephi	groot	geloof	had?	Hoe	zou	
hij dat grote geloof hebben gekregen?

Voorgestelde opdrachten
•	 Denk	aan	de	offers	die	het	gezin	van	Lehi	moest	
brengen om de koperen platen in bezit te krijgen. Ver-
gelijk dat met de offers die gebracht moesten worden 
om het Boek van Mormon in onze tijd te publiceren 
(zie LV 135:6). Bespreek met een vriend of familielid 
hoe belangrijk de Schriften zijn en wat u bereid bent 
te doen om deze kostbare kronieken te gebruiken. 
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1 Nephi 6 –11

Hoofdstuk 3

Inleiding
Nephi schreef om de mens ertoe te bewegen tot 
Christus te komen (zie 1 Nephi 6:3–4). Probeer, terwijl 
u 1 Nephi 6–11 bestudeert, te begrijpen hoe Nephi’s 
geschriften aan dit doel voldoen. U zult in het bijzonder 
opmerken dat het visioen van de boom des levens een 
getuigenis van de liefde Gods en de zending van de 
Heiland is. Nephi ontving dit visioen als gevolg van 
zijn rechtvaardige verlangens en bereidwilligheid om 
gehoorzaam te zijn. Als u uw verlangens en daden, 
zoals Nephi, afstemt op de wil van de Heer kunt u 
ook persoonlijke openbaring ontvangen ‘door de 
macht van de Heilige Geest’ (1 Nephi 10:19).

Toelichting 
1 Nephi 6:4. ‘Mijn gehele oogmerk’
•	 Nephi’s	motief	om	te	schrijven	was	mensen	tot	Jezus	
Christus te brengen, zodat ze konden worden gered. 
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President Ezra Taft Benson (1899–1994) heeft uitge-
legd hoe het Boek van Mormon dit belangrijke doel 
verwezenlijkt: ‘Het Boek van Mormon brengt mensen 
tot Christus. (…) Het vertelt op een eenvoudige manier 
over Christus en zijn evangelie. Het getuigt van zijn 
goddelijke natuur en van de noodzaak van een Verlos-
ser op wie wij moeten vertrouwen. Het getuigt van 
de val, de verzoening en de fundamentele beginselen 
van het evangelie, waaronder de noodzaak van een 
gebroken hart, een verslagen geest en een geestelijke 
wedergeboorte. Het verkondigt dat we in rechtschapen-
heid tot het einde moeten volharden en als heilige 
een deugdzaam leven moeten leiden’ (‘We Add Our 
Witness’, Ensign, maart 1989, p. 5).

•	 President	Benson	heeft	uitgelegd	dat	de	zinsnede	
‘de God van Abraham, en de God van Isaak, en de 
God van Jakob’ naar de Heiland verwijst: ‘We moeten 
in gedachten houden wie Jezus was voordat Hij werd 
geboren. Hij was de Schepper van alle dingen, de grote 
Jehova, het Lam dat geslacht is vóór de grondlegging 
van de wereld, de God van Abraham, Isaak en Jakob. 
Hij was en is de Heilige Israëls’ (‘Five Marks of the 
Divinity of Jesus Christ’, Ensign, december 2001, p. 10).

1 Nephi 7:1. ‘Om voor de Heer 
nageslacht te verwekken’
•	 De	zoons	en	dochters	van	Lehi	en	Ismaël	zouden	
trouwen en kinderen grootbrengen ‘voor de Heer (…) 
in het land van belofte’ (1 Nephi 7:1). Rechtschapen 
gezinnen maken een wezenlijk deel uit van de god-
delijke doelen van de Heer. Het Eerste Presidium en 
het Quorum der Twaalf Apostelen hebben verklaard 
dat ‘het huwelijk tussen man en vrouw van Godswege 
is geboden en dat het gezin centraal staat in het plan 
van de Schepper voor de eeuwige bestemming van zijn 
kinderen. (…)

‘Het eerste gebod dat God aan Adam en Eva gaf, had 
betrekking op hun vermogen om als man en vrouw 
kinderen te krijgen. Wij verklaren dat Gods gebod aan 
zijn kinderen om zich te vermenigvuldigen en de aarde 
te vervullen van kracht blijft’ (‘Het gezin: een proclama-
tie aan de wereld’, De Ster, januari 1996, p. 93).

•	 President	Boyd K.	Packer,	president	van	het	Quo-
rum der Twaalf Apostelen, heeft getuigd dat vreugde 
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voortvloeit uit het volgen van het goddelijke patroon 
voor het ouderschap:

‘Ons lot is zo vastgelegd dat de man slechts volledige 
vervulling kan vinden en het goddelijke doel van zijn 
schepping kan verwezenlijken met een vrouw met 
wie hij wettig getrouwd is. De vereniging van man en 
vrouw brengt baby’s voort, die het wankele voetpad 
naar de sterfelijkheid oversteken.

‘Dit goddelijke patroon is ingesteld en het evangelie 
is ontwikkeld “voordat de wereld gemaakt werd” (LV 
49:17). Het plan voorziet erin dat wij in een sterfelijk 
lichaam in de wereld komen. Het is “het grote plan van 
geluk” (Alma 42:8). Wij hebben het niet bedacht. Als we 
dit patroon volgen, zullen geluk en vreugde ons deel 
worden’ (Children of God [BYU Women’s Conference, 
5 mei 2006], pp. 5–6).

1 Nephi 7:2. Ismaël stamt van Efraïm af
•	 Het	Boek	van	Mormon	wordt	soms	het	‘hout	van	
Jozef’ genoemd (Ezechiël 37:19) en soms ook het ‘hout 
van Efraïm’ (LV 27:5). Lehi was een afstammeling van 
Manasse (zie Alma 10:3) en Ismaël was een afstamme-
ling van Efraïm. De profetieën van Jakob (zie Genesis 
48:16; 49:22) gingen in vervulling toen de kinderen van 
Ismaël (Efraïm) met Lehi (Manasse) naar het Ameri-
kaanse continent gingen. 

Ouderling Erastus Snow (1818–1888) van het Quorum 
der Twaalf Apostelen heeft het belang van Ismaëls 
afstamming besproken: ‘Wie het Boek van Mormon 
aandachtig hebben gelezen, weten dat de overblijfselen 
van het huis van Jozef op het Amerikaanse continent 
woonden; en dat Lehi door zijn studie van de kronieken 
van zijn vaderen, die op de platen van koper waren 
geschreven, ontdekte dat hij van Manasse afstamde. 
De profeet Joseph heeft ons verteld dat de kroniek van 
Lehi op de 116 bladzijden stond die het eerst vertaald 
werden, waarna ze werden gestolen, en waarvan we 
een uittreksel hebben in het eerste Boek van Nephi, 
wat de persoonlijke kroniek van Nephi is, die zelf 
van Manasse afstamde; maar dat Ismaël van Efraïm 
afstamde, en dat zijn zoons de dochters van Lehi trouw-
den, en Lehi’s zoons de dochters van Ismaël, waarmee 
deze woorden van Jakob tegen Efraïm en Manasse in 
het 48ste hoofdstuk van Genesis in vervulling gingen: 

“Zodat in hen mijn naam en die van mijn vaderen 
Abraham en Isaak voortleven en zij in menigte mogen 
toenemen in het land.” Aldus verenigden deze afstam-
melingen van Manasse en Efraïm zich op dit Ameri-
kaanse continent’ (Daniel H. Ludlow, A Companion to 
Your Study of the Book of Mormon [1976], p. 199).

•	 Raadpleeg	het	schema	‘Het	hout	van	Juda	en	het	
hout van Jozef’ in het aanhangsel (p. 435). 

1 Nephi 7:10–12
Welke geestelijke ervaringen waren Laman en 

Lemuël vergeten? Hoe kunnen we ervoor zorgen 
dat we niet vergeten wat we moeten onthouden?

1 Nephi 7:14. Een van de gevolgen 
als we de profeten verwerpen
•	 Nephi	legde	uit	dat	de	Joden	in	Jeruzalem	in	zijn	tijd	
God verwierpen. Het gevolg daarvan was dat de Geest 
des Heren niet langer bij hen zou zijn. Als het volk van 
de Heer zijn profeten verwerpt, worden de profeten uit 
hun midden weggenomen, waarna er rampspoed volgt 
(zie 1 Nephi 3:17–18; Helaman 13:24–27). ‘Wanneer de 
Geest ophoudt met de mens te twisten, volgt een snelle 
vernietiging’ (2 Nephi 26:11). Dat was het geval in de 
tijd van Noach (zie Mozes 8:17), bij de Nephieten (zie 
Mormon 5:16), en bij de Jaredieten (zie Ether 15:19). 
Dezelfde waarschuwing is in de laatste dagen gegeven 
(zie LV 1:33).

1 Nephi 7:15. ‘Indien gij dat verkiest’
•	 Laman	en	mensen	die	door	hem	beïnvloed	werden,	
waren geen gevangenen op de reis naar het land van 
belofte. Nephi beantwoordde hun wens om terug te 
keren naar Jeruzalem met de volgende fundamentele 
leer: ‘Indien gij dat verkiest’ (1 Nephi 7:15). President 
Thomas S. Monson heeft verklaard: ‘Wij moeten 
allemaal beslissingen nemen. U kunt u afvragen: “Zijn 
beslissingen echt zo belangrijk?” Ik zeg: beslissingen 
bepalen uw bestemming. Je kunt geen eeuwige beslis-
singen nemen zonder eeuwige gevolgen’ (zie ‘Paden tot 
volmaking’, Liahona, mei 2002, p. 100).
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Nephi waarschuwde zijn broers en wie met hen mee 
wilden gaan dat ze zouden omkomen als ze naar 
Jeruzalem zouden teruggaan. Verblind door hardvoch-
tigheid en ongehoorzaamheid zagen zij die tegen Lehi 
en Nephi in opstand kwamen niet de waarheid in van 
Lehi’s profetieën aangaande de verwoesting van Jeruza-
lem. Toen de stad vlak na het vertrek van Lehi’s groep 
door de Babyloniërs werd belegerd, was er volgens de 
Bijbel ‘geen brood meer […] voor het volk des lands’, 
werd er ‘een bres in de stadsmuur geslagen’, en werd 
Sedekia’s leger verstrooid (zie 2 Koningen 25:1–7). Als 
Laman en Lemuël naar Jeruzalem waren teruggekeerd, 
zounden ze zijn gevangengenomen of gedood. Maar 
omdat zij ervoor kozen Lehi en Nephi te volgen, geno-
ten zij de vruchten en honing van het land Overvloed 
terwijl zij zich voorbereidden op een erfdeel in het land 
van belofte (zie 1 Nephi 17:3–6).

1 Nephi 7:17–19. Bevrijd van banden
•	 Ouderling	Gene R.	Cook	van	de	Zeventig	heeft	
uitgelegd dat ook wij, evenals Nephi, van onze banden 
kunnen worden bevrijd door het gelovige gebed: ‘Merk 

Symbool uit Lehi’s droom (1 Nephi 8) Uitleg die Nephi ontving (1 Nephi 11–12)

De boom met witte vruchten (zie de verzen 10–11) De liefde Gods, die Hij toonde door zijn Zoon onze Heiland te laten zijn 
(zie 11:21–25; ‘de boom des levens’ genoemd in 15:22)

De rivier van vuil water (zie vers 13; 12:16) De diepten der hel waarin de goddelozen vallen (zie 12:16; ‘vuilheid’ 
genoemd in 15:27)

De roede van ijzer (zie vers 19) Het woord Gods, dat naar de boom des levens leidt (zie 11:25)

De mist van duisternis (zie vers 23) De verzoekingen van de duivel, die mensen verblinden, zodat ze verdwalen 
en de boom niet kunnen vinden (zie 12:17)

Het grote en ruime gebouw in de lucht (zie vers 26) De hoogmoed en ijdele inbeeldingen van de wereld (zie 11:36; 12:18)

op dat zij [Nephi, Alma en Amulek] geen geloof hadden 
in hun eigen kracht, zij vertrouwden op de Heer en 
steunden op zijn kracht. Het is ons geloof in Christus 
dat ons van onze banden zal bevrijden; het is ons groei-
ende geloof in Christus dat ons meer macht in gebed 
geeft’ (Receiving Answers to Our Prayers [1996], p. 18).

1 Nephi 8:4–35. Het visioen 
van de boom des levens
•	 Het	volgende	overzicht	geeft	deels	weer	wat	Nephi	
van de droom van zijn vader leerde: 

1 Nephi 6–11
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Symbool uit Lehi’s droom (1 Nephi 8) Uitleg die Nephi ontving (1 Nephi 11–12)

Mensen die het pad naar de boom opgaan, maar in 
de mist afdwalen (zie de verzen 21–23)

Nephi zag de volgende groepen mensen in de droom:

•	 Menigten	die	Jezus	hoorden	maar	‘Hem	uit	hun	midden	wierpen’	(11:28)	

•	 Mensen	die	Jezus	kruisigden,	zelfs	nadat	Hij	zieken	had	genezen	en	
 duivelen had uitgeworpen (zie 11:31–33)

•	 Menigten	die	samenkwamen	in	een	groot	en	ruim	gebouw	om	tegen	de	
twaalf apostelen van het Lam te strijden (zie 11:34–36)

•	 De	Nephieten	en	Lamanieten	die	tegen	elkaar	ten	strijde	trokken	en	op	
het slagveld sneuvelden (zie 12:1–4, 13–15)

•	 Nephieten	die,	vanwege	hoogmoed,	werden	gedood	door	de	Lamanieten	
en verkommerden in ongeloof (zie 12:19–23)

Mensen die de boom bereiken (en van de vrucht 
proeven) door zich vast te houden aan de roede, 
maar afdwalen als ze worden bespot (zie de verzen 
24–25, 28)

Mensen die liever in het grote en ruime gebouw zijn 
dan bij de boom (zie de verzen 26–27, 31–33)

Mensen die zich aan de roede vasthielden en van 
de vrucht proefden; zij negeerden de spotters en 
dwaalden niet af (zie de verzen 30, 33)

Zij die nemen van de grootste van alle gaven Gods — het eeuwige leven 
(zie 15:36)

1 Nephi 8:10–12; 11:8–25. De boom 
des levens als symbool van Jezus 
Christus en zijn verzoening
•	 Ouderling	Jeffrey R.	Holland	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft verklaard dat de boom des 
levens de Heiland en zijn verzoening voorstelt: ‘De 
Geest maakte duidelijk dat de boom des levens en zijn 
kostbare vruchten symbolen zijn van Christus’ verlos-
sing’ (Christ and the New Covenant: The Messianic 
Message of the Book of Mormon [1997], p. 160).

Ouderling Neal A. Maxwell (1926–2004) van het 
Quorum der Twaalf Apostelen heeft verder met nadruk 
verklaard dat deelhebben aan de liefde Gods inhoudt 
dat iemand deelheeft aan de zegeningen van de ver-
zoening. De boom des levens is een symbool van Gods 
liefde en Christus’ verzoening: ‘De boom des levens 
(…) is de liefde Gods (zie 1 Nephi 11:25). De liefde 
van God voor zijn kinderen komt op de diepzinnigste 
wijze tot uiting in zijn gave van Jezus als onze Verlosser: 
“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft” ( Johannes 3:16). 
Deel hebben aan Gods liefde is deel hebben aan de 
verzoening van Jezus en de bevrijding en vreugde die 
dat kan geven’ (Conference Report, oktober 1999, p. 6; 
of Ensign, november 1999, p. 8).

1 Nephi 8:20. Een ‘eng en smal pad’
•	 Jezus	Christus	leerde	dat	Hij	het	enige	pad	of	‘de	weg’	
is die tot de Vader leidt (zie Johannes 14:6.) Ouderling 
Lowell M. Snow van de Zeventig heeft getuigd dat de 
Heiland voortdurend de juiste weg aangeeft:

‘Het leven is vol wegen en paden die elkaar doorkrui-
sen. Er zijn zoveel paden die we kunnen volgen, en 
zoveel stemmen die roepen: ‘Zie, hier!’ of ‘Zie daar’ 
[Geschiedenis van Joseph Smith 1:5]. Er zijn zoveel 
media die ons overspoelen en ons naar een pad leiden 
dat breed is en door velen wordt bewandeld.

‘Eigenlijk stellen we dezelfde vragen als Joseph Smith als 
we ons afvragen naar welke stemmen we moeten luiste-
ren en welke weg van de vele we moeten bewandelen: 
“Wat staat mij te doen? Welke van al deze [stemmen en 
wegen zijn juist], of hebben ze allemaal ongelijk? Als er 
één gelijk heeft, welke is dat dan en hoe kom ik dat te 
weten?” [Geschiedenis van Joseph Smith 1:10].

‘Ik getuig tot u dat Jezus Christus de juiste weg blijft 
aangeven, ons voorgaat en ieder punt onderweg aan-
geeft. Zijn pad is nauw en smal, en leidt naar het licht, 
het leven en de eeuwigheid’ (Conference Report, okto-
ber 2005, p. 100; of Liahona, november 2005, p. 96).

Hoofdstuk 3

22



1 Nephi 8:23–33. Houden wij ons 
vast aan de roede van ijzer?
•	 Ouderling	David A.	Bednar	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft uitgelegd wat het inhoudt om 
u aan de roede van ijzer vast te houden:

Ik stel dat vasthouden aan de roede van ijzer inhoudt 
dat we onder gebed en consequent alle drie de van-
avond besproken manieren gebruiken om aan levend 
water te komen [lezen, bestuderen en onderzoeken].

“… Het regelmatig gebruik van alle drie die methodes 
geeft een meer constante toevloed van levend water en 
is goeddeels wat er bedoeld wordt met het vasthouden 
aan de roede van ijzer. (…)

‘Lezen, bestuderen en onderzoeken u en ik dagelijks de 
Schriften op zo’n manier dat wij ons vast kunnen hou-
den aan de roede van ijzer (…) ?’ (‘Een reservoir levend 
water’ [haardvuuravond van CES voor jongvolwassenen, 
4 februari 2007], pp. 10–11, www .ldsces .org.)

•	 Ouderling	Joseph B.	Wirthlin	(1917–2008)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft niet alleen het 
belang van vasthouden aan de roede uitgelegd, maar 
ook hoe we moeten terugkeren als we hebben losgela-
ten: ‘U moet u in de mist en duisternis, de tegenspoed 
en bezoekingen van het leven stevig vastklampen aan 
de roede van ijzer. Als u uw greep laat vieren en van 
het pad raakt, kunt u de roede van ijzer in de duisternis 
een tijd uit het zicht verliezen, totdat u zich bekeert 
en hem weer vastgrijpt’ (Conference Report, oktober 
1989, p. 93; of Ensign, november 1989, p. 74).

1 Nephi 8:24
Welke woorden en zinsneden omschrijven 
iemands getrouwheid aan Gods woord?

1 Nephi 8:26–27. ‘Groot en ruim gebouw’
•	 Het	grote	en	ruime	gebouw	staat	lijnrecht	tegenover	
de Heiland, die de boom des levens is. Ouderling 
Glenn L. Pace van de Zeventig heeft de normen van 
God vergeleken met het gedrag van de mensen in het 
grote en ruime gebouw:

‘Aan hen die stap voor stap steeds dichter in de buurt 
van dat grote en ruime gebouw komen, wil ik volko-
men duidelijk maken dat de mensen in dat gebouw u 
absoluut niets meer te bieden hebben dan een snelle, 
kortstondige bevrediging die onvermijdelijk is verbon-
den aan langdurig verdriet en lijden. De geboden waar-
aan u zich houdt zijn niet door een koele, afstandelijke 
God bedacht om te voorkomen dat u pret hebt, maar 
door een liefdevolle Vader in de hemel die wil dat u nu 
en in het hiernamaals gelukkig bent.

‘Vergelijk de zegeningen van het woord van wijsheid 
met die welke u krijgt als u besluit te gaan feesten met 
de mensen in het grote en ruime gebouw. Vergelijk de 
vreugde van intelligente, geestige humor met dwaas, 
ruw, luid dronkemansgelach. Vergelijk onze getrouwe 
jonge vrouwen die nog steeds een blos op hun wangen 
hebben met hen die hun blos lang geleden zijn kwijtge-
raakt en die u proberen mee te trekken in hun ellende. 
Vergelijk het opbouwen van mensen met het afkraken 
van mensen. Vergelijk het vermogen om persoonlijke 
openbaring en leiding in uw leven te ontvangen met 
het heen en weer slingeren onder invloed van allerlei 
wind van leer. Vergelijk het dragen van het priester-
schap van God met datgene wat zich afspeelt in dat 
grote en ruime gebouw’ (Conference Report, oktober 
1987, pp. 49–50; of Ensign, november 1987, p. 40).

•	 Ouderling	L.	Tom	Perry	van	het	Quorum	der	Twaalf	
Apostelen heeft gewaarschuwd dat als mensen geheel 
door geld en goederen in beslag genomen worden, 
dat typerend is voor de mensen in het grote en ruime 
gebouw: ‘De opmerkingen die ons uit het grote en 
ruime gebouw bereiken, kunnen een verleiding zijn 
om de zaken van de wereld na te jagen. We denken 
dat we een groter huis nodig hebben, met een garage 
voor drie auto’s, en daarnaast nog een camper. We 
willen merkkleding, meer tv’s en [dvd-]recorders, de 
nieuwste computers en de nieuwste auto. Vaak worden 
deze zaken betaald met geleend geld, zonder aan de 
toekomst te denken. Het resultaat van al die onmid-
dellijke bevrediging is een stroom aan faillissementen 
en gezinnen die gebukt gaan onder financiële lasten’ 
(Conference Report, oktober 1995, p. 45; of Ensign, 
november 1995, p. 35).
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•	 In Lehi’s visioen bespotten de schimpers en spotters 
degenen die van de vrucht namen — wie God liefheb-
ben en Hem willen dienen. 
Ouderling Neal A. Maxwell 
heeft ons de raad gegeven 
het schild des geloofs 
omhoog te houden als we 
vanuit het grote en ruime 
gebouw beschimpt wor-
den: ‘Laten we er rekening 
mee houden dat velen 
onverschillig tegenover ons 
zullen staan. Anderen zul-
len ons zonderling of mis-
leid vinden. Laten we de 
wijzende vingers maar verdragen die, ironisch genoeg, 
toebehoren aan hen die, blasé als ze zijn, ‘het grote en 
ruime gebouw’ maar een benauwd derderangshotel 
vinden (zie 1 Nephi 8:31–33). Laten wij de honers niet 
honen, maar gewoon geen acht op hen slaan (zie LV 
31:9). Laten wij in plaats daarvan onze energie gebrui-
ken om het schild des geloofs omhoog te houden en de 
naderende vurige pijlen te doven’ (Conference Report, 
oktober 2003, p. 108; of zie Liahona, november 
2003, p. 102).

1 Nephi 8:37. ‘Gevoeligheid 
van een tedere ouder’
•	 Ouderling	Robert	D.	Hales	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft onderricht dat ouders het voor-
beeld van Lehi kunnen volgen als ze te maken hebben 
met eigenzinnige kinderen: ‘Ook wij moeten het geloof 
hebben om onze kinderen te onderrichten en hun te 
leren de geboden te onderhouden. We moeten ons 
geloof niet laten verzwakken door hun keuzes. Of wij 
goed leven of niet wordt niet afgemeten aan hun mate 
van rechtschapenheid. Lehi raakte de zegeningen van 
het onthaal bij de boom des levens niet kwijt omdat 
Laman en Lemuël weigerden van de vruchten te nemen. 
Soms hebben wij als ouders het gevoel dat we gefaald 
hebben als onze kinderen vergissingen begaan of 
afdwalen. Ouders die hun best doet om hun kinderen 
lief te hebben, te onderrichten en voor hen te bidden 
en te zorgen, zijn nooit een mislukkeling. Hun geloof, 
gebeden en inzet worden toegewijd aan het welzijn van 
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hun kinderen’ (Conference Report, april 2004, p. 90; of 
zie Liahona, mei 2004, p. 88).

1 Nephi 9:1–5. ‘Een wijs doel’
•	 Hoewel	Nephi	al	begonnen	was	met	een	kroniek	
van de seculiere geschiedenis van zijn volk inspireerde 
de Heer hem om een tweede kroniek te maken met de 
religieuze geschiedenis van zijn volk. De volgende lijst 
verduidelijkt de verschillen en overeenkomsten tussen 
beide kronieken:

 1. De verzen 1–5 in 1 Nephi 9 zijn afkomstig van de 
kleine platen.

 2. Als Nephi de term deze gebruikte, verwees hij naar 
de kleine platen.

 3. Als Nephi de term die of andere gebruikte, verwees 
hij naar de grote platen.

 4. De grote platen zijn ongeveer in 590 v.C. gemaakt.
 5. De kleine platen zijn twintig jaar later gemaakt, 

 ongeveer in 570 v.C. gemaakt.
 6. Nephi’s uitleg waarom de Heer hem gebood een 

tweede kroniek (de kleine platen) te maken, staat in 
1 Nephi 9:5.

 7. De grote platen beslaan de periode van 570 v.C.–
385 n.C. en bevatten de kroniek van de koningen, 
oorlogen en de geschiedenis.

 8. De kleine platen beslaan de periode van 570–
130 v.C. en bevatten de kroniek van de Nephitische 
bediening.

Hoewel Nephi niet wist waarom hij de tweede kroniek 
moest maken, vertrouwde hij erop dat het ‘met een wijs 
doel’ was (1 Nephi 9:5) waarvan de Heer op de hoogte 
was (zie toelichting op Woorden van Mormon 1:7 op 
p. 134).

•	 Ouderling	Marvin J.	Ashton	(1915–1994)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd dat wij 
evenals Nephi gehoorzaam kunnen zijn, zelfs als we 
de reden niet begrijpen: ‘Soms wordt ons gevraagd 
gehoorzaam te zijn, zonder dat we weten waarom, 
behalve dat de Heer het geboden heeft. Nephi volgde 
aanwijzingen op hoewel hij niet precies het wijze 
doel erachter wist. Zijn gehoorzaamheid resulteerde 
in zegeningen voor mensen overal ter wereld. Als wij 
onze huidige leiders niet gehoorzamen, zaaien wij onze 
zaden op steenachtige plaatsen en kunnen wij de oogst 
mislopen’  (Conference Report, oktober 1978, p. 76; of 
Ensign, november 1978, p. 51).
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1 Nephi 9:6. ‘De Heer weet alle dingen’
•	 Ouderling	Neal A.	Maxwell	heeft	getuigd	dat	er	geen	
grenzen zijn aan Gods kennis:

‘Sommigen mensen hebben een oprecht geloof in het 
bestaan van God, maar niet noodzakelijkerwijs in een 
openbarende en alwetende God. Andere oprechte 
mensen zetten vraagtekens bij Gods alwetendheid 
en vragen zich, met alle respect, af of God wel weet 
wat de toekomst brengen zal. Maar een alwetende en 
openbarende God kan op elk moment de toekomst 
bekendmaken. Dat is mogelijk omdat ‘in de tegenwoor-
digheid van God (…) alle dingen voor hun heerlijkheid 
kenbaar zijn, het verleden, het heden en de toekomst, 
en voortdurend voor het aangezicht des Heren zijn’ 
(LV 130:7). Aldus weet God ‘alle dingen (…) want alle 
dingen zijn aanwezig voor [zijn] ogen’ (LV 38:2). Hij 
heeft tegen Mozes gezegd: ‘Buiten Mij is er geen God, 
en alle dingen zijn aanwezig bij Mij, want Ik ken ze alle’ 
(Mozes 1:6).

‘De heilige Schrift maakt geen gewag van beperkingen 
in de kennis van God. In plaats daarvan lezen we: “O, 
hoe groot is de heiligheid van onze God! Want Hij weet 
alle dingen, en er is niets of Hij weet het.” (2 Nephi 
9:20.)’ (If Thou Endure It Well [1996], p. 46.)

1 Nephi 10:11–14. Verstrooiing 
en vergadering van Israël
•	 Ouderling	Bruce R.	McConkie	(1915–1985)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft uitgelegd waarom 
Israël werd verstrooid en welke overwegingen meespe-
len in de vergadering van Israël:

‘Waarom werd Israël verstrooid? Het antwoord is duide-
lijk, het is eenvoudig; er bestaat geen twijfel over. Onze 
Israëlitische voorouders werden verstrooid omdat ze het 
evangelie verwierpen, het priesterschap onteerden, de 
kerk verzaakten en het koninkrijk verlieten. Ze werden 
verstrooid omdat ze zich afkeerden van de Heer, afgo-
den aanbaden, en in alles de heidense naties volgden. 
(…) Israël werd verstrooid vanwege afvalligheid. De 
Heer heeft Israël in zijn toorn, vanwege hun goddeloos-
heid en opstandigheid, onder de heidenen in alle naties 
der aarde verstrooid.

‘Wat houdt de vergadering van Israël dan in? De verga-
dering van Israël bestaat uit het geloven, aanvaarden 

en naleven van alles wat de Heer zijn uitverkoren volk 
eens heeft aangeboden. Zij bestaat uit geloof in de Heer 
Jezus Christus, uit bekering, uit de doop en de gave 
van de Heilige Geest, en uit gehoorzaamheid aan de 
geboden Gods. Zij bestaat uit geloof in het evangelie, 
toetreding tot de kerk en het koninkrijk. Zij bestaat uit 
het ontvangen van het heilige priesterschap, de begif-
tiging met macht uit de hemel in heilige gebouwen, en 
alle zegeningen van Abraham, Isaak en Jakob door de 
verordening van het celestiale huwelijk. En zij kan ook 
bestaan uit bijeenkomen op een aangewezen plek of 
land van aanbidding.

‘Met dit begrip van de verstrooiing en vergadering van 
het uitverkoren zaad voor ogen, kunnen wij het pro-
fetische woord inzake deze kwestie begrijpen’ (A New 
Witness for the Articles of Faith [1985], p. 515).

•	 Raadpleeg	‘Beknopt	overzicht	van	de	verstrooiing	
van Israël’ in het aanhangsel (p. 438) voor meer infor-
matie over de verstrooiing van Israël. Raadpleeg ‘De 
vergadering van Israël’ in het aanhangsel (p. 439) voor 
meer informatie over de vergadering van Israël.

1 Nephi 10:17–19. Leren door de 
macht van de Heilige Geest
•	 Ouderling	Russell M.	Nelson	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft onderstreept dat het belangrijk 
is om de evangeliewaarheden te leren door de macht 
van de Heilige Geest: ‘Naleving van de normen van 
de Heer vereist dat we de gave van de Heilige Geest 
cultiveren. Door die gave begrijpen we de leer en 
kunnen we die toepassen. Omdat waarheid die door 
openbaring wordt gegeven, alleen door openbaring 
begrepen kan worden, moeten we gebedsvol studeren’ 
(Conference Report, oktober 2000, p. 19; of Ensign, 
november 2000, p. 17).

•	 Ouderling	David A.	Bednar	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft uitgelegd dat we alles moeten 
mijden wat de Geest grieft:

‘De Geest des Heren communiceert doorgaans op stille, 
zachte en nauwelijks merkbare manieren met ons. (…)

‘De norm is duidelijk. Als iets wat wij denken, zien, 
horen of doen ons vervreemdt van de Heilige Geest 
dan moeten we ophouden met dat te denken, zien, 
horen of doen. Als er bijvoorbeeld iets is dat voor 
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amusement moet doorgaan, maar dat ons vervreemdt 
van de Heilige Geest, dan is die vorm van amusement 
stellig niets voor ons. Daar de Geest zich niet inlaat 
met vulgaire, grove of onfatsoenlijke zaken kunnen wij 
ons daar absoluut niet mee inlaten. Daar we de Geest 
des Heren van ons vervreemden als we meedoen aan 
activiteiten waarvan we weten dat we ze links moeten 
laten liggen, hebben we er beslist niets te zoeken’ 
 (Conference Report, april 2006, pp. 29–30; of Liahona, 
mei 2006, pp. 29–30).

1 Nephi 10:17–19; 11:1–8
Welke beginselen voor het ontvangen van 

openbaring kunt u uit Nephi’s ervaring halen?

1 Nephi 11:16, 26. De goedgunstigheid Gods
•	 Goedgunstigheid betekent een welwillende gezind-
heid; bij uitbreiding op basis van het woord dat in het 
Engels is gebruikt, condescension, de welwillendheid, 
verwaardiging van God om uit de hemel neer te dalen 
naar de aarde. Ouderling Gerald N. Lund, voormalig 
lid van de Zeventig, heeft uitgelegd hoe goed dit 
woord [condescension] de komst van de Heiland in de 
sterfelijkheid beschrijft: ‘Daar was Jezus — lid van de 
Godheid, de Eerstgeborene van de Vader, de Schepper, 
de Jehova van het Oude Testament — die zijn god-
delijke en heilige post verliet; die Zich ontdeed van al 
die heerlijkheid en majesteit en een lichaam van een 
kindje op Zich nam; hulpeloos, volledig afhankelijk 
van zijn moeder en aardse vader. Dat Hij niet naar de 
mooiste paleizen ging om (…) zich te baden in luxe, 
maar naar een nederige stal, is verbazingwekkend. Dan 
is het geen wonder dat de engel tegen Nephi zei: “Zie, 
de goedgunstigheid Gods!”’ (Jesus Christ, Key to the 
Plan of Salvation [1991], p. 16.)

Stof tot nadenken
•	 Denk	aan	de	vele	mensen	in	het	visioen	dat	Lehi	had	

van de boom des levens. Hoe kunt u het voorbeeld 
volgen van de mensen die de boom bereikten, van 
de vrucht namen en getrouw bleven?

•	 Hoe	heeft	schriftstudie	en	gehoorzaamheid	aan	de	
woorden van de profeten u geholpen om ondanks 
de mist van duisternis op het enge en smalle pad te 
blijven? 

•	 Welke	stappen	kunt	u	nemen	om	ijverig	te	zoeken	
om de ‘verborgenheden Gods (…) door de macht 
van de Heilige Geest’ te begrijpen’? (1 Nephi 10:19.)

Voorgestelde opdrachten
•	 Lehi’s droom bevat ingewikkelde symboliek. Maak 

een tekening van de elementen in Lehi’s droom zodat 
u een beeld krijgt van de 
relatie tussen de verschil-
lende symbolen.

•	 Alleen	wie	zich	vast-
hielden aan de roede 
van ijzer namen van de 
vrucht van de boom. 
Maak een plan voor 
dagelijkse schriftstudie 
om u te helpen dichter 
bij de Heiland te komen 
en de zegeningen van 
de verzoening ten volle 
te ontvangen.

•	 Nephi	zag	hoe	Jehova	Zich	verwaardigde	om	sterve-
ling te worden. Lees de verhalen over de geboorte 
van de Heiland in Matteüs 1–2; Lucas 1–2; en Johan-
nes 1:1–13. Schrijf in uw dagboek of uw Schriften 
welke nieuwe inzichten u hebt gekregen over deze 
gebeurtenis. 
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1 Nephi 12–15

Hoofdstuk 4

Inleiding
President Boyd K. Packer, president van het Quorum der 
Twaalf Apostelen, heeft gezegd dat onze hemelse Vader 
graag gehoor wil geven aan de rechtvaardige verlangens 
van ons hart: ‘Er is geen enkele boodschap die vaker 
en op meer manieren in de Schriften voorkomt dan: 
“Vraag, en gij zult ontvangen.”’ (Zie De Ster, januari 1992, 
p. 19.) Nephi paste de uitnodiging toe en vroeg naar 
de dingen ‘die [zijn] vader had gezien, en (…) geloofde 
dat de Heer bij machte was ze (…) bekend te maken’ 
(1 Nephi 11:1). Nephi’s rechtvaardige verlangens werden 
beloond. Hij schreef niet alleen over het visioen van 
Lehi, maar schetste ook een panoramisch vergezicht van 
deze wereld tot aan het einde der tijden (zie 1 Nephi 
14:18–30). Dit visioen heeft raakvlakken met het visioen 
van Johannes in het boek Openbaring in het Nieuwe 
Testament. Let bij de studie van het visioen van Nephi op 
specifieke profetieën die in de loop van de geschiedenis 
zijn uitgekomen of nog zullen uitkomen — met name 
de gevolgen van de afval, de latere herstelling van het 
evangelie en de uiteindelijke overwinning van het goede.

Toelichting
1 Nephi 12:11. ‘Wit gemaakt in 
het bloed van het Lam’
•	 Wit	is	een	symbool	van	reinheid,	rechtschapenheid	
en heiligheid. We moeten volkomen rein zijn als we op 
de Heiland willen lijken. Witte klederen symboliseren 
dat iemand in reinheid is gehuld, of dat reinheid een 
eigenschap is van die persoon. Die reinheid is alleen 
mogelijk dankzij het zoenoffer van Jezus Christus, waar-
bij Hij zijn bloed heeft vergoten voor onze zonden.

•	 President John Taylor (1808–1887) heeft gezegd dat er 
meer bij komt kijken dan alleen het lidmaatschap in de 
kerk van de Heer als we 
waardig voor onze Vader in 
de hemel willen staan: ‘Er is 
iets dat verder gaat dan wij 
soms denken, en dat is dat 
het tot niets leidt als we 
beweren dat we volgelin-
gen van de Heer zijn, als 
we beweren dat we het 
evangelie hebben ontvan-
gen en ons erdoor laten leiden, tenzij we onze klederen 

hebben gewassen en ze in het bloed van het Lam wit 
hebben gemaakt. Het is niet voldoende om met het Zion 
van God verenigd te zijn, want het Zion van God moet 
bestaan uit mensen die zuiver van hart zijn, rein leven 
en vlekkeloos voor God staan, en daar moeten we wel 
naartoe werken. Zover zijn we nog niet, maar we moe-
ten er wel toe komen voordat we heerlijkheid en verho-
ging kunnen beërven; een schijn van godsvrucht is 
slechts weinig waard (…). Het is niet voldoende om het 
evangelie te aanvaarden (…), met het volk van God om 
te gaan, de kerkdiensten bij te wonen, aan het avond-
maal deel te nemen en zonder al te veel moeilijkheden 
door het leven te gaan; want als ons hart niet op de 
juiste plaats zit, als we niet rein van hart voor God staan, 
als we geen zuiver hart en geweten hebben, God niet 
vrezen en zijn geboden niet onderhouden, zullen we, 
tenzij we ons bekeren, niet kunnen deelnemen aan de 
zegeningen die Hij heeft beloofd, en waarvan de profe-
ten hebben getuigd.’ (Leringen van kerkpresidenten: 
John Taylor [2001], p. 114.)

1 Nephi 12–14. Overzicht
•	 De	belangrijke	gebeurtenissen	die	uitmondden	in	de	
vestiging van Gods koninkrijk op aarde, worden in het 
volgende visuele overzicht weergegeven:

Reeks gebeurtenissen die uitmondde  
in de vestiging van Gods koninkrijk

Nephitische volk vernietigd 
(zie 1 Nephi 12:19–23)

Nephitische verslagen  
bewaard gebleven  
(zie 1 Nephi 13:35, 40)

Land van belofte ontdekt 
door andere volken  
(zie 1 Nephi 13:12)

Land van belofte bevolkt  
door andere volken  
(zie 1 Nephi 13:13–16)
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Reeks gebeurtenissen die uitmondde  
in de vestiging van Gods koninkrijk

Internationale oorlog in het 
land van belofte (Onafhanke-
lijkheidsoorlog; zie 1 Nephi 
13:16–19)

De andere volken die naar de 
Heer luisteren, zullen ‘onder 
het huis Israëls worden gere-
kend’ (Herstelling van het 
evangelie; zie 1 Nephi 14:1–2)

Nieuwe Schriftuur komt tevoor-
schijn (zie 1 Nephi 13:35–40; 
14:7)

De kerk van Christus hersteld 
(zie 1 Nephi 14:10–17)

1 Nephi 13:1–9. De grote en gruwelijke kerk
•	 ‘Wat	het	koninkrijk	Gods	betreft:	de	duivel	bouwt	zijn	
koninkrijk altijd op hetzelfde moment op als tegenpool 
van God.’ ( Joseph Smith, History of the Church, deel 6, 
p. 364.)

•	 Ouderling	Bruce R.	McConkie	(1915–1985)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft de grote en gru-
welijke kerk als volgt omschreven: ‘De namen kerk van 
de duivel en grote en gruwelijke kerk zijn aanduidingen 
voor alle (…) organisaties van elke naam of aard — 
politiek, filosofisch, onderwijskundig, economisch, 
maatschappelijk, burgerlijk of godsdienstig — die tot 
doel hebben de mens weg te leiden van God en zijn 
wetten, en dus ook van het eeuwig heil in het konink-
rijk van God.’ (Mormon Doctrine, 2de editie [1966], 
pp. 137–138.)

•	 Iemand	heeft	uitgelegd	dat	de	grote	en	gruwelijke	
kerk meerdere entiteiten omvat:

‘In feite voldoet vanuit historisch oogpunt geen 
enkele kerk, geloofsrichting of groep gelovigen op 
zich aan alle kenmerken van de grote en gruwelijke 
kerk: zij moet onder de andere volken zijn opgericht; 
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zij moet betrokken zijn geweest bij de bewerking en 
verspreiding van de Schriften; zij moet de heiligen Gods 
hebben gedood, waaronder de apostelen en profeten; 
zij moet samenspannen met overheden en hun politie-
macht gebruiken om haar religieuze opvattingen door 
te drukken; zij moet heerschappij over de hele aarde 
hebben; zij moet grote rijkdom en seksuele immoraliteit 
nastreven; en zij moet standhouden tot nagenoeg het 
einde van de wereld. Geen enkel kerkgenootschap of 
systeem van geloofsopvattingen voldoet volledig aan 
deze beschrijving. De rol van Babylon is en wordt ech-
ter door vele verschillende instellingen, ideologieën en 
kerken in vele verschillende tijdperken vervuld. (…)

‘Kunnen we dan één historische entiteit aanwijzen die 
in het vroege christendom de grote en gruwelijke kerk 
is geweest? Een dergelijke entiteit moet in de tweede 
helft van de eerste eeuw zijn ontstaan en veel van haar 
activiteiten tegen het midden van de tweede eeuw heb-
ben uitgevoerd.

‘Deze periode kan wel de blinde vlek in de christelijke 
geschiedenis worden genoemd, omdat voor deze 
periode de minste historische bronnen bewaard zijn 
gebleven. Wat het christendom van het Nieuwe Testa-
ment betreft, daarvoor beschikken we over goede bron-
nen. Daarna gaat het licht als het ware uit, en horen we 
flarden van een grote strijd. Wanneer het licht ongeveer 
honderd jaar later weer aangaat, zien we dat de meu-
bels zijn verplaatst en dat het christendom heel anders 
is geworden dan het oorspronkelijk was.’ (Stephen E. 
Robinson, ‘Warring against the Saints of God’, Ensign, 
januari 1988, pp. 38–39.)

1 Nephi 13:4–9
Noem enkele algemene kenmerken van de 

grote en gruwelijke kerk. Hoe kunt u zich met 
deze kennis tegen misleiding wapenen?

1 Nephi 13:12. ‘Een man onder de andere volken’
•	 President	Ezra	Taft	Benson	(1899–1994)	heeft	gezegd	
dat deze man onder de andere volken Christoffel 
Columbus was:
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‘God inspireerde “een man onder de andere volken” 
(1 Nephi 13:12), die door de Geest Gods werd geleid 
om het land Amerika opnieuw te ontdekken en dit 
rijke nieuwe land onder de aandacht van de mensen in 
Europa te brengen. Die man was natuurlijk Christoffel 
Columbus, die getuigde dat hij geïnspireerd werd in wat 
hij deed.

‘“Onze Heer,” zei Columbus, “heeft mijn verstand ont-
sloten, me de zee op gestuurd en me een sterk verlan-
gen gegeven voor mijn 
daden. Wie van mijn plan-
nen hoorden, noemden ze 
dwaas, bespotten mij en 
lachten mij uit. Maar wie 
kan eraan twijfelen dat de 
Heilige Geest me geïnspi-
reerd heeft?” ( Jacob 
 Wasserman, Columbus, 
Don Quixote of the Seas, 
pp. 19–20.)’ (The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 
p. 577.)

•	 President	Gordon B.	Hinckley	(1910–2008)	heeft	met	
lof over Columbus gezegd dat hij door de Heer werd 
geïnspireerd: ‘Vele critici hebben zich negatief over 
[Christoffel Columbus] uitgelaten. Ik beweer ook niet dat 
er geen anderen vóór hem naar dit westelijk halfrond 
zijn gekomen. Maar hij was het die in geloof op zoek 
ging naar een nieuwe weg naar China en daarbij Ame-
rika ontdekte. Het was een gigantische onderneming 
om westwaarts over een onbekende zee te varen, verder 
dan iemand uit zijn tijd ooit gedaan had. Hij was het die, 
ondanks de vrees voor het onbekende en het geklaag 
en de op handen zijnde muiterij van zijn bemanning, 
met vele gebeden tot de Almachtige om leiding verder 
voer. In zijn rapporten aan het Spaanse koningshuis zei 
Columbus herhaaldelijk dat zijn reis voor de eer van 
God en de verspreiding van het christelijke geloof was. 
Terecht eren we hem wegens zijn onwrikbare kracht bij 
onzekerheid en gevaar.’ (Zie De Ster, januari 1993, p. 46.)

1 Nephi 13:12–19. De hand van de 
Heer in de geschiedenis van de 
Verenigde Staten van Amerika
•	 President	Joseph F.	Smith	(1838–1918)	heeft	de	ves-
tiging van de Verenigde Staten van Amerika gekoppeld 
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aan de herstelling van het evangelie: ‘De Almachtige 
heeft deze grote Amerikaanse natie door de kracht van 
zijn almachtige hand voortgebracht, opdat in de laatste 
dagen het koninkrijk Gods op aarde zou kunnen wor-
den gevestigd. Als de Heer niet de weg had bereid door 
het fundament te leggen voor deze roemrijke natie, zou 
het niet mogelijk zijn geweest (onder de strenge wetten 
en onverdraagzaamheid van de monarchale regeringen 
in de wereld) het fundament te leggen voor de komst 
van zijn grote koninkrijk. De Heer heeft dat gedaan.’ 
(Gospel Doctrine, 5de editie [1939], p. 409.)

•	 Ouderling	Robert D.	Hales	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft gezegd dat God de grondleg-
gers van Amerika heeft geïnspireerd om een nieuwe 
natie met godsdienstvrijheid voor iedereen te vestigen, 
ter voorbereiding op de herstelling van het evangelie: 
‘Meer dan een eeuw later [na de ontdekking van 
Amerika] lieten de stichters van een nieuwe natie op 
het Amerikaanse vasteland zich leiden door dergelijke 
godsdienstige gevoelens. Onder Gods hand garan-
deerden zij met een geïnspireerde grondwettelijke 
verklaring van rechten iedere burger godsdienstvrijheid. 
Veertien jaar later, op 23 december 1805, werd de pro-
feet Joseph Smith geboren. De voorbereiding naderde 
zijn voltooiing in afwachting van de herstelling.’ 
 (Liahona, november 2005, p. 90.)

1 Nephi 13:20–29
Nephi heeft het over een boek  waaruit delen  

zijn weggenomen. Welk boek is dat?  
Welke dingen zijn er uit weggenomen?  

Waarom zijn ze weggenomen?

1 Nephi 13:20–29. Duidelijke en waardevolle 
waarheden uit de Bijbel weggenomen
•	 Ouderling	Jeffrey R.	Holland	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft de betekenis van ‘duidelijk en 
waardevol’ als volgt uitgelegd: ‘Elementen (…) die in 
de Bijbel ontbreken, waren “duidelijk en uitermate 
waardevol”. Ze waren duidelijk door hun eenvoud en 
klaarheid, gemakkelijk “te begrijpen (…) voor de men-
sen (…)”. Ze waren waardevol door hun zuiverheid en 
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grote waarde, hun heilbrengende betekenis en eeuwige 
belang voor de mensenkinderen.’ (Christ and the New 
Covenant [1997], p. 5.)

•	 Een	leerkracht	heeft	eens	de	volgende	verklaring	
geopperd voor de veranderingen in de Schriften:

‘Kennelijk zijn de oorspronkelijke manuscripten van de 
Bijbel al heel vroeg verdwenen. Dat lijkt vooral te gel-
den voor het Nieuwe Testament. Sir Frederic Kenyon, 
een van de grootste tekstdeskundigen van de vroege 
twintigste eeuw, heeft daarover het volgende gezegd: 
“De originelen van de verschillende boeken zijn reeds 
lang verdwenen. Ze moeten in de vroege begintijd van 
de kerk zijn verdwenen, want geen enkele christelijke 
schrijver verwijst ernaar.” Kenyons opmerking is vooral 
voor ons van belang omdat er dus eeuwenlang geen 
oorspronkelijk manuscript van de Bijbel voorhanden 
is geweest als richtsnoer voor de lezer. Zelfs in de 
eerste decennia van de oorspronkelijke christelijke 
kerk hebben de oorspronkelijke teksten kennelijk 
ontbroken. (…)

‘De engel [in 1 Nephi 13:21–29] maakt duidelijk dat 
hij het niet heeft over subtiele vergissingen van hand 
en oog, waardoor enkele letters of woorden verkeerd 
komen te staan — de onbedoelde fouten van kopiisten. 
Hij schrijft deze veranderingen onomwonden toe aan 
het opzettelijke werk van sluwe mensen [zie 1 Nephi 
13:27–28]. (…)

‘Bij het lezen van de woorden van de engel komen we 
erachter dat de wereld nooit een volledige Bijbel heeft 
gehad, want die is drastisch — met dramatische gevol-
gen — verbasterd voordat de verspreiding ervan heeft 
plaatsgevonden. Uiteraard zijn er naast de grove opzet-
telijke aantastingen van de bijbeltekst in de vroegchris-
telijke periode ook voortdurend geleidelijke en relatief 
kleine veranderingen ten opzichte van de manuscript-
tekst opgetreden wegens fouten van hand en oog, waar 
de geleerden zich op richten. Er is dus sprake van twee 
processen: (1) een omvangrijke, plotselinge en opzet-
telijke aantasting van de tekst en (2) een geleidelijke 
opeenstapeling van varianten als natuurlijk gevolg van 
kopiëren en vertalen.’ (Robert J. Matthews, A Bible! A 
Bible! [1990], pp. 74–75.)

Joseph Smith heeft gezegd dat ‘veel belangrijke punten 
aangaande het heil der mensen uit de Bijbel zijn 

verwijderd of vóór de 
publicatie verloren zijn 
gegaan’. (History of the 
Church, deel 1, p. 245.) Hij 
heeft ook gezegd dat de 
Bijbel juist was ‘zoals die 
door de oorspronkelijke 
schrijvers is opgeschreven’, 
maar dat ‘onwetende verta-
lers, achteloze kopiisten of 
samenspannende en verdorven geestelijken veel fouten 
hebben gemaakt’. (History of the Church, deel 6, p. 57.)

1 Nephi 13:32–40. Duidelijke en 
waardevolle dingen hersteld
•	 President	James E.	Faust	(1920–2007)	van	het	Eerste	
Presidium heeft uitgelegd dat de standaardwerken van 
de kerk het voornaamste middel vormen om verloren 
waarheden te herstellen:

‘De apostel Johannes zag in een visioen de tijd dat er, 
als onderdeel van de herstelling van het evangelie, een 
engel naar de aarde zou komen. Die engel was Moroni, 
die aan de profeet Joseph Smith is verschenen. Hij 
vertelde Joseph waar de gouden platen met de oude 
kronieken verborgen lagen. Joseph Smith vertaalde de 
kronieken op deze platen met de gave en macht van 
God, waarna het Boek van Mormon werd gepubliceerd. 
Deze kroniek gaat over twee volken die eeuwen gele-
den in Amerika hebben gewoond. Over deze volken 
was, voordat het Boek van Mormon het levenslicht 
zag, weinig bekend. Belangrijker evenwel is dat het 
Boek van Mormon eveneens een testament van Jezus 
Christus is. De waarheid omtrent de val, de verzoening, 
de opstanding en het hiernamaals wordt in het boek 
rechtgezet.

‘Vóór de herstelling hadden de hemelen eeuwenlang 
gezwegen. Maar toen er weer profeten en apostelen 
op aarde waren, gingen de hemelen open en kwamen 
er weer visioenen en openbaringen. Veel van de open-
baringen aan de profeet Joseph Smith zijn opgenomen 
in een boek dat we de Leer en Verbonden noemen. Dit 
boek geeft veel inzicht in beginselen en verordeningen, 
en is een waardevolle bron voor de organisatie van 
de priesterschap. Bovendien hebben we nog een 
schriftuurlijk boek, dat de Parel van grote waarde wordt 
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genoemd. Het bevat het boek Mozes, waarvan de 
inhoud aan de profeet Joseph Smith is geopenbaard, 
en het boek Abraham, dat is vertaald vanaf een aange-
kochte Egyptische papyrusrol. Hieruit komen we niet 
alleen veel te weten over Mozes, Abraham, Henoch en 
andere profeten, maar ook meer bijzonderheden over 
de schepping. We komen te weten dat alle profeten 
vanaf het begin der tijd in het evangelie van Jezus 
Christus zijn onderwezen — zelfs vanaf de tijd van 
Adam.’ (Liahona, mei 2006, pp. 67–68.)

•	 De	Bijbelvertaling	van	Joseph	Smith	draagt	ook	bij	
aan de herstelling van vele duidelijke en waardevolle 
waarheden. De Bijbelvertaling van Joseph Smith (BJS) 
is ‘een herziening of vertaling van de King Jamesbij-
bel, waarmee Joseph Smith in juni 1830 begon. Hij 
beschouwde dit werk, dat hem door God was opgedra-
gen, als onderdeel van zijn roeping als profeet. (…)

‘Door de Bijbelvertaling van Joseph Smith zijn verschil-
lende duidelijke en waardevolle zaken die uit de Bijbel 
verloren waren gegaan, teruggeplaatst (1 Nephi 13). 
Hoewel het niet de officiële Bijbel van de kerk is, biedt 
deze vertaling vele interessante inzichten, waardoor zij 
van grote waarde is voor een beter begrip van de Bijbel. 
Deze vertaling is tevens een getuigenis van de godde-
lijke roeping en bediening van de profeet Joseph Smith.’ 
(Gids bij de Schriften, ‘Bijbelvertaling van Joseph Smith 
(BJS)’; zie ook 2 Nephi 3:11; History of the Church, deel 
1, p. 238.)

De kerk van de Heer kent voortdurende openbaring, 
zodat de duidelijke en waardevolle leerstellingen en 
beginselen van het evangelie steeds aan de mensen in 
de wereld bekend worden gemaakt. De conferentie-
verslagen en andere geïnspireerde geschriften van de 
apostelen en profeten van de Heer zijn essentieel om 
de duidelijke en waardevolle waarheden van het evan-
gelie beter te begrijpen.

1 Nephi 14:7. ‘Een groot en wonderbaar werk’
•	 De	Schriften	beschrijven	de	herstelling	van	het	evan-
gelie en de organisatie van de kerk als ‘een groot en 
wonderbaar werk’ (1 Nephi 14:7; 3 Nephi 21:9). In deze 
context betekent het woord groot van grote betekenis 
en wonderbaar wonderbaarlijk en prachtig. Werk duidt 
hier op een daad of zaak met een eeuwige strekking.

Ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der 
Twaalf Apostelen heeft uitgelegd dat de kerk een twee-
ledig belang heeft: ‘Deze kerk, het grandioze organisa-
torische lichaam van Christus, is een wonderbaar werk 
en een wonder, niet alleen vanwege wat ze doet voor 
de getrouwen, maar ook vanwege wat de getrouwen 
doen voor haar. Het leven dat u leidt, staat centraal in 
dat wonder. U bent het bewijs voor dat wonder.’ (Zie 
De Ster, januari 1995, p. 28.)

1 Nephi 14:10–14
Wat heeft Nephi geprofeteerd aangaande 

de kerkleden in de laatste dagen?

1 Nephi 14:14. Gewapend met 
gerechtigheid en macht
•	 Ouderling	Neal A.	Maxwell	(1926–2004)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd dat recht-
schapenheid het volk van de Heer macht zal geven: 
‘Laten wij daarom naar onszelf kijken. De Schriften 
stellen de kerk een versnelde zifting en een versnelde 
geestelijke en numerieke groei in het vooruitzicht — dit 
alles zal voorafgaan aan de tijd dat het volk van God zal 
zijn “gewapend met gerechtigheid” — niet met wapens 
— en dat de heerlijkheid des Heren over hen zal wor-
den uitgestort (1 Nephi 14:14; zie ook 1 Petrus 4:17; LV 
112:25). De Heer is vastbesloten een beproefd en rein 
volk te hebben (zie LV 100:16; 101:4; 136:31), en “er is 
niets wat de Heer, uw God, in zijn hart zal voornemen 
om te doen, of Hij zal het doen” (Abraham 3:17).’ (Zie 
De Ster, juli 1988, p. 6.)

•	 Ouderling	Maxwell	heeft	verder	uitgelegd	dat	we	
alleen door het naleven van onze verbonden op die 
belofte aanspraak kunnen maken: ‘Broeders en zusters, 
(…) [er] staat de kerkleden nog iets bijzonders te 
wachten. Nephi heeft dat gezien. Op zekere dag, zei hij, 
zal Jezus’ verbondsvolk, “op het gehele oppervlak der 
aarde (…) verspreid”, zijn “gewapend met gerechtigheid 
en met de macht Gods in grote heerlijkheid” (1 Nephi 
14:14). Dat zal gebeuren, maar alleen wanneer meer 
leden heiliger worden en zich heiliger gaan gedragen.’ 
(Zie De Ster, januari 1992, p. 30.)
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1 Nephi 14:18–30. Het verslag van 
Johannes de Openbaarder
•	 Vss.	18–30	in	1 Nephi	14	verwijzen	naar	het	boek	
Openbaring, het laatste boek in het Nieuwe Testament, 
geschreven door de apostel Johannes. Nephi zag de 
gebeurtenissen van onze tijd, maar mocht ze niet 
opschrijven omdat dat de taak van Johannes was. 
Vers 26 zou kunnen slaan op het gedeelte van het 
Boek van Mormon dat verzegeld was. (Zie 2 Nephi 
27:7; 3 Nephi 26:7–11; Ether 4:7 voor meer informatie 
over het verzegelde gedeelte.)

1 Nephi 15:2–11. ‘Hun hart was verstokt’
•	 Ouderling	Dallin H.	Oaks	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft uiteengezet hoe een verstokt 
hart onze spiritualiteit aantast:

‘Nephi probeerde zijn broers ervan te doordringen 
dat ze de betekenis konden weten van de profetische 
woorden van hun vader, “die moeilijk te begrijpen 
waren, tenzij een mens navraag doet bij de Heer” 
(1 Nephi 15:3). Nephi vertelde hen dat indien zij hun 
hart niet zouden verstokken en de geboden des Heren 
zouden onderhouden en de Heer in geloof zouden 
vragen, “deze dingen u zeker worden bekendgemaakt” 
(1 Nephi 15:11).

‘Als we ons hart verstokken, voortdurende openbaring 
in de wind slaan en onze kennis beperken tot wat we 
verstandelijk en door studie uit de precieze taal van de 
huidige Schrifturen tot ons kunnen nemen, blijft ons 
begrip beperkt tot wat Alma “een kleiner deel van het 
woord” noemt (Alma 12:11). Als we naar openbaring en 
inspiratie zoeken en die aanvaarden om ons begrip van 
de Schriften te vergroten, vervullen we de geïnspireerde 
belofte van Nephi dat aan hen die ijverig zoeken “de 
verborgenheden Gods (…) door de macht van de Hei-
lige Geest [zullen] worden ontvouwd” (1 Nephi 10:19).’ 
(‘Scripture Reading and Revelation’, Ensign, januari 
1995, p. 7.)

•	 De	profeet	Joseph	Smith	heeft	gezegd	dat	niet	alleen	
Laman en Lemuël de dingen konden weten die Nephi 
en zijn vader wisten, maar dat dit beginsel ook op ons 
van toepassing is: ‘Als we allen zouden kunnen samen-
komen in volmaakt geloof en één van hart en één van 
zin, dan zou de sluier net zo goed vandaag als volgende 

week of op enig ander tijdstip vaneen kunnen scheu-
ren.’ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, samenge-
steld door Joseph Fielding Smith [1976], p. 9.)

‘God heeft niets aan Joseph geopenbaard wat Hij niet 
ook aan de Twaalf bekend zal maken, en zelfs de min-
ste heilige mag alles weten als hij in staat is om die ken-
nis te verdragen.’ (History of the Church deel 3, p. 380.)

1 Nephi 15:12–13. De Joden en de andere volken
•	 In	het	Boek	van	Mormon	lezen	we	vaak	over	de	
Joden en de andere volken. Het is soms moeilijk te 
begrijpen tot wie de tekst is gericht. Ouderling Bruce R. 
McConkie van het Quorum der Twaalf Apostelen 
heeft licht geworpen op deze kwestie: ‘Zowel Lehi als 
Nephi delen alle mensen in twee groepen in: de Joden 
en de andere volken. De Joden waren inwoners van 
het koninkrijk Juda of hun nakomelingen; alle andere 
mensen werden tot de andere volken gerekend. Wij zijn 
dus de andere volken van wie de Schriften spreken. Wij 
hebben de volheid van het evangelie ontvangen. En 
wij zullen het naar de Lamanieten brengen, die Joden 
zijn, omdat hun voorvaderen uit Jeruzalem en uit het 
koninkrijk Juda afkomstig waren.’ (A New Witness for 
the Articles of Faith [1985], p. 556.)

Ouderling McConkie heeft ook één persoon uit de 
andere volken genoemd die een grote rol zou spelen 
bij de herstelling: ‘Joseph Smith (…) was degene uit 
de andere volken door wie het Boek van Mormon is 
voortgekomen, en de leden van De Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (…) zijn de 
andere volken die het eeuwig heil aan de Lamanieten 
en aan de Joden brengen.’ (The Millennial Messiah 
[1982], p 233.)
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1 Nephi 15:13–16. De herstelling van 
het evangelie in de laatste dagen
•	 President	Gordon B.	Hinckley	heeft	het	volgende	
gezegd over het belang van de herstelling in de 
geschiedenis: ‘Broeders en zusters, beseft u wat wij 
hebben? Beseft u welke plaats wij innemen in het grote 
schouwspel van de geschiedenis van de mensheid? 
Dit is het brandpunt van alles wat er is gebeurd. Dit 
is het tijdperk van wederoprichting. Dit is de tijd van 
de herstelling. Dit is de tijd waarin mensen uit de hele 
wereld naar de berg van het huis des Heren gaan om 
te onderzoeken, zijn wegen te leren en zijn paden te 
bewandelen. Dit is de optelsom van alle eeuwen sinds 
de geboorte van Christus tot aan deze geweldige tijd.’ 
(Liahona, januari 2000, p 89.)

1 Nephi 15:12–20. De vergadering van Israël
•	 Zie	‘De	vergadering	van	Israël’	in	het	aanhangsel	
(pagina 439) voor meer informatie over de vergadering 
van Israël.

1 Nephi 15:24. Het woord van 
God en brandende pijlen
•	 President	Ezra	Taft	Benson	heeft	gesproken	over	de	
zegeningen van het woord van God dat we bezitten. 
Het voert ons niet alleen tot grote zegeningen, maar 
geeft ons ook de kracht om in tijden van verzoeking 
pal te staan: ‘Lehi zag in zijn droom een roede van ijzer 
die door de misten van duisternis heen voerde. Hij zag 
dat de mensen, als ze die roede van ijzer vasthielden, 
de vuile rivieren konden vermijden, de verboden paden 
konden omzeilen en de vreemde wegen, die tot vernie-
tiging leiden, niet hoefden te betreden. Later verklaarde 
zijn zoon Nephi de symboliek van de roede van ijzer 
heel duidelijk. Toen Laman en Lemuël vroegen: “Wat 
betekent de roede van ijzer?” antwoordde Nephi “dat 
die het woord Gods was; en [let op deze belofte] wie 
ook naar het woord Gods luisterden en zich eraan 
vasthielden, zouden nimmer verloren gaan; evenmin 
konden de verzoekingen en brandende pijlen van de 
tegenstander hen overweldigen en verblinden om hen 
weg te voeren naar de ondergang.” (1 Nephi 15:23–24; 
cursivering toegevoegd.) Niet alleen zal het woord 
Gods ons tot de vrucht voeren die boven alle andere 
vruchten begerenswaardig is, maar in en door het 

woord Gods vinden wij de kracht om verzoekingen te 
weerstaan en de kracht om het werk van Satan en zijn 
dienstknechten te verijdelen.’ (‘The Power of the Word’, 
Ensign, mei 1986, p. 80.)

1 Nephi 15:32–35. ‘Naar hun 
werken (…) geoordeeld’
•	 Ouderling	Dallin H.	Oaks	heeft	gezegd	dat	onze	
daden bepalen wie we zijn. Wat we door onze werken 
worden, behelst het oordeel dat we zullen ontvangen:

‘In veel teksten in de Bijbel en andere Schriftuur staat 
dat er een laatste oordeel zal zijn waarbij alle mensen 
beloond zullen worden naar hun daden of werken of 
de verlangens van hun hart. Maar andere teksten voe-
gen hieraan toe dat wij geoordeeld zullen worden naar 
de staat waarin wij ons bevinden.

‘De profeet Nephi beschrijft het laatste oordeel in ter-
men van wat wij zijn geworden: “En indien hun werken 
vuilheid waren geweest, moesten zij zelf wel vuil zijn; 
en indien zij vuil waren, moest het wel zo zijn dat zij 
niet in het koninkrijk Gods konden wonen” (1 Nephi 
15:33; cursivering toegevoegd). Moroni verklaart: “Dan 
komt de tijd dat hij die vuil is, nog steeds vuil zal zijn; 
en hij die rechtvaardig is, nog steeds rechtvaardig 
zal zijn” (Mormon 9:14; cursivering toegevoegd; zie 
ook Openbaring 22:11–12; 2 Nephi 9:16; LV 88:35). 
Datzelfde geldt voor “zelfzuchtig” of “ongehoorzaam” of 
enige andere eigenschap die niet in overeenstemming 
is met de vereisten van God. Over de “staat” van de 
goddelozen bij het laatste oordeel, legt Alma uit dat als 
we zijn veroordeeld door onze woorden, onze werken 
en onze gedachten, wij “niet vlekkeloos [zullen] worden 
bevonden; (…) en in die vreselijke toestand zullen wij 
niet naar onze God durven opzien” (Alma 12:14).

‘Uit dergelijke leringen kunnen we afleiden dat het 
laatste oordeel niet slechts een optelsom van onze 
goede en slechte daden is — wat we hebben gedaan. 
Het is een erkenning van de uiteindelijke uitwerking 
van onze daden en gedachten — wat we zijn geworden. 
Het is niet genoeg als iemand alleen maar plichtmatig 
doet wat hij moet doen. De geboden, verordeningen en 
verbonden van het evangelie zijn geen lijst van stortin-
gen op de een of andere hemelse bankrekening. Het 
evangelie van Jezus Christus is een plan dat ons leert 
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hoe we kunnen worden wat onze hemelse Vader van 
ons verwacht.’ (Liahona, januari 2001, p. 40.)

1 Nephi 15:34–35. De uiteindelijke 
toestand van zielen
•	 Er	bestaat	een	duidelijk	onderscheid	tussen	goed	
en kwaad, licht en duisternis, het koninkrijk van God 
en het koninkrijk van de duivel. De hel is de plaats 
die is bereid voor de onreinen die Satan volgen. De 
rechtvaardigen die God hebben gevolgd, wonen in 
vrede en heerlijkheid in Gods koninkrijk. Maar hoe 
kan de uiteindelijke toestand van alle mensen slechts in 
twee groepen zijn verdeeld — zij die ‘in het koninkrijk 
Gods (…) wonen’ en zij die ‘worden uitgeworpen’? 
(1 Nephi 15:35.)

De sleutel tot het antwoord op die vraag staat in Leer 
en Verbonden 76:43, waarin het werk van Jezus Chris-
tus als volgt wordt samengevat: ‘[Hij] die de Vader ver-
heerlijkt, en alle werken van zijn handen redt, behalve 
die zonen des verderfs die de Zoon verloochenen nadat 
de Vader Hem heeft geopenbaard.’ De uiteindelijke 
toestand omvat dus de groep mensen die zijn gered en 

de groep mensen die niet zijn gered, ofwel de zonen 
des verderfs. Mensen die zijn verlost, zijn degenen die 
een graad van heerlijkheid beërven. In Leer en Verbon-
den 76 worden drie graden van heerlijkheid genoemd 
— celestiaal, terrestriaal en telestiaal — met informatie 
over wie in aanmerking komt voor welke plek in Gods 
koninkrijk. In alle drie graden van heerlijkheid is dus 
sprake van verlossing in het koninkrijk van God, terwijl 
zij die daarvoor niet in aanmerking komen zonen des 
verderfs zijn.

Stof tot nadenken
•	 Hoe	kunt	u	Nephi’s	voorbeeld	gebruiken	om	navraag	

te doen bij de Heer zodat u zelf meer plaats in kunt 
ruimen voor inspiratie en openbaring?

•	 Op	welke	manieren	heeft	de	Heer	de	herstelling	van	
het evangelie in deze bedeling voorbereid?

•	 Hoe	zou	u	de	term	‘brandende	pijlen	van	de	tegen-
stander’ definiëren? Van welke brandende pijlen hebt 
u zelf last? Wat kunt u doen om de brandende pijlen 
die uw geestelijke vooruitgang belemmeren beter te 
weerstaan?

Voorgestelde opdrachten
•	 Schrijf	een	korte	verhandeling	over	een	van	de	vol-

gende vragen:

 1. Op welke manieren gaat u voorwaarts naar de 
boom des levens?

 2. Wat houdt de ‘grote en gruwelijke kerk’ in?

 3. Wat is het verband tussen 1 Nephi 13 en het acht-
ste geloofsartikel?
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1 Nephi 16 –18

Hoofdstuk 5

Inleiding
Hebt u zich weleens afgevraagd waarom mensen 
verschillend op dezelfde omstandigheden reageren? Dat 
was ook het geval in Lehi’s familie. Tijdens hun beproe-
vingen wendden sommige familieleden zich tot God 
en vertrouwden op Hem terwijl andere familieleden 
klaagden, weinig geloof toonden en opstandig werden. 
Onze reactie op onze omstandigheden kan groei en 
meer geloof tot gevolg hebben in plaats van een mor-
rende en opstandige houding. Denk onder het lezen 
van 1 Nephi 16–18 na over de uitdagingen waar deze 
mensen voor stonden en hoe de Heer Lehi’s familie kon 
helpen wanneer ze getrouw waren. Let op het leed dat 
uit opstandigheid en ongehoorzaamheid voortkwam. 
Zoek voorbeelden op van hoe u getrouw kunt zijn 
onder moeilijke omstandigheden door de uitdagingen 
in uw leven te vergelijken met die van Lehi’s familie.

Toelichting 
1 Nephi 16:2. ‘De schuldigen 
[vinden] de waarheid hard’
•	 Nephi	verkondigde	de	waarheid	aan	zijn	ongehoor-
zame broers, in de hoop dat zij zich tot God zouden 
wenden. Wie de Geest grieven met hun kwade daden 
zijn vaak beledigd als ze geïnspireerde terechtwijzing 
of kastijding krijgen. Ouderling Neal A. Maxwell (1926–
2004) van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft uitge-
legd waarom we terechtwijzingen van de Heer moeten 
accepteren, zelfs als die pijnlijk zijn: ‘God is niet alleen in 
de mildste uitingen van zijn tegenwoordigheid te vinden, 
maar ook in die ogenschijnlijk harde uitingen. Als de 
waarheid, bijvoorbeeld, ‘tot in het merg’ snijdt (1 Nephi 
16:2), kan dat een signaal zijn dat er geestelijk operatief 
wordt ingegrepen om, hoe pijnlijk ook, hoogmoed uit de 
ziel te snijden’ (Conference Report, oktober 1987, p. 37; 
of Ensign, november 1987, p. 31).

1 Nephi 16:7–8. Het belang van het huwelijk
•	 Na	over	de	huwelijken	tussen	de	zoons	en	dochters	
van Lehi en Ismaël te hebben gelezen, wordt ons ver-
teld dat Lehi alle geboden was nagekomen die de Heer 
hem had gegeven (zie 1 Nephi 16:8). Het huwelijk staat 
centraal in het plan van de Heer voor zijn kinderen. Het 
Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen 
hebben de mening van de Heer over het huwelijk 
duidelijk gemaakt: ‘Het gezin is door God ingesteld. Het 

huwelijk van man en vrouw is van essentieel belang 
in zijn eeuwige plan. Kinderen hebben er recht op om 
binnen het huwelijk geboren te worden, en te worden 
opgevoed door een vader en een moeder die de 
huwelijksgelofte met volledige trouw eren. De kans op 
een gelukkig gezinsleven is het grootst als de leringen 
van de Heer Jezus Christus eraan ten grondslag liggen.’ 
(‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’, De Ster, 
januari 1996, p. 102).

1 Nephi 16:10, 26–29. De Liahona
•	 Ouderling	David	A.	Bednar	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft het doel van de Liahona uitge-
legd en die met de Heilige Geest vergeleken.

‘De Liahona was door de Heer vervaardigd en aan Lehi 
en zijn gezin gegeven, nadat zij Jeruzalem hadden ver-
laten en door de wildernis trokken (zie Alma 37:38; LV 
17:1). Dit kompas, deze wegwijzer wees in de richting 
die Lehi en zijn karavaan moesten gaan (zie 1 Nephi 
16:10) namelijk ‘een rechte koers (…) naar het beloofde 
land’ (Alma 37:44). De wijzers in de Liahona werkten 
‘volgens het geloof en de ijver en de aandacht’ (1 Nephi 
16:28) van de reizigers, maar weigerde dienst als de 
gezinsleden ruzieachtig, grof, traag of nalatig waren’ 
(zie 1 Nephi 18:12, 21; Alma 37:41, 43).

‘Op het kompas lazen Lehi en zijn gezin ook aanwijzin-
gen die hen “inzicht [gaven] in de wegen des Heren” 
(1 Nephi 16:29). Het hoofddoel van de Liahona was dus 
leiding en aanwijzingen te verschaffen gedurende een 
lange en zware reis. De wegwijzer was een apparaat 
waarop kon worden afgelezen hoe zij er innerlijk en 
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geestelijk bij God voor stonden. Hij werkte volgens de 
beginselen van geloof en ijver.

‘Net zoals Lehi in tijden van weleer werd gezegend, heeft 
ieder van ons een geestelijk kompas ontvangen dat ons 
leiding en aanwijzingen kan geven op onze aardse reis. 
U en ik kregen de Heilige Geest op ons bevestigd toen 
wij de wereld achter ons lieten en, na doop en bevesti-
ging, aankwamen in de kerk van de Heiland. Met het 
gezag van het heilige priesterschap zijn wij bevestigd tot 
lid van de kerk en aangespoord om op zoek te gaan naar 
het permanente gezelschap van ‘de Geest der waarheid, 
die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet 
en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u 
en zal in u zijn’ ( Johannes 14:17).

‘Nu we ons allemaal op de levensweg bevinden, ont-
vangen we leiding van de Heilige Geest net zoals Lehi 
aanwijzingen via de Liahona kreeg. “Want zie, ik zeg u 
nogmaals, dat indien gij langs de weg binnengaat en de 
Heilige Geest ontvangt, Hij u alle dingen zal tonen die 
gij behoort te doen” (2 Nephi 32:5).

De Heilige Geest werkt in ons leven precies zoals de 
Liahona dat voor Lehi en zijn gezin deed, naar hun 
geloof, ijver en aandacht’ (Conference Report, april 
2006, 31; of Liahona, mei 2006, pp. 30–31).

1 Nephi 16:29
Wat zijn de ‘kleine middelen’ waarover gespro-

ken wordt in dit vers? Welke geestelijk kleine 
dingen hebben in uw leven verschil gemaakt?

1 Nephi 16:18. Een boog ‘van zuiver staal’
•	 Iemand	heeft	het	gebruik	van	staal	in	het	Boek	van	
Mormon uitgelegd: ‘Een globale vraag over het gebruik 
van metalen in de culturen in het Boek van Mormon 
is een belangrijk onderwerp dat uitgebreide aandacht 
verdient [zie John Sorenson, An Ancient American 
 Setting for the Book of Mormon (1985), pp. 277–288]. (…) 
Er zijn vijf expliciete verwijzingen naar metalen wapens 
en wapenrusting in het Boek van Mormon. Er zijn twee 
verwijzingen naar wapens die in het Midden-Oosten 
worden gebruikt: “de kling [van Labans] zwaard [was] 
van het edelste staal” (1 Nephi 4:9), en Nephi’s boog was 
van “zuiver staal” gemaakt (1 Nephi 16:18). Het bestaan 
van stalen (d.w.z. gecarborneerde ijzeren) wapens in het 
begin van de zesde eeuw v.C. in het Midden-Oosten is 
onomstotelijk vastgesteld. Robert  Maddin schrijft: ‘Resu-
merend, het is bekend dat de smeden in het Midden-
Oosten op zijn laatst aan het begin van de zevende 
eeuw v.C. twee procedés beheersten die van ijzer een 
nuttig materiaal voor gereedschappen en wapens 
maakten: carboreren en afschrikken.’ [‘How the Iron 
Age Began’, Scientific American, oktober 1977: p. 131]” 
(William J. Hamblin en A. Brent Merrill, ‘Swords in the 
Book of Mormon’. In: Warfare in the Book of Mormon, 
red.  Stephen D. Ricks en William J. Hamblin [1990], 
pp. 345–346.)

1 Nephi 16:21–25. De gebroken boog
•	 Ouderling	Neal A.	Maxwell	heeft	aangegeven	dat	
belangrijke lessen vaak uit moeilijkheden voortvloeien: 
‘Nephi’s gebroken boog ontlokte aan hem ongetwijfeld 
enige irritatie, maar geen verlammende verbittering. 
Hij probeerde per slot van rekening slechts de familie 
van eten te voorzien, dus waarom moest zijn boog dan 
zo nodig breken? Toch kwam er uit dit incident een 
prachtig leermoment voort. Irritatie gaat vaak vooraf 
aan instructie’ (If Thou Endure It Well [1996], p. 128).

•	 Ouderling	Richard G.	Scott	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft verklaard dat tegenspoed een 
stimulans kan zijn tot de groei die wij zo hard nodig 
hebben:

‘Ik wil graag een paar suggesties doen aan degenen die 
(…) beproevingen [ondervinden] die een wijze hemelse 
Vader nodig vindt, ook al leeft u goed en deugdzaam 
en gehoorzaamt u zijn geboden.
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‘Net als alles goed lijkt te gaan, dient tegenslag zich in 
verschillende porties tegelijk aan. Als die beproevingen 
niet het gevolg zijn van uw eigen ongehoorzaamheid, 
zijn ze het bewijs dat de Heer vindt dat u klaar bent om 
verder te groeien (zie Spreuken 3:11–12). Dus geeft Hij u 
ervaringen die groei, begrip en naastenliefde bevorderen 
en u zodanig bijschaven dat u er in de eeuwigheid iets 
aan heeft. Om u te krijgen van waar u nu bent tot waar 
u moet komen, moet u flink worden opgerekt, en dat is 
meestal vervelend en pijnlijk’ (Conference Report, okto-
ber 1995, p. 18; of Ensign, november 1995, pp. 16–17).

•	 Het	verlies	van	Nephi’s	boog	was	aanleiding	tot	
twijfel in Lehi’s gezelschap. Sommigen wendden zich 
af van God en concentreerden zich op het negatieve. 
Ouderling Robert D. Hales van het Quorum der Twaalf 
Apostelen heeft ons de raad gegeven om ons tot de 
Heer te wenden als we met beproevingen te maken 
krijgen: ‘Ik ben gaan begrijpen hoe nutteloos het is om 
te blijven stilstaan bij vragen zoals waarom, wat zou er 
gebeurd zijn als en had ik maar, waarop waarschijnlijk 
geen antwoord zal worden gegeven in het sterfelijk 
leven. Om troost te ontvangen van de Heer, moeten we 
geloof oefenen. De vragen Waarom ik? Waarom ons 
gezin? Waarom nu? zijn meestal niet te beantwoorden. 
Die vragen doen afbreuk aan onze geestelijke instel-
ling en kunnen ons geloof vernietigen. Om een groter 
begrip te krijgen moeten we onze tijd en energie 
besteden aan het ontwikkelen van ons geloof door ons 
tot de Heer te wenden en kracht te vragen om de pijn 
en beproevingen van deze wereld te overwinnen en 
tot het einde te volharden’ (Conference Report, oktober 
1998, p. 16; of Ensign, november 1998, pp. 14–15).

•	 Morren	en	klagen	leken	de	tweede	natuur	van	Laman	
en Lemuël te zijn geworden. Zelfs Lehi was zo ont-
moedigd geworden dat hij begon te morren. Ouderling 
Marion D. Hanks van het Presidium van de Zeventig 
heeft gewezen op het edelmoedige karakter waarmee 
Nephi deze crisis benaderde:

‘Wat te doen? Nephi zegt dat hij van het beschikbare 
hout een pijl en een boog maakte, en een slinger 
waarbij hij stenen zocht. “En ik zeide tot mijn vader: 
Waarheen zal ik gaan om voedsel te verkrijgen?” Dat is 
eenvoudig, toch? (…) Dat betekent dat Nephi naar zijn 
vader ging en zei: “Vader, de Heer heeft u gezegend. U 

bent zijn dienstknecht. Ik moet weten waar ik naartoe 
moet om voedsel te vinden. Vader, kunt u Hem dat 
vragen?” O, hij had zelf op zijn knieën kunnen gaan. Hij 
had de leiding kunnen overnemen.

‘Ik beschouw dit als een van de echt belangrijke levens-
lessen in het boek en, dat herhaal ik, het boek staat 
er vol van. Een zoon die sterk, nederig en manhaftig 
genoeg was om naar zijn weifelende meerdere te gaan 
en te zeggen: “Wilt u het voor mij aan God vragen?” 
omdat hij op de een of andere manier wist dat je zo 
mensen sterk maakt, dat mensen door dat vertrouwen 
opgebouwd worden. Lehi vroeg het aan God en God 
liet het hem weten. Het gezag van Lehi werd hersteld’ 
(Steps to Learning, Brigham Young University Speeches 
of the Year [4 mei 1960], p. 7).

1 Nephi 16:23. Nephi’s vertrouwen in Lehi
•	 Nephi	toonde	dat	hij	nederig	was	toen	hij	naar	zijn	
vader ging, zelfs nadat Lehi had gemord; want Nephi 
eerde hem nog steeds. President Ezra Taft Benson 
(1899–1994) heeft een ervaring verteld die het begin-
sel van raad vragen aan onze vaders, hoewel ze niet 
volmaakt zijn, goed illustreert:

‘Enige tijd geleden kwam er een jongeman naar mijn 
kantoor die om een zegen vroeg. Hij was ongeveer 
achttien jaar oud en had wat problemen. Er waren geen 
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ernstige morele problemen, maar hij was verward en 
maakte zich zorgen. Hij vroeg om een zegen.

‘Ik zei tegen hem: “Heb je je vader om een zegen 
gevraagd? Ik neem aan dat je vader lid van de kerk is.”

‘Hij zei: “Ja, hij is ouderling, maar nogal inactief.”

‘Toen ik vroeg: “Hou je van je vader?”, antwoordde hij: 
“Ja, broeder Benson, hij is een goed mens. Ik hou van 
hem.” Toen zei hij: “Hij doet niet al zijn priesterschapsta-
ken zoals hij zou moeten doen. Hij gaat niet altijd naar de 
kerk, en ik weet niet of hij tiende betaalt, maar hij is een 
goed mens, een goede kostwinner, een aardige man.”

‘Ik zei: “Zou je niet eens met hem willen praten en 
vragen of hij je een vaderlijke zegen wil geven?”

‘“Ik denk dat hij dat eng zou vinden”, zei hij.

‘Ik zei toen: “Wil je het proberen? Ik zal voor je bidden.”

‘Hij zei: “Goed, ik zal het proberen.”

‘Een paar dagen later kwam hij terug. Hij zei: “Broeder 
Benson, dat was het beste dat ooit bij ons thuis gebeurd 
is.” Hij was zijn emoties nauwelijks de baas toen hij 
mij vertelde wat er was gebeurd. Hij zei: “Toen de 
gelegenheid zich voordeed, legde ik het mijn vader 
voor, en hij antwoordde: ‘Jongen, wil je echt dat ik je 
een zegen geef?’ Ik zei: ‘Ja, pa, dat zou ik heel graag 
willen.’” Toen zei hij: “Broeder Benson, hij gaf me een 
van de mooiste zegens die ik me maar kon wensen. 
Moeder heeft de hele zegen zitten huilen. Toen hij klaar 
was, was er een band van waardering, dankbaarheid en 
liefde tussen ons die we nog nooit bij ons thuis hadden 
gevoeld’ (Conference Report, oktober 1977, pp. 45–46; 
of Ensign, november 1977, pp. 31–32).

1 Nephi 16:34. ‘De plaats die 
Nahom werd genoemd’
•	 De	Hebreeuwse	betekenis	van	nahom kan ‘troost’ 
zijn, afgeleid van het werkwoord nahom, wat ‘mede-
lijden tonen, iemand troosten’ betekent. In de Ensign 
heeft een artikel gestaan over een archeologische 
vondst op het Arabisch Schiereiland waarbij men op de 
naam Nahom stuitte:

‘Een groep mormoonse wetenschappers heeft onlangs 
in Jemen, in de zuidwestelijke hoek van het Arabisch 
Schiereiland, bewijs gevonden dat een naam in het 

Boek van Mormon, die verband houdt met Lehi’s reis, 
koppelt aan die locatie.

‘Warren Aston, Lynn Hilton en Gregory Witt vonden een 
stenen altaar dat volgens beroepsarcheologen minstens 
uit 700 v.C. dateert. Op dit 
altaar bevindt zich een 
inscriptie die bevestigt dat 
‘Nahom’ een plaats was die 
al voor de tijd van Lehi op 
het Arabisch Schiereiland 
bestond’ (‘News of the 
Church’, Ensign, februari 
2001, p. 79).

1 Nephi 17:4. Waarom heeft deze 
reis acht jaar geduurd?
•	 In	Alma	37:39–43	informeert	Alma	ons	dat	Lehi’s	
familie ‘geen directe koers [nam]’ of ‘niet met hun reis 
[vorderde]’ omdat de Liahona heel vaak ophield met 
werken. En dat gebeurde omdat velen van hen geen 
geloof oefenden en de wetten van God overtraden. 
Dat zou verklaren waarom een reis die veel korter had 
kunnen duren zoveel tijd in beslag nam. (Zie de kaart 
‘Mogelijke route van Lehi’s familie’ in het aanhangsel, 
p. 433.)

1 Nephi 17:6. Twaalf omstandigheden 
in het land Overvloed
•	 Lehi	en	zijn	familie	waren	‘buitengewoon	verheugd	
toen [zij bij Overvloed] de kust bereikten’ (1 Nephi 
17:6). Overvloed moet een vruchtbare streek zijn 
geweest. Hierna volgen twaalf omstandigheden in het 
land Overvloed (vastgesteld in Warren P. en Michaela 
Knoth Aston, In the Footsteps of Lehi: New Evidence 
for Lehi’s Journey across Arabia to Bountiful [1994], 
pp. 28–29):

 1. Het hele jaar vers water

 2. ‘Vele vruchten en ook wilde honing’ (1 Nephi 
17:5–6; 18:6)

 3. Vruchtbare grond in zowel de hele streek (17:5, 8) 
als op de specifieke plek (17:6) waar Lehi’s familie 
haar tenten opsloeg

 4. Redelijke verbinding tussen de woestijn en de kust

 5. Een berg die hoog genoeg was om door Nephi ‘de 
berg’ genoemd te worden en die dichtbij genoeg 
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was om daar ‘dikwijls’ te gaan bidden (18:3; zie 
ook 17:7)

 6. Steile rotsen vanwaar Nephi’s broers hem ‘in de 
diepten der zee’ wilden gooien (17:48)

 7. Een kustlijn (17:5) die geschikt was om een schip 
te bouwen en te water te laten (18:8)

 8. Erts en vuurstenen voor Nephi’s gereedschap 
(17:9–11, 16)

 9. Voldoende hout om een zeewaardig schip te 
 bouwen (18:1–2, 6)

 10. Geschikte winden en zeestromingen om het schip 
naar de open zee te brengen (18:8–9)

 11. Geen bewoners in de streek

 12. ‘Bijna oostwaarts’ van Nahom (17:1; zie ook 16:34)

Mogelijke route van Lehi’s familie

1 Nephi 17:7–19. Nephi’s geloof kwam  
tot uiting in zijn daden
•	 Nephi’s	reactie	op	het	gebod	van	de	Heer	om	een	
schip te bouwen geeft ons inzicht in zijn opmerkelijke 
geloof. Andere profeten zijn soms ook overweldigd 
geweest door de taken die de Heer hun opdroeg. 
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Mozes voelde zich onbekwaam toen hij geroepen 
werd om de Israëlieten te leiden (zie Exodus 4:1–5). 
Henoch kwam niet goed uit zijn woorden en vroeg 
zich af waarom de Heer juist hem geroepen had (zie 
Mozes 6:31). De gedachte aan het bouwen van een 
zeewaardig schip had Nephi te veel kunnen worden. In 
plaats daarvan getuigde zijn reactie van groot geloof: 
‘Waarheen zal ik gaan om erts te vinden om te smelten, 
zodat ik gereedschap kan vervaardigen om het schip te 
bouwen (…) ?’ (1 Nephi 17:9). Nephi’s vertrouwen kan 
niet zijn voortgekomen uit enige voorgaande ervaring 
in het bouwen van schepen. Zijn vertrouwen sproot 
voort uit zijn enorm grote geloof in God.

1 Nephi 17:23–34. Uittocht van de  
Israëlieten uit Egypte
•	 Nephi	zag	de	tocht	van	zijn	familie	door	de	wildernis	
als een zinnebeeld of gelijkenis van de omzwervingen 
door de woestijn van het oude Israël (zie 1 Nephi 17:13, 
23, 30, 41–42). Een schrijver heeft besproken hoe het 
Boek van Mormon getuigenis aflegt van de uittocht 
waar Mozes leiding aan heeft gegeven: ‘De zoge-
naamde hogere critici van de Bijbel hebben de vraag 
opgeworpen of de wonderen rond de uittocht van 
Israël onder Mozes al dan niet hebben plaatsgevonden 
zoals ze in het Oude Testament zijn opgetekend. (Zie 
Exodus 14:19–20, 26–31; 16:4, 15; 17:5–6; Numbers 
21:6–9.) Het Boek van Mormon bevestigt echter de 
werkelijkheid van die wonderbaarlijke gebeurtenissen. 
(1 Nephi 17:23, 26, 28, 29, 30, 41.) Aangezien Nephi zijn 
kennis van deze wonderen uit de authentieke kroniek 
op de koperen platen van Laban putte (1 Nephi 5:11), 
hoeven heiligen der laatste dagen niet te twijfelen aan 
de betrouwbaarheid van het Bijbelse relaas. Nogmaals 
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is het Boek van Mormon een testament van zijn 
schriftuurlijke pendant, de Bijbel’ (Daniel H. Ludlow, 
A Companion to Your Study of the Book of Mormon 
[1976], p. 115).

1 Nephi 17:19–46
Hoe gebruikte Nephi het verhaal van  Israëls 
uittocht om Laman en Lemuël iets te leren? 

Wat voor gebeurtenissen in uw leven 
getuigen van Gods barmhartigheid?

1 Nephi 17:45. Gevoeligheid voor 
geestelijke communicatie
•	 Waarom	konden	Laman	en	Lemuël	de	wil	van	de	
Heer niet begrijpen, zelfs niet nadat ze een engel had-
den gezien? Waarom stonden zij niet open voor een 
geestelijke bevestiging van hun reis, zoals hun jongere 
broer Nephi? (Zie 1 Nephi 2:16.) Volgens Nephi was 
de reden van hun geestelijke ongevoeligheid dat zij 
‘snel [waren] om ongerechtigheid te bedrijven’ (1 Nephi 
17:45). President James E. Faust (1920–2007) van het 
Eerste Presidium vergeleek iemands vermogen om 
contact met de Geest te hebben met het signaal van 
een mobiele telefoon:

‘Tegenwoordig [worden er] mobiele telefoons voor 
communicatie gebruikt. Af en toe komen we op een 
plek waar we geen signaal kunnen ontvangen. Dat kan 
gebeuren als we ons in een tunnel of een dal bevinden, 
of als er andere storingen zijn.

‘En dat geldt ook voor goddelijke communicatie. De 
stille, zachte stem is wel stil en zacht, maar bijzonder 
krachtig. Het is een stem ‘wier fluistering door alle 
dingen gaat, en ze doordringt’ [LV 85:6]. (…) Misschien 
is er iets in ons leven dat ons ervan weerhoudt om de 
boodschap te horen, omdat we ‘gevoelloos’ zijn gewor-
den [1 Nephi 17:45]. We bevinden ons soms geestelijk 
op dode punten waar we geen ontvangst hebben — 
plekken en situaties waar de goddelijke boodschappen 
niet ontvangen kunnen worden. Dergelijke dode pun-
ten zijn boosheid, pornografie, overtreding, zelfzucht en 
andere situaties die de Geest niet welgevallig zijn’ (in 

Conference Report, Apr. 2004, 67–68; of Liahona, mei 
2004, p. 67).

•	 President	Boyd K.	Packer,	president	van	het	Quorum	
der Twaalf Apostelen, heeft geestelijke communicatie 
als volgt omschreven:

‘De stem van de Heilige Geest zult u meer voelen dan 
horen. Die stem wordt ook wel een ‘stille zachte stem’ 
genoemd [LV 85:6]. Hoewel we spreken over “luisteren” 
naar de influisteringen van de Geest, omschrijft iemand 
een geestelijke ingeving meestal met “Ik had het gevoel 
dat …”.

‘Openbaring komt tot ons in de vorm van woorden die 
wij meer voelen dan horen. Nephi zei tegen zijn mor-
rende broers, die bezoek van een engel hadden gehad: 
‘Gij waart gevoelloos geworden, zodat gij zijn woorden 
niet hebt kunnen voelen.’ [1 Nephi 17:45; cursivering 
toegevoegd].’ (Conference Report, oktober 1994, p. 77; 
of Ensign, november 1994, p. 60.)

•	 Laman	en	Lemuel	waren	‘gevoelloos’	en	konden	de	
woorden van de Heilige Geest niet ‘voelen’ (1 Nephi 
17:45). Ouderling Joseph B. Wirthlin (1917–2008) van 
het Quorum der Twaalf Apostelen heeft uitgelegd dat 
geestelijke ongevoeligheid niet alleen een probleem is 
voor wie ernstige zonden hebben begaan:

‘Ik vrees dat sommige leden van de kerk van de Heer 
“ver onder het vereiste niveau leven” om aanspraak te 
kunnen maken op de gave van de Heilige Geest. Som-
migen worden afgeleid door de zaken in de wereld die 
de invloed van de Heilige Geest hinderen en waardoor 
ze zijn influisteringen niet herkennen. We leven in een 
rumoerige, drukke wereld. Denk eraan dat druk bezig 
zijn niet per se inhoudt dat we geestelijk bezig zijn. Als 
we niet voorzichtig zijn, kunnen die wereldse zaken de 
zaken van de Geest verdrijven.

‘Sommigen zijn geestelijk dood en ongevoelig omdat 
zij ervoor gekozen hebben om te zondigen. Anderen 
blijven gewoon hangen in geestelijke zelfgenoegzaam-
heid, zonder het verlangen om boven zichzelf uit te 
stijgen en te communiceren met de Oneindige. Als zij 
zich openstelden voor de louterende invloed van die 
onuitsprekelijke gaven van de Heilige Geest, zou zich 
een heerlijke, nieuwe, geestelijke dimensie openen. 
Hun ogen zouden zien wat ze zich nauwelijks kunnen 
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voorstellen. Zelf zouden ze van de Geest uitgelezen, 
waardevolle dingen te weten komen die de ziel en het 
verstand verruimen en het hart vervullen van onuitspre-
kelijke vreugde’ (Conference Report, april 2003, p. 27; 
of Liahona, mei 2003, p. 27).

1 Nephi 17:45
Bestudeer dit vers en stel vast op welke 
manieren de Heer tot ons kan spreken.

1 Nephi 18:9. Dansen en zingen
•	 Sommigen	leiden	uit	1 Nephi	18:9	ten	onrechte	af	dat	
de Heer dansen en zingen niet goedkeurt. Nephi zei 
tot twee keer toe dat ze zondigden toen ze dansten en 
zongen omdat ze ‘zeer ruwe taal’ uitsloegen (1 Nephi 
18:9). Het woord ruw wijst op hardvochtige, vulgaire 
of grove taal. De Heer heeft verklaard dat Hij zijn goed-
keuring geeft aan nette manieren van dansen en zingen 
(zie Psalmen 149:1–4; LV 136:28). Uit deze teksten blijkt 
dat we de Heer kunnen loven met dans en zang. Satan 
kan dansen en zingen echter gebruiken om mensen 
de Geest te laten verliezen en tot verderf te brengen. 
Daarom waarschuwen de kerkleiders ons voorzichtig 
te zijn met de muziek waarnaar we luisteren en met de 
manier waarop we dansen. Het Eerste Presidium heeft 
de raad gegeven:

‘Kies de muziek waar je naar luistert zorgvuldig uit. 
Let goed op hoe je je voelt als je ernaar luistert. Luister 
niet naar muziek die de Geest verdrijft, onzedelijkheid 
aanmoedigt of geweld romantiseert, waarin schunnige 
of aanstootgevende taal wordt gebruikt (…).

‘Dansen kan leuk zijn en biedt de mogelijkheid om 
andere mensen te ontmoeten. Het kan echter ook 
verkeerd gebruikt worden. Zo is het niet goed om dicht 
tegen je partner aan te dansen. Neem geen poses aan of 
maak geen dansbewegingen die seksueel geladen zijn. 
Organiseer en bezoek dansavonden waar de kleding, 
de uiterlijke verzorging, de verlichting, de teksten en de 
muziek bijdragen tot een sfeer waarin de Geest van de 
Heer aanwezig kan zijn’ (Voor de kracht van de jeugd: 
Onze plicht jegens God vervullen [2001], pp. 20–21).

1 Nephi 18:25. Paarden
•	 Lang	was	men	het	er	niet	over	eens	of	er	paarden	op	
het westelijk halfrond voorkwamen voordat Columbus 
arriveerde. Maar nu hebben moderne archeologische 
ontdekkingen nieuw licht geworpen op dit onderwerp: 
‘“De fossiele resten van echte paarden, die slechts in 
geringe mate verschilden van de kleinere en inferi-
eure rassen die nu voorkomen, zijn in ruime mate te 
vinden in bezinksels van het recentste geologische 
tijdperk, in bijna elk deel van Amerika, van Escholz 
Bay in het noorden tot Patagonië in het zuiden. Op dat 
continent stierven ze echter volledig uit, en er waren 
geen paarden, wild of getemd, toen de Spanjaarden 
Amerika veroverden, wat heel opmerkelijk is omdat de 
paarden die uit Europa kwamen en verwilderden, en 
zich snel voortplantten op de vlakten van Zuid-Amerika 
en Texas, bewezen dat het klimaat, het voedsel en de 
andere omstandigheden hun bestaan mogelijk maakten. 
Het eerdere bestaan van paardachtigen (Equidae) in 
Amerika, hun volledige uitsterven, en hun perfecte 
acclimatisatie toen de mens ze weer introduceerde, 
vormen interessante maar tot nu toe onopgeloste raad-
sels in de geografische distributie.” (New  American ized 
Encyclopedia, deel 5, p. 3197.)’ ( Joy M. Osborn, 
The Book of Mormon—The Stick of Joseph, 2de ed. 
[2001], p. 164.)

Stof tot nadenken
•	 Door	welke	eigenschappen	was	Nephi	iemand	op	

wie de Heer kon vertrouwen?

1 Nephi 16–18
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•	 Waarom	zou	de	band	met	uw	ouders	en	de	Heer	
gesterkt worden als u uw ouders om raad vraagt?

•	 Waarom	is	het	gevaarlijk	om	de	ingevingen	van	de	
Heilige Geest te negeren of daar ‘gevoelloos’ voor te 
worden?

Voorgestelde opdrachten
•	 Beschrijf	in	het	kort	het	doel	van	de	Liahona	en	op	

basis van welke beginselen hij werkte.

•	 Stel	vast	welke	leer	of	welk	beginsel	in	de	volgende	
teksten voorkomt:

1 Nephi 16:28  ________________________________  

 ____________________________________________

1 Nephi 17:13–14  _____________________________  

 ____________________________________________

1 Nephi 17:45–46  _____________________________  

 ____________________________________________

1 Nephi 18:15–16  _____________________________  

 ____________________________________________

•	 Vergelijk	Nephi’s	ervaring	met	bevrijd	worden	in	
1 Nephi 7:16–18 met 1 Nephi 18:11–20. Beantwoord 
daarna de volgende vragen:

 1. Waarom denkt u dat Nephi de eerste keer onmid-
dellijk werd bevrijd en de tweede keer pas na vier 
dagen, hoewel het om dezelfde rechtschapen per-
soon met hetzelfde grote geloof ging? 

 2. Wat moest er in 1 Nephi 18 gebeuren voordat 
Nephi werd bevrijd?
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1 Nephi 19 –22

Hoofdstuk 6

Inleiding
Toen Nephi de koperen platen bestudeerde kwam 
hij veel profetieën tegen over de zending van Jezus 
Christus. Ze omvatten onder andere de geschriften van 
Jesaja, Zenos, Zenock en Neüm. Nephi las die profe-
tieën voor aan zijn volk. Enkele daarvan zette hij op 
de kleine platen, in de hoop zijn volk en toekomstige 
lezers te overreden om in de Verlosser te geloven (zie 
1 Nephi 19:18, 23–24   ).

Let terwijl u 1 Nephi 19–22 bestudeert op bewijzen dat 
de Heer zijn kinderen zeer liefheeft. Nephi schreef pro-
fetieën op die aantonen dat het verstrooide Israël uit-
eindelijk tot de volheid van het evangelie zou worden 
hersteld en zou worden vergaderd. Bovendien schreef 
Nephi dat de rechtvaardigen, in weerwil van de grote 
goddeloosheid die de aarde in de laatste dagen zou 
bedekken, ‘niet [behoeven] te vrezen’ (1 Nephi 22:17), 
omdat de hand van de Heer hen zal beschermen. Nooit 
in de geschiedenis is de Heer zijn volk vergeten, noch 
zal Hij het nu vergeten, want Hij heeft het ‘in [zijn] 
handpalmen gegraveerd’ (1 Nephi 21:16). 

Toelichting 
1 Nephi 19:1–6. Twee stel platen
•	 Nephi	schreef	dat	hij	twee	stel	platen	had	gemaakt	
(zie 1 Nephi 9). De grote platen van Nephi bevatten 
een uitgebreid verslag over zijn volk. De kleine platen 
van Nephi zijn een heilige, godsdienstige kroniek. In 
1 Nephi 19:1–6, verwijzen ‘eerste platen’ en ‘andere 
platen’ naar de grote platen van Nephi; ‘deze platen’ 
verwijzen naar de kleine platen van Nephi (zie toelich-
ting bij Woorden van Mormon op p. 138).

1 Nephi 19:7–9. De wereld zal 
Hem (…) als niets achten
•	 Nephi	schreef	dat	Jezus	Christus	werd	geslagen	
omdat de mensen in zijn tijd Hem ‘als niets achten’. 
De Heiland was onbelangrijk voor hen. Hij werd 
beschouwd als iets wat ‘nergens meer toe [deugde] dan 
om (…) door de mensen vertreden te worden’ (Matteüs 
5:13). Ouderling Neal A. Maxwell (1926–2004) van het 
Quorum der Twaalf Apostelen heeft opgemerkt dat de 
mens tegenwoordig dezelfde noodlottige denkwijze 
hanteert: ‘Helaas wordt tegenwoordig de vraag “Hoe 

Bi
ll H

ill,
 ©

 1
98

2 
IR

I

denkt u over Christus?” (zie Matteüs 22:42) door velen 
beantwoord met “Ik denk helemaal niet aan Christus!”’ 
(Conference Report, oktober 1995, 27; of Ensign, 
november 1995, pp. 22–23.)

•	 Bij	een	andere	gelegenheid	zei	ouderling	Maxwell	
dat wij, ongeacht wat de wereld zegt, standvastig moe-
ten zijn in ons getuigenis van de Heiland: ‘Jezus Chris-
tus, de Verlosser van het mensdom, is de kern van het 
plan van de Vader. Toch zijn er velen, zoals voorzegd, 
die Jezus “als niets achten” (1 Nephi 19:9), of Hem “voor 
een mens houden” (Mosiah 3:9). Ongeacht of anderen 
Jezus verloochenen of begrenzen, voor ons is Hij 
onze Heer en Heiland! Vergelijkenderwijs, broeders en 
zusters, maakt het heel weinig uit hoe mensen over ons 
denken, maar het maakt heel veel uit hoe wij over Hem 
denken. Het maakt ook weinig uit wat anderen over 
ons zeggen; wat uitmaakt is wat wij over Jezus zeggen’ 
(Conference Report, april 1984, p. 27; of Ensign, mei 
1984, p. 21).

1 Nephi 19:10–16. Zenock, Neüm en Zenos
•	 Nephi	citeerde	Zenock,	Neüm	en	Zenos.	Zij	waren	
oudtestamentische profeten van wie uitgebreide profe-
tieën over Jezus Christus op de koperen platen stonden; 
daarom weten we dat ze vóór 600 v.C. leefden. Ze spra-
ken duidelijk over het leven en de bediening van de 
Messias en de bestemming van het huis van Israël (zie 
ook Helaman 8:19–20). Zonder het Boek van Mormon 
zouden we niets weten over deze drie profeten of over 
hun getuigenis van Christus.
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1 Nephi 19:11
Hoewel niet alle rampen het gevolg zijn van 

goddelijke straf, wat blijkt de reden voor 
de genoemde natuurrampen te zijn? 

1 Nephi 19:21–24.    De Schriften 
op onszelf toepassen
•	 Nephi	las	zijn	volk	uit	de	Schriften	voor	en	‘paste	alle	
Schriften op [hen] toe’ (vers 23   ). Hoe kunnen wij 
de Schriften ‘tot nut en lering’ op onszelf toepassen? 
(vers 23   ). Vragen zoals de volgende kunnen ons 
helpen om de Schriften tot nut en lering op onszelf toe 
te passen:

Wat voor waarde heeft deze gebeurtenis of dit beginsel 
voor mij? Bijvoorbeeld: Wat kan ik uit de opstandigheid 
van Laman en Lemuël leren? Wat kan ik uit de gehoor-
zaamheid van Nephi leren?

Hoe zou ik reageren als ik mij in een soortgelijke situ-
atie bevond of voor een dergelijke uitdaging of vraag 
kwam te staan? Welke zwakke of sterke punten zou ik 
in mijn eigen karakter vinden? Lijk ik op de familieleden 
van Lehi die in de wildernis morden, of lijk ik op Nephi 
en Sam? Klaag ik als het moeilijk wordt, of vertrouw ik 
ongeacht de omstandighedenop God?

Wat leer ik uit deze gebeur-
tenis over God en zijn 
omgang met zijn kinderen? 
Als ik het leven van men-
sen in de Schriften bestu-
deer, wat leer ik dan over 
wat God al dan niet 

behaagt? Waarom is dit idee, dit beginsel of deze 
gebeurtenis in de Schriften opgenomen?

1 Nephi 20–21. Inleiding tot de 
geschriften van Jesaja
•	 Waarom	heeft	Nephi	Jesaja	48–49	(1 Nephi	20–21)	
in zijn kroniek opgenomen? We vinden een antwoord 
op deze vraag in 1 Nephi 19:21: ‘En voorzeker toonde 
[de Heer] de profeten van weleer [inclusief Jesaja] alle 
dingen aangaande hen [de Joden in Jeruzalem]; en 

ook toonde Hij velen aangaande ons [de Nephieten in 
Amerika].’

Overzicht van 1 Nephi, de hoofdstukken 20–21

De	profeten	(inclusief	Jesaja)	werden	aan	‘hen’	getoond,	
namelijk	de	Joden.
De	profeten	(inclusief	Jesaja)	werden	aan	‘ons’	getoond,	
namelijk	de	Nephieten.

1 Nephi	20	(Jesaja	48)	gaat	over	‘hen’	—	de	Joden	in	
Jeruzalem.
1 Nephi	21	(Jesaja	49)	gaat	over	‘ons’	—	de	Nephieten	in	
Amerika.

De	Heer	toonde	de	Joden	aan	Jesaja	—	1 Nephi	20	
(Jesaja 48).
De	Heer	toonde	de	Nephieten	aan	Jesaja	—	1 Nephi	21	
(Jesaja 49).

•	 Waarom	nam	Nephi	andere	geschriften	van	Jesaja	op	
in zijn kroniek (in het bijzonder 2 Nephi 12–25)?

Nephi begon het eerste citaat dat hij van Jesaja opnam 
met deze woorden: ‘Hoort de woorden van de profeet, 
gij die een overblijfsel zijt van het huis Israëls, een tak 
die afgebroken is; hoort de woorden van de profeet, 
die aan het gehele huis Israëls zijn geschreven, en past 
die op uzelf toe, opdat gij hoop zult hebben, evenals uw 
broeders van wie gij zijt afgebroken; want om die reden 
heeft de profeet geschreven’ (1 Nephi 19:24; cursivering 
toegevoegd).

Jesaja’s geschriften getuigen dat Jezus Christus de enige 
ware bron van hoop is voor mannen en vrouwen die in 
een gevallen wereld leven. Derhalve citeert Nephi hon-
derden verzen van Jesaja die van de Heiland getuigen. 
Een wetenschapper heeft aangegeven dat ‘van de 425 
verzen van Jesaja die in het Boek van Mormon worden 
geciteerd 391 iets zeggen over de eigenschappen of 
zending van Jezus Christus’ (Monte S. Nyman, ‘Great 
Are the Words of Isaiah’ [1980], p. 7).

Bovendien zag Nephi in dat Jesaja’s getuigenis op zijn 
eigen getuigenis leek, omdat beiden de Heer hadden 
gezien. Nephi legt uit:

‘En nu schrijf ik, Nephi, nog meer van de woorden van 
Jesaja, want mijn ziel verlustigt zich in zijn woorden. 
Want ik zal zijn woorden op mijn volk toepassen, en 
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ik zal ze onder al mijn kinderen doen uitgaan, want hij 
heeft voorwaar mijn Verlosser gezien, evenals ik Hem 
heb gezien.

‘En mijn broeder, Jakob, heeft Hem ook gezien evenals 
ik Hem heb gezien; welnu, ik zal hun woorden onder 
mijn kinderen doen uitgaan om hun te bewijzen dat 
mijn woorden waar zijn. Welnu, door de woorden van 
drie, heeft God gezegd, zal Ik mijn woord doen vast-
staan. Niettemin zendt God meer getuigen en bewijst 
Hij al zijn woorden’ (2 Nephi 11:2–3).

De belangrijkste bevestiging van Jesaja’s geschriften 
kwam van de Heiland zelf. Toen Hij de Nephieten 
bezocht, verklaarde Hij:

‘En nu, zie, Ik zeg u dat gij die dingen dient te onder-
zoeken. Ja, Ik geef u een gebod die dingen zorgvuldig 
te onderzoeken; want groot zijn de woorden van Jesaja.

‘Want hij heeft waarlijk gesproken over alle dingen 
betreffende mijn volk, dat van het huis Israëls is; 
daarom moet hij wel ook tot de andere volken spreken.

‘En alle dingen die hij heeft gezegd, zijn gebeurd en 
zullen gebeuren, ja, volgens de woorden die hij heeft 
gesproken’ (3 Nephi 23:1–3; cursivering toegevoegd).

•	 Wat	is	er	tijdens	het	leven	van	Jesaja	gebeurd	en	
waarom gaan zijn profetieën nog steeds in vervulling?

Jesaja heeft van ongeveer 740–701 v.C. geprofeteerd. 
Tijdens zijn leven ging het de koninkrijken Israël en 
Juda voorspoedig, maar zij lieten zich ook in met 
afgoderij. De ongerechtigheden van het volk leidden 
tot geestelijke zwakte en politieke risico’s. In slechts 
korte tijd vervielen Israël en Juda onder het juk van het 
machtige Assyrische Rijk tot zwakke vazalstaten. In feite 
begon de verstrooiing van Israël al in Jesaja’s tijd, toen 
vele Israëlieten uit het noordelijke koninkrijk, Israël, 
gevankelijk door de Assyriërs werden weggevoerd. 

Jesaja waarschuwde herhaaldelijk voor de gevolgen van 
goddeloosheid en voorzegde de rampen die het huis 
van Israël daardoor zouden treffen, met inbegrip van de 
verstrooiing van Israël uit hun erflanden en het verlies 
van de verbondszegeningen. Ook getuigde hij herhaal-
delijk dat Israëls enige hoop op de verlossing door de 
Messias berustte. Veel van Jesaja’s profetieën gaan over 
de komst van de Heiland op aarde, zowel in het mid-
den des tijds als op de millenniaanse dag. Verder gaf hij 

specifieke details omtrent de vergadering van de Israël 
en de herstelling van het evangelieverbond in de laatste 
dagen.

•	 Waarom	is	Jesaja	moeilijk	te	begrijpen?

Toen Nephi passages uit Jesaja voor zijn kroniek 
uitkoos, wist hij dat veel lezers die niet gemakkelijk 
zouden begrijpen. Zelfs veel mensen in Nephi’s tijd 
wisten niet precies wat er bedoeld werd. Hij noemde 
drie specifieke redenen voor dit probleem:

 1. Zij kenden ‘de wijze van profeteren onder de Joden’ 
niet (2 Nephi 25:1).

 2. Zij waren niet ‘vervuld met de geest van profetie’ 
(vers 4).

 3. Zij waren niet onderwezen in ‘de wijze van de din-
gen der Joden’ (vers 5).

Behalve de redenen die Nephi gaf, zijn er andere moei-
lijkheden voor de hedendaagse lezer:

 1. De meeste van Jesaja’s geschriften zijn in poëtische 
vorm. De schoonheid en diepte van poëzie is niet 
makkelijk te vertalen. 

 2. Veel van Jesaja’s profetieën zijn dualistisch van aard. 
Derhalve kunnen de profetieën betrekking hebben 
op vele omstandigheden in verschillende tijden in de 
geschiedenis.

 3. Jesaja gebruikte uitgebreide symboliek. Veel van de 
voorwerpen en gebeurtenissen waarnaar hij verwees 
waren in zijn tijd bekend, maar zijn voor ons moeilijk 
te begrijpen.

Kort samengevat, net zoals Jezus diepzinnige waarhe-
den verkondigde in de vorm van gelijkenissen die de 
betekenis verborgen hielden voor hen die er niet klaar 
voor waren, sprak Jesaja op een wijze waarvoor zijn 
luisteraars meer moesten doen dan er oppervlakkig 
kennis van nemen.

•	 Hoe	kunnen	lezers	Jesaja’s	woorden	beter	begrijpen?

Iemand die de geschriften van Jesaja wil begrijpen heeft 
baat bij de volgende drie basisrichtlijnen:

 1. Bestudeer andere schriftuur. De Schriften zelf bieden 
veel inzicht in de betekenis van de geschriften van 
Jesaja. In de Gids bij de Schriften staat: ‘In het Boek 
van Mormon en de Leer en Verbonden wordt Jesaja 
meer aangehaald dan enig andere profeet; deze boe-
ken verschaffen veel hulp bij de verklaring van Jesa-
ja’s woorden’ (‘Jesaja’, p. 102). Niet alleen vindt men 
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in deze boeken uitleggingen van passages uit Jesaja, 
ze bevatten ook leerstellingen en profetieën die licht 
werpen op de woorden van Jesaja. Deze heden-
daagse Schriften verschaffen details die niet duidelijk 
in de Bijbel naar voren komen.

 2. Streef naar de geest van profetie. Zoals Nephi al zei, 
begrepen degenen in zijn tijd die niet ‘vervuld 
[waren] met de geest van 
profetie’ (2 Nephi 25:4) 
niet veel van de geschrif-
ten van Jesaja. Datzelfde 
geldt nu ook. Iedereen 
die Jesaja serieus wil 
bestuderen, moet naar 
openbaring door de Hei-
lige Geest streven, zodat 
zijn of haar verstand 
wordt verlicht en hij of 
zij de woorden in 
dezelfde Geest kan 
lezen als waarin ze zijn geschreven — in het getuige-
nis van Jezus Christus (zie Openbaring 19:10). 

 3. Studeer ijverig. Ouderling Bruce R. McConkie (1915–
1985) van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft de 
heiligen der laatste dagen aangemoedigd om Jesaja 
serieus te bestuderen: ‘Lees, overdenk, en bid — vers 
voor vers, gedachte voor gedachte, passage voor pas-
sage, hoofdstuk voor hoofdstuk! Jesaja zelf vraagt: 
“Wie wil hij kennis leren en wie wil hij een open-
baring doen verstaan?” Zijn antwoord: “Hun die van 
de melk gespeend, aan de borst ontwend zijn? Want 
het is wet op wet, wet op wet, eis op eis, eis op eis, 
hier wat, daar wat.” ( Jesaja 28:9–10.)’ (‘Ten Keys to 
Understanding Isaiah’, Ensign, oktober 1973, p. 83.)

1 Nephi 20:1–2. ‘Zij [noemen] 
zich naar de heilige stad’
•	 In	1 Nephi	20:1–2,	kastijdt	de	profeet	Jesaja	het	
huis van Israël omdat het beweert de Heer te volgen 
zonder zijn geboden na te leven. Zij waren van mening 
dat God hen altijd zou beschermen, omdat zij zijn 
verbondsvolk waren en in de heilige stad Jeruzalem 
woonden. Jesaja leerde hun dat het niet uitmaakt waar 
we wonen, zo lang we maar een goed leven leiden (zie 
de verzen 18–22).

1 Nephi 20:10. ‘Smeltoven der ellende’
•	 Intense	hitte	loutert	metaal	en	verwijdert	onzuiver-
heden. Ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum 
der Twaalf Apostelen heeft verklaard dat ellende ons 
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evenzo kan louteren en zuiveren: ‘De meesten van ons 
ondervinden in bepaalde mate wat in de Schriften ‘de 
smeltoven der ellende’ wordt genoemd ( Jesaja 48:10; 
1 Nephi 20:10). Sommigen worden volledig in beslag 
genomen door de verzorging van een behoeftig fami-
lielid. Anderen verliezen een dierbare of zien de recht-
schapen hoop op een huwelijk of kinderen vervliegen. 
Weer anderen hebben lichamelijke gebreken of voelen 
zich verworpen, minderwaardig of neerslachtig. Door 
de gerechtigheid en barmhartigheid van een liefdevolle 
Vader in de hemel kunnen we door de loutering en 
heiliging van die ervaringen bereiken wat God van ons 
verwacht’ (Conference Report, oktober 2000, p. 43; of 
Ensign, november 2000, pp. 33–34).

•	 Ouderling	Robert	D.	Hales	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft omschreven hoe hij geheiligd 
is na drie ingrijpende operaties:

‘De afgelopen twee jaar heb ik geloof in de Heer 
geoefend dat Hij me door periodes van lichamelijke 
en psychische pijnen en overdenking zou loodsen. Ik 
heb ondervonden dat aanhoudende, intense pijn een 
heiligende, reinigende werking heeft die ons nederig 
maakt en nader brengt tot de Geest van God. Als wij 
luisteren en gehoorzamen, zullen we door zijn Geest 
geleid worden en bij onze dagelijkse inspanningen zijn 
wil doen.

‘Er zijn momenten geweest waarop ik in mijn gebeden 
een aantal directe vragen heb gesteld, zoals: ‘Wat wilt U 
me door deze ervaringen leren?’

‘Toen ik in die kritieke periode van mijn leven de 
Schriften bestudeerde, was de sluier dun en kreeg ik 
antwoorden zoals die opgetekend zijn in het leven van 
anderen die nog zwaarder beproefd zijn.

‘“Mijn zoon, vrede zij uw ziel; uw tegenspoed en uw 
ellende zullen slechts van korte duur zijn;

‘“en dan, indien gij het goed doorstaat, zal God u ten 
hemel verhogen’ (LV 121:7–8).

‘De donkere, depressieve momenten werden snel ver-
dreven door het licht van het evangelie toen de Geest 
gemoedsrust en troost bracht met de verzekering dat 
alles in orde zou komen.

‘Een paar keer heb ik tegen de Heer gezegd dat ik mijn 
lesjes wel geleerd had en dat ik niet nog meer lijden 
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hoefde te doorstaan. Dergelijke smeekbeden leken 
niet te helpen, want het werd me duidelijk dat ik dit 
reinigingsproces van beproevingen in de tijd en op de 
manier van de Heer moest ondergaan’ (Conference 
Report, oktober 2000, pp. 3–4; of Ensign, november 
2000, p. 6).

1 Nephi 20:14, 20. Babylon
•	 Zoals	bij	andere	grote	oude	wereldrijken	ging	
Babylons opgang naar rijkdom en glorie vergezeld van 
morele neergang, verdorvenheid en ongerechtigheid. 
Babylons verdorvenheid was zo uitgebreid dat de naam 
zelf een symbool werd van wereldsgezindheid, god-
deloosheid en satans koninkrijk. 

God verordonneerde dat de Meden Babylon en al zijn 
goddeloosheid volledig zouden verwoesten (zie Jesaja 
13:17–22). Rond 538 v.C. damde een alliantie van Meden 
en Perzen onder het bewind van Kores de Grote de 
machtige Eufraat af en marcheerde in de rivierbedding 
en onder de muren van Babylon door om zo de stad in 
te nemen en het rijk omver te werpen. Als Jesaja over 
Babylon sprak, verwees hij zowel naar het eigenlijke 
rijk als naar het geestelijke Babylon. Jesaja voorzag de 
verwoesting van het Babylon in zijn tijd als het gevolg 
van de grote verdorvenheid van zijn inwoners. Derhalve 
gebruikte hij de term Babylon in zijn profetieën als 
symbool van de geestelijke toestand in de laatste dagen 
en van het oordeel dat ten tijde van de wederkomst van 
Jezus Christus over de wereld zal komen (zie LV 1:16).

De Leer en Verbonden verduidelijkt Jesaja’s oproep: 
‘Gaat uit van Babylon’ (1 Nephi 20:20). Wie ‘de 
vaten des Heren draagt’ moet rein zijn, en moet de 
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goddeloosheid van het ‘geestelijke Babylon’ achter zich 
laten (LV 38:42; 133:5, 14).

1 Nephi 21:13–16. Kan een vrouw 
haar zuigeling vergeten?
•	 Net	zoals	het	voor	een	vrouw	onmogelijk	lijkt	om	
haar zuigeling te vergeten, heeft ouderling Jeffrey R. 
Holland uitgelegd dat het voor de Heiland nóg onmo-
gelijker is om ons te vergeten: ‘Deze poëtische passage 
wijst ons eens temeer op de reddende rol van Christus, 
die van een beschermende, verlossende ouder van 
Zions kinderen. Hij troost zijn volk en is het barmhartig 
als het ellende heeft te verduren, zoals iedere liefheb-
bende vader of moeder zou doen, maar, zo wijst Nephi 
ons er bij monde van Jesaja op, veel meer nog dan 
welke sterfelijke vader of moeder zou kunnen doen. 
Hoewel een moeder haar zoogkind kan vergeten (hoe 
onwaarschijnlijk dat een ouder ook in de oren mag 
klinken) zal Christus nooit de kinderen vergeten die Hij 
heeft verlost of met wie Hij het heilsverbond in Zion 
heeft gesloten. De tekens van de Romeinse nagels in de 
palmen van zijn handen zijn de pijnlijke herinneringen 
aan die zorg en dat verbond, een teken aan zijn disci-
pelen in de Oude Wereld, zijn Nephitische volgelingen 
in de Nieuwe wereld, en aan ons in het Zion van de 
laatste dagen, dat Hij de Heiland van de wereld is en is 
verwond in het huis van zijn vrienden’ (Christ and the 
New Covenant [1997], p. 84). 

1 Nephi 21:23. Voedstervaders en zoogsters
•	 Nephi	legt	uit	dat	de	Heer	een	volk	zou	opwek-
ken om het verstrooide Israël te voeden (zie 1 Nephi 
22:6–9). Als onderdeel van de vervulling van deze pro-
fetie is het evangelie hersteld in de Verenigde Staten van 
Amerika, een van de andere volken (zie LV 109:60). Het 
evangelie is ’s Heren ‘standaard tot de volken’ (1 Nephi 
21:22), dat het nieuwe en eeuwigdurende verbond 
met de mensenkinderen herstelt (zie LV 66:2) en het 
geestelijk uitgehongerde Israël voedt (zie Amos 8:11–13) 
dat over de hele wereld is verstrooid. De analogie van 
de herstelling van het evangelie is dat de wereld wordt 
uitgenodigd tot een ‘feestmaal van vette spijzen’ om haar 
geestelijke honger te stillen (zie LV 58:6–11). 
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1 Nephi 22:4. ‘De eilanden der zee’
•	 Een	wetenschapper	heeft	de	betekenis	van	‘de	
eilanden der zee’ uitgelegd: ‘Nephi verwijst er niet 
alleen mee naar de eilanden van de zee als de locatie 
van andere overblijfsels van het huis van Israël, maar 
hij geeft ook aan dat hij en zijn volk op een ‘eiland der 
zee’ wonen, waarmee hij heel duidelijk verwijst naar de 
grote landoppervlakte van het Amerikaanse continent. 
(2 Nephi 10:20–21.)’ (Daniel H. Ludlow, A Companion 
to Your Study of the Book of Mormon [1976], p. 121.)

•	 Raadpleeg	‘Beknopt	overzicht	van	de	verstrooiing	
van Israël’ in het aanhangsel (p. 438) voor meer infor-
matie over de verstrooiing van Israël.

1 Nephi 22:6–9. ‘Een machtige natie’ 
en ‘een wonderbaar werk’
•	 De	zinsnede	‘dat	de	Here	God	een	machtige	natie	
onder de andere volken zal doen opstaan’ (1 Nephi 
22:7) verwijst naar de Verenigde Staten van Amerika 
in 1776. Het eerste amendement van de grondwet 
van de Verenigde Staten bevatte een proclamatie over 
godsdienstvrijheid. Deze amendementen zijn op 15 
december 1791 geratificeerd. In de grondwet van de 
Verenigde Staten werd godsdienstvrijheid voor het eerst 
in de hedendaagse wereld opgenomen.

•	 In	1 Nephi	22:8	verwijst	Nephi	naar	‘een	wonderbaar	
werk onder de andere volken’ in de laatste dagen. Dit 
grote werk omvat de herstelling van het evangelie van 
Jezus Christus en de priesterschapssleutels die nodig 
zijn om de verbonden van God aan ‘alle geslachten der 
aarde’ te brengen (vers 9).

De gebeurtenissen in vers 7 moesten voorafgaan aan 
die in vers 8. Er waren op dat moment veel landen op 
de wereld die een staatsgodsdienst hadden. Voordat 
het evangelie kon worden hersteld, moest er eerst een 
land zijn waar godsdienstvrijheid zowel bij wet als in de 
praktijk werd toegepast. Joseph Smith is in december 
1805 geboren, slechts veertien jaar na de ratificatie van 
de amendementen op de Amerikaanse grondwet.

1 Nephi 22:6–12. De vergadering van Israël
•	 Raadpleeg	‘De	vergadering	van	Israël’	in	het	aan-
hangsel (p. 439) voor meer informatie over de vergade-
ring van Israël.

1 Nephi 22:10–12. Zijn arm (…) ontbloten
•	 Nephi	schreef	dat	God	‘zijn	arm	voor	de	ogen	van	
alle natiën [zou] ontbloten’ (1 Nephi 22:11). Jesaja 
gebruikt soortgelijke woorden ( Jesaja 52:10). De arm is 
een symbool van macht. De metafoor dat God ‘zijn arm 
zal ontbloten’ betekent dat God zijn macht aan de hele 
wereld zal tonen.

1 Nephi 22:13–17
Wat is een van de reden dat Satans volge-

lingen het volk van God niet zullen over-
meesteren? Wat zal de rechtvaardigen nog 

meer behoeden voor overmeestering? 

1 Nephi 22:17, 22. ‘‘De rechtvaardigen 
behoeven niet te vrezen’
•	 Hoewel	Nephi	heeft	opgeschreven	dat	‘de	rechtvaar-
digen [niet] behoeven te vrezen’ (1 Nephi 22:17, 22) 
omdat de hand van de Heer hen gedurende de rampen 
in de laatste dagen zal beschermen, hebben de god-
delozen geen enkele belofte dat ze bescherming zullen 
genieten. Ouderling Bruce R. McConkie heeft verklaard: 
‘We zeggen niet dat alle heiligen zullen ontkomen aan 
de dag van verwoesting. Maar we zeggen wel dat de 
beloften van veiligheid en geborgenheid alleen gelden 
voor wie de Heer liefhebben en alles proberen te doen 
wat Hij gebiedt’ (Conference Report, april 1979, p. 133; 
of Ensign, mei 1979, p. 93). 

1 Nephi 22:24. ‘Kalveren uit de stal’
•	 President	Joseph	Fielding	Smith	(1876–1972)	heeft	
gezegd dat de kinderen die in het millennium worden 
grootgebracht ‘zullen opgroeien “als kalveren uit de 
stal”, dat wil zeggen, zonder de zonden of verleidingen 
die nu alom aanwezig zijn’ (The Way to Perfection 
[1970], pp. 299).

•	 Overweeg	het	verschil	tussen	een	kalf	dat	opgroeit	
op de prairie of in de bergen en een dat in een stal 
wordt grootgebracht. Het kalf op de prairie staat bloot 
aan allerlei natuurkrachten: guur weer, roofdieren, 
en zo nu en dan voedsel- of waterschaarste. Het kalf 
dat opgroeit in een stal wordt beschermd tegen slecht 
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weer en roofdieren. Ook krijgt het genoeg te eten en 
te drinken. Nephi schreef: ‘De tijd komt spoedig, dat de 
rechtvaardigen als kalveren uit de stal moeten worden 
weggeleid’ (1 Nephi 22:24).

Iemand heeft gezegd: ‘Wie overblijven na het oordeel 
bij de wederkomst zullen hun kinderen kunnen opvoe-
den zoals kalveren in een stal worden grootgebracht. 
Het kalf is beschut tegen de weerselementen en zijn 
omgeving is beheersbaar (Maleachi 4:2; 1 Nephi 22:24). 
Evenzo zullen de kinderen in het millennium ‘zonder 
zonde opgroeien tot behoudenis’ (LV 45:58). Het 
telestiale element zal worden verwijderd en Satan zal 
worden gebonden (Openbaring 20:1–3; 1 Nephi 22:26; 
LV 101:28), waardoor er meer controle over de levens-
omstandigheden zal zijn’ (Monte S. Nyman en Farres H. 
Nyman, The Words of the Twelve Prophets: Messages to 
the Latterday Saints [1990], p. 145). 

1 Nephi 22:26. Hoe zal Satan worden gebonden?
•	 Nephi	heeft	duidelijk	aangegeven	dat	Satan	gedu-
rende het millennium gebonden zal zijn. Ouderling 
Bruce R. McConkie heeft de volgende uitleg van dit 
belangrijke vers gegeven:

‘Wat betekent het om Satan te binden? Hoe wordt hij 
gebonden? In de openbaring staat: ‘En te dien dage zal 
Satan geen macht hebben om wie dan ook te verleiden.’ 
(LV 101:28.) Betekent dit dat Satan zijn macht kwijtraakt, 
zodat hij de mens niet meer tot het doen van kwaad 
kan aanzetten? Of betekent het dat de mens niet meer 
aan zijn verlokkingen toegeeft, omdat zijn hart zo op 
rechtschapenheid is gericht dat hij weigert het goede te 
verzaken om de boze te volgen? Het betekent duidelijk 
het laatste. Satan werd niet in de hemel gebonden, zelfs 
niet in de tegenwoordigheid van God, in die zin dat 
hem het recht en de macht werd ontzegd om valse leer 

te prediken en de mensen — de kinderen van God — 
over te halen om zich van God af te wenden; nee, zo 
werd hij in de hemel niet gebonden, want ook hij heeft 
recht op keuzevrijheid. 

‘Hoe zal Satan dan in het millennium worden gebon-
den? Door de rechtschapenheid van de mensen’ (The 
Millennial Messiah [1982], pp. 668).

Stof tot nadenken
•	 Nephi	legt	in	1 Nephi	19:18	uit	dat	hij	schreef	om	zijn	

volk te ‘overreden de Heer, hun Verlosser indachtig 
te zijn’. Wat hebt u eraan als u bij uw schriftstudie 
Nephi’s reden om te schrijven indachtig bent?

•	 Denk	na	over	de	betekenis	van	de	zinsnede	in	
1 Nephi 21:16 dat de Heer ons in zijn ‘handpalmen 
[heeft] gegraveerd’. Hoe kunt u daardoor het vertrou-
wen krijgen dat de Heer u nooit zal vergeten? 

Voorgestelde opdrachten
•	 Nephi	citeerde	de	profetieën	van	Zenock,	Neüm	en	

Zenos (zie 1 Nephi 19:10). Die profeten leefden in in 
de tijd van het Oude Testament, maar hun profetieën 
staan niet in de Bijbel. Zoek met behulp van de Gids 
bij de Schriften verschillende profetieën van Zenock 
en Zenos op. Welk specifieke belang hadden hun 
profetieën voor de Nephieten? (Zie 3 Nephi 10:16.) 
Waarom zijn ze belangrijk voor u?

•	 Beantwoord	de	eerste	vraag	uit	elke	alinea	in	de	toe-
lichting bij 1 Nephi 19:21–24    (pagina 44).

•	 In	het	midden	des	tijds	werd	Jezus	‘als	niets’	geacht	
(1 Nephi 19:7, 9). Stel vast hoe de wereld van tegen-
woordig Jezus nog steeds ‘als niets’ acht. Schrijf een 
stukje waarin u aangeeft hoe u zich kunt wapenen 
tegen deze wereldse invloeden en hoe u uw getuige-
nis van de Heiland kunt ontwikkelen.
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2 Nephi 1–3

Hoofdstuk 7

Inleiding
De laatste woorden van raad die Lehi aan zijn kinderen 
gaf, zijn zowel teder als krachtig. Hij legde zijn zoon 
Jakob op duidelijke en doeltreffende wijze het verband 
tussen de schepping, de val en de verzoening van Jezus 
Christus uit. Tot zijn zoon Jozef sprak hij profetische 
woorden uit van Jozef, de zoon van Israël, waaronder 
zijn getuigenis van de herstelling van het evangelie 
door toedoen van zijn naamgenoot in de laatste dagen, 
Joseph Smith jr. Als u de details van het heilsplan en de 
vervulling van de profetieën over de herstelling van het 
evangelie in de laatste dagen bestudeert, zal uw getui-
genis van Gods liefde voor al zijn kinderen toenemen.

Toelichting
2 Nephi 1:5–11. ‘Een land van vrijheid’
•	 President	Ezra	Taft	Benson	(1899–1994)	heeft	getuigd	
dat Amerika een land van vrijheid is dat voor de herstel-
ling van het evangelie was voorbestemd: ‘Onze Vader 
in de hemel plande de komst van de grondleggers van 
de Verenigde Staten van Amerika en hun regeringsvorm 
als de noodzakelijke inleiding tot de herstelling van 
het evangelie. Denk maar eens aan wat onze Heiland 
Jezus Christus bijna tweeduizend jaar geleden zei toen 
Hij dit beloofde land bezocht: “Want het is wijsheid in 
het bestel van de Vader dat zij zich in dit land vestigen 
en door de macht van de Vader als vrij volk opgericht 
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worden, opdat deze dingen van hen zullen uitgaan” 
(3 Nephi 21:4). Amerika, het land van vrijheid, zou het 
thuisfront van de Heer worden voor zijn herstelde kerk.’ 
(Ensign, november 1987, p. 4.)

•	 Ouderling	Eduardo	Ayala	van	de	Zeventig	heeft	
gezegd dat de zegeningen van het evangelie tegen-
woordig voor alle getrouwe leden beschikbaar zijn, 
waar ze ook wonen: ‘De omstandigheden van volken 
en landen veranderen naargelang de wisselende 
toestand in de wereld. In vele plaatsen, of het nu in het 
koude hooggebergte is, in een warme vallei, langs een 
rivier of in de woestijn, waar onze kerkleden zich ook 
mogen bevinden, zullen er altijd mensen zijn die leven 
volgens de fundamentele beginselen van het evangelie 
en aldus hun volksgenoten tot zegen zijn.’ (Zie De Ster, 
juli 1995, p. 27.)

2 Nephi 1:10–11
Onder welke omstandigheden  

zal de Heer de kinderen van Lehi 
‘doen verstrooien en doen slaan’?

2 Nephi 1:13–23. Ontwaken ‘uit de slaap der hel’
•	 Ongehoorzaamheid	aan	de	geboden	van	de	Heer	
geeft Satan de kans om ons te misleiden, waardoor 
we het licht en de waarheid vergeten die we eerder 
hebben ontvangen. President Henry B. Eyring van het 
Eerste Presidium heeft die gevaarlijke toestand als volgt 
beschreven: ‘Een van de gevolgen van ongehoorzaam-
heid aan God lijkt te zijn dat we net genoeg geestelijk 
verdovingsmiddel aanmaken om onze gewaarwordin-
gen te belemmeren terwijl de banden met God worden 
doorgesneden. Niet alleen [wordt] het getuigenis van de 
waarheid langzaam uitgehold, maar zelfs de herinne-
ringen aan hoe het was om in het licht te zijn, [komen 
ons] voor als waanideeën.’ (‘A Life Founded in Light and 
Truth’, Brigham Young University 2000–2001 Speeches 
[2001], p. 81.)

2 Nephi 1:22. Eeuwige vernietiging
•	 In	vers	22	in	2 Nephi	1	staat	niet	dat	de	geest	en	
het lichaam van de goddelozen worden verdelgd of 

50



ophouden te bestaan. Onze geest is eeuwig van aard en 
het lichaam van iedereen die op aarde heeft geleefd, zal 
herrijzen (zie Alma 11:43–44). President Joseph Fielding 
Smith (1876–1972) heeft de betekenis van de vernieti-
ging van de ziel uitgelegd zoals Nephi dat bedoelde:

‘Vernietiging betekent geen volledige verdelging. Dat 
weten wij omdat wij uit de openbaringen van de Heer 
leren dat een ziel niet kan worden vernietigd.

‘Iedere ziel die op deze aarde is geboren, zal herrijzen, 
onsterfelijk worden en altijd voortbestaan. ‘Vernietiging 
betekent dus niet volledige verdelging. Wanneer de 
Heer zegt dat ze vernietigd worden, bedoelt Hij dat 
ze uit zijn tegenwoordigheid worden verbannen, dat 
ze van licht en waarheid worden afgesneden en niet 
het voorrecht van de verhoging ontvangen. Dat is ver-
nietiging.’ (Doctrines of Salvation, samengesteld door 
Bruce R. McConkie, 3 delen [1954–1956], deel 2, pp. 
227–228.) Goddeloosheid ontneemt iemand de kans op 
een opstanding in een hogere graad van heerlijkheid 
(zie LV 88:30–31).

2 Nephi 2:2. Onze ellende voor 
ons welzijn heiligen
•	 In	2 Nephi	2:2	zegt	Lehi	dat	de	beproevingen	die	we	
doormaken ten goede voor ons kunnen uitwerken (zie 
ook LV 98:3). Ouderling Dallin H. Oaks van het Quo-
rum der Twaalf Apostelen heeft uitgelegd dat een dank-
bare houding ons in staat stelt om onze moeilijkheden 
in de context van ons doel hier op aarde te zien: ‘Wan-
neer wij in alles dank betuigen, zien we ontberingen en 
tegenspoed in de context van het doel van het leven. 
We zijn hierheen gestuurd om beproefd te worden. In 
alles moet een tegenstelling zijn. Het is de bedoeling 
dat we leren en groeien door die tegenspoed, door 
onze moeilijkheden het hoofd te bieden en anderen te 
leren dat ook te doen.’ (Liahona, mei 2003, p. 97.)

•	 Ouderling	Richard G.	Scott	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft gezegd dat God ons moeilijkhe-
den geeft die onze geestelijke vooruitgang bevorderen. 
‘Net als alles goed lijkt te gaan, dient tegenslag zich in 
verschillende porties tegelijk aan. Als die beproevingen 
niet het gevolg zijn van uw eigen ongehoorzaamheid, 
zijn ze het bewijs dat de Heer vindt dat u klaar bent 
om verder te groeien (zie Spreuken 3:11–12). Dus geeft 

Hij u ervaringen die groei, begrip en naastenliefde 
bevorderen en u vervolmaken, zodanig dat ze u tot in 
de eeuwigheid ten goede komen. Om u te krijgen van 
waar u nu bent tot waar u moet komen, moet u flink 
worden opgerekt, en dat is meestal vervelend en pijn-
lijk.’ (Zie De Ster, januari 1996, p. 15.)

2 Nephi 2:4. ‘De redding is vrij’
•	 Gered	worden	betekent	verlost	worden	‘van	de	licha-
melijke en de geestelijke dood. Door Gods genade zul-
len alle mensen van de lichamelijke dood worden gered 
dankzij de dood en opstanding van Jezus Christus. 
Ieder mens kan ook door Gods genade worden gered 
van de geestelijke dood door geloof in Jezus Christus, 
dat tot uiting komt in gehoorzaamheid aan de wetten 
en verordeningen van het evangelie en in dienstbetoon 
aan Christus.’ (Gids bij de Schriften, ‘Heil’.)

•	 Door	de	verzoening	van	Jezus	Christus	is	het	heils-
plan voor alle mensen vrij beschikbaar. Dat betekent niet 
dat alle mannen en vrouwen dezelfde beloning ontvan-
gen. Alma getuigde als volgt: ‘Wie ook wil komen, mag 
komen en om niet nemen van de wateren des levens.’ 
Maar hij voegde er een waarschuwing aan toe: ‘Wie niet 
wil komen, wordt niet gedwongen te komen; maar ten 
laatsten dage zal alles tot hem worden hersteld naar zijn 
werken’ (Alma 42:27). Het eeuwig heil is vrij omdat het 
door de genade van God en door de verzoening van 
Christus beschikbaar is voor iedereen die het wil ontvan-
gen. Het wordt evenwel niet ongeacht iemands geloof of 
levenswandel vrij aan iedereen gegeven.

2 Nephi 2:6–30.    Schepping, 
val en verzoening
•	 Ouderling	Bruce R.	McConkie	(1915–1985)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft het verband tussen 
de schepping, de val en de verzoening uitgelegd: ‘Wat 
ons eeuwig heil betreft is het niet mogelijk om waarlijk 
en volledig in Christus en zijn zoenoffer te geloven 
zonder daarbij in de ware leer van de val te geloven en 
die te aanvaarden. Als er geen val was geweest, was een 
Verlosser of Heiland ook niet noodzakelijk geweest. Het 
is ook niet mogelijk om in de val te geloven, waaruit 
de onsterfelijkheid en het eeuwige leven voortvloeien, 
zonder daarbij in de ware leer van de schepping te 
geloven en die te aanvaarden. Als er geen schepping in 
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een onsterfelijke staat, dus zonder de dood, was geweest, 
had er geen sprake kunnen zijn van de val en dus ook 
geen verzoening en verlossing. In het eeuwige plan van 
de Vader was voorzien in de schepping, de val en de ver-
zoening als onderdelen van één samenhangend geheel.’ 
(A New Witness for the Articles of Faith [1985], p. 82.)

•	 Ouderling	Bruce R.	McConkie	heeft	bij	een	andere	
gelegenheid gezegd:

‘De belangrijkste gebeurtenissen in de eeuwigheid (…) 
zijn de schepping, de val en de verzoening.

‘Voordat wij de aardse schepping van alle dingen zelfs 
maar kunnen beginnen te begrijpen, moeten wij weten 
hoe deze drie eeuwige waarheden — de schepping, 
de val en de verzoening — onlosmakelijk met elkaar 
verweven zijn. Geen van de drie staat op zichzelf; elk 
is verweven met de andere twee; en zonder kennis van 
alle drie is het onmogelijk om de waarheid van een van 
die drie te kennen. (…)

‘Maar onthoud dat de verzoening tot stand kwam 
vanwege de val. Christus heeft de losprijs voor Adams 
overtreding betaald. Als er geen val was geweest, zou er 
geen verzoening, met de daaruit voortvloeiende onster-
felijkheid en het eeuwige leven, zijn geweest. Dus, net 
zo zeker als het heil door de verzoening komt, komt het 
heil ook door de val.’ (‘Christ and the Creation’, Ensign, 
juni 1982, p. 9.)

2 Nephi 2:5–6. ‘Door de wet wordt 
geen vlees gerechtvaardigd’
•	 Rechtvaardiging	betekent	‘kwijtschelding	ontvangen	
van de straf voor zonden en zonder zonde worden ver-
klaard. Iemand wordt gerechtvaardigd door de genade 

van de Heiland wanneer hij in Hem gelooft. Dat geloof 
blijkt uit bekering en gehoorzaamheid aan de wetten 
en verordeningen van het evangelie. De verzoening 
van Jezus Christus stelt de mensen in staat om zich te 
bekeren en te worden gerechtvaardigd, ofwel kwijt-
schelding te krijgen van de straf die anders zou worden 
opgelegd.’ (Gids bij de Schriften, ‘Rechtvaardigen, 
Rechtvaardiging’.)

Ouderling Dallin H. Oaks heeft gezegd dat het Boek 
van Mormon ons leert dat het heil niet alleen komt door 
het onderhouden van de geboden. ‘“Door de wet wordt 
geen vlees gerechtvaardigd” (2 Nephi 2:5). Zelfs zij die 
de Heer met heel hun hart dienen, zijn onnutte dienst-
knechten (zie Mosiah 2:21). De mens kan zijn eigen heil 
niet verdienen.

‘In het Boek van Mormon staat: “Daar de mens was 
gevallen, kon hij uit zichzelf geen verdienste verwer-
ven” (Alma 22:14). “Daarom kan niets minder dan een 
oneindige verzoening voldoende zijn voor de zonden 
der wereld” (Alma 34:12; zie ook 2 Nephi 9:7; Alma 
34:8–16). Daarom komt er verlossing in en door de 
heilige Messias; (…) Hij geeft Zichzelf als offer voor 
de zonde om aan de doeleinden der wet te voldoen” 
(2 Nephi 2:6–7). En daarom prediken wij Christus, 
“opdat onze kinderen zullen weten op welke Bron zij 
mogen vertrouwen voor vergeving van hun zonden” 
(2 Nephi 25:26).’ (Ensign, november 1988, p. 67.)

2 Nephi 2:8. ‘De verdiensten en 
de barmhartigheid en de genade 
van de heilige Messias’
•	 Voordat	hij	lid	van	het	Quorum	der	Zeventig	was,	
heeft ouderling Bruce C. Hafen uitgelegd dat de ver-
zoening meer is dan alleen een manier waarop God het 
verkeerde rechtzet en aan de eisen der gerechtigheid 
voldoet. De verzoening is een rehabiliterende, won-
derlijke macht die ons als persoon kan veranderen: ‘Ik 
heb me wel eens afgevraagd of mensen die zich niet 
willen bekeren maar die wel aan de wet der gerechtig-
heid voldoen door voor hun eigen zonden te boeten, in 
aanmerking komen voor het celestiale koninkrijk. Het 
antwoord is nee. De vereisten voor een celestiaal leven 
strekken verder dan alleen aan de wet der gerechtig-
heid voldoen. Daarom brengt het boeten voor onze 
zonden niet dezelfde vruchten voort als bekering van 
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onze zonden. Gerechtigheid is een wet van evenwicht 
en orde: er moet aan voldaan worden, door onszelf 
of door Hem. Maar als we het aanbod van de Heiland 
om onze zonden te dragen afslaan, en vervolgens zelf 
aan de gerechtigheid voldoen, hebben wij daarmee 
nog niet de volledige rehabilitatie ervaren die door 
goddelijke hulp en oprechte bekering mogelijk is. Die 
krachten werken samen om ons hart en leven blijvend 
te veranderen en ons zo op het celestiale leven voor te 
bereiden.’ (The Broken Heart: Applying the Atonement 
to Life’s Experiences [1989], pp. 7–8.)

•	 Ouderling	Richard G.	Scott	heeft	zijn	gevoelens	geuit	
over de genade van Christus, die onze schulden op 
Zich neemt: ‘Jezus Christus bezat verdiensten die geen 
ander kind van onze hemelse Vader kon bezitten. Vóór 
zijn geboorte in Betlehem was Hij een God, Jehova. Zijn 
Vader heeft Hem niet alleen zijn geestlichaam gegeven, 
maar Jezus was ook zijn eniggeboren Zoon in het vlees. 
Onze Meester leidde een volmaakt, zondeloos leven en 
daarom hadden de eisen van de gerechtigheid geen vat 
op Hem. Hij was en is in elk opzicht volmaakt: in liefde, 
barmhartigheid, geduld, gehoorzaamheid, vergevensge-
zindheid en nederigheid. Als wij ons bekeren en Hem 
gehoorzamen, betaalt Hij door zijn barmhartigheid 
onze schuld aan de gerechtigheid.’ (Zie De Ster, juli 
1997, p. 57.)

2 Nephi 2:11–13
Waarom zijn tegenstellingen noodzakelijk?

2 Nephi 2:11–14. ‘Een tegenstelling in alle dingen’
•	 President	Boyd K.	Packer,	president	van	het	Quorum	
der Twaalf Apostelen, heeft uitgelegd dat tegenstel-
lingen en tegenspoed ons sterker maken: ‘We zijn hier 
niet vrij van problemen, sommige zijn bitter en moeilijk 
te verdragen. Wensen dat we verschoond blijven van 
beproevingen is verleidelijk, maar het druist in tegen 
het grote plan van geluk, “want er moest wel een tegen-
stelling in alle dingen zijn” (2 Nephi 2:11). Die toetsing 
is de bron van onze kracht.’ (Liahona, mei 2004, p. 80.)

•	 President	Ezra	Taft	Benson	heeft	uitgelegd	dat	tegen-
stellingen keuzes mogelijk maken:

‘Het Boek van Mormon leert ons: “Want er moest wel 
een tegenstelling in alle dingen zijn” (2 Nephi 2:11) 
— en zo is het ook. Tegenstelling voert tot keuzes, en 
keuzes hebben gevolgen — goede of kwade.

‘In het Boek van Mormon staat dat de mensen vrij zijn 
“om vrijheid en eeuwig leven te kiezen door de grote 
Middelaar van alle mensen, of om gevangenschap en 
dood te kiezen, naar de gevangenschap en macht van 
de duivel” (2 Nephi 2:27).

‘God heeft ons lief; de duivel haat ons. God wil dat wij 
dezelfde volheid van vreugde bezitten die Hij heeft. 
De duivel wil dat wij even ellendig worden als hij. God 
geeft ons geboden om ons te zegenen. De duivel wil 
dat wij die geboden overtreden om ons te vervloeken.

‘Dagelijks, onophoudelijk, kiezen wij door onze verlan-
gens, onze gedachten en onze daden of wij gezegend 
of vervloekt willen worden, en of we gelukkig of ellen-
dig willen zijn.’ (Ensign, mei 1988, p. 6.)

•	 Ouderling	Neal A.	Maxwell	(1926–2004)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd wat tegen-
stellingen met geluk te maken hebben: ‘Zonder keuze-
mogelijkheden, zonder onze vrijheid om te kiezen en 
zonder tegenstellingen zou er inderdaad geen sprake 
zijn van een echt bestaan. Dit lijkt sterk op de metafoor 
van Lehi dat alle dingen bij de afwezigheid van keuze-
vrijheid en tegenstellingen in één zinloos, “samenge-
steld geheel” zouden resulteren (2 Nephi 2:11). In een 
dergelijke situatie “zou de schepping [van de aarde] 
zonder doel zijn geweest” (2 Nephi 2:12). Geestelijke 
groei en werkelijk geluk zijn uiteindelijk alleen mogelijk 
als en wanneer we onze keuzevrijheid verstandig 
gebruiken.’ (One More Strain of Praise [1999], p. 80.)

2 Nephi 2:15. De boom der kennis van 
goed en kwaad en de boom des levens
•	 Ouderling	Bruce R.	McConkie	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft de betekenis van de boom des 
levens en de boom der kennis van goed en kwaad 
uitgelegd: ‘Wat de val betreft, noemen de Schriften twee 
bomen in de hof van Eden. De ene was de boom des 
levens, die het eeuwige leven voorstelt; de andere was 
de boom der kennis van goed en kwaad, die voorstelt 
hoe en waarom het sterfelijk leven, en alles wat daarbij 
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hoort, is ontstaan.’ (A New Witness for the Articles of 
Faith, p. 86.)

2 Nephi 2:15. Wat was verboden?
•	 President	Joseph	Fielding	Smith	heeft	gezegd	dat	het	
boek Mozes ons inzicht geeft waarom de Heer Adam 
gebood niet van de vrucht te eten: ‘Waarom de Heer 
precies tegen Adam zei dat hij niet van de vrucht mocht 
eten, is in het Bijbelverhaal niet helemaal duidelijk. In 
het oorspronkelijke verslag in het boek Mozes is dat wel 
het geval. De Heer zei namelijk tegen Adam dat als hij in 
zijn huidige staat in de hof wilde blijven, hij niet van de 
vrucht moest eten, maar dat hij vrij was om ervan te eten 
en de dood te ondergaan als hij dat verkoos.’ (Answers 
to Gospel Questions, samengesteld door Joseph Fielding 
Smith jr., 5 delen [1957–1966], deel 4, p. 81.)

2 Nephi 2:15–16, 26–27.    De mens 
dient zelfstandig te handelen
•	 President	Howard W.	Hunter	(1907–1995)	heeft	
gezegd dat keuzevrijheid noodzakelijk is voor onze 
vooruitgang:

‘Onze Vader in de hemel wilde dat onze ontwikkeling 
zich in het sterfelijk leven zou voortzetten en verrijkt 
zou worden door onze vrijheid om te kiezen en te 
leren. Ook wilde Hij dat wij ons geloof en onze wil 
zouden gebruiken, vooral met een nieuw stoffelijk 
lichaam dat we moesten leren beheersen en onderwer-
pen. Maar uit oude en hedendaagse openbaring weten 
wij dat Satan ons, op dat nu vergeten moment zo lang 
geleden, die onafhankelijkheid en keuzevrijheid wilde 
ontzeggen, en dat wil hij nog steeds. Ja, Satan streed zo 
fanatiek tegen de keuzevrijheid die de Vader aanbood, 
dat Johannes in Openbaring schrijft dat er “oorlog in 
de hemel” (Openbaring 12:7) gevoerd werd over die 
kwestie. Satan zou dwang hebben uitgeoefend, en ons 
zo mogelijk hebben beroofd van de kostbaarste gave: 
de vrijheid om voor die begeerde goddelijke toekomst 
en verhoging te kiezen.

‘Dankzij Christus en zijn moedige verdediging van het 
plan van onze Vader bleef de weg van keuzevrijheid en 
eeuwige vooruitgang open. (…)

‘En zo kwamen wij, net als Jeremia, naar deze sterfe-
lijke wereld [zie Jeremia 1:5]. Wij zijn letterlijk Gods 

geestkinderen en Hij kent ons. We hebben het voor-
recht gekregen om zelf te bepalen welk pad wij inzake 
onze geloofsovertuiging bewandelen. Door Christus’ 
overwinning in de hemel op Lucifer, en later, op aarde, 
zijn overwinning op de gevolgen van Adams val en de 
dood van de gehele mensheid, zijn “de mensenkinde-
ren” nog steeds “voor eeuwig vrij (…), het onderscheid 
kennende tussen goed en kwaad; om zelfstandig te 
handelen en niet om met zich te laten handelen”. (…)

‘Om deze gave van keuzevrijheid en haar onschatbare 
waarde volledig te begrijpen, moeten wij inzien dat 
Gods handelwijze voornamelijk gebaseerd is op over-
reding, geduld en lankmoedigheid, niet op dwang of 
harde confrontatie. Zijn benadering is zachte aandrang 
en vriendelijke uitnodiging. Bij alles wat God doet, 
respecteert Hij ten volle onze vrijheid en onafhankelijk-
heid. Hij wil ons helpen en smeekt om een kans om 
ons bij te staan, maar Hij zal dat nooit doen ten koste 
van onze keuzevrijheid. Daarvoor houdt Hij te veel 
van ons, en een dergelijke handelwijze zou strijdig 
zijn met zijn goddelijke aard.’ (Ensign, november 1989, 
pp. 17–18.)

2 Nephi 2:17–18. ‘Een engel Gods 
(…) werd (…) een duivel’
•	 President James E. Faust (1920–2007) van het Eerste 
Presidium heeft uitgelegd hoe Lucifer zijn gezagspositie 
verloor en viel: ‘Door zijn 
opstandigheid werd Lucifer 
uitgeworpen en werd hij 
Satan, de duivel, “de vader 
van alle leugen, om de 
mensen te misleiden en 
te verblinden en om hen 
gevankelijk weg te voeren 
naar zijn wil, ja, allen die 
weigerden naar mijn stem 
te luisteren” (Mozes 4:4). En zo werd deze persoon, een 
engel Gods die gezag bezat in de tegenwoordigheid 
van God, uit de tegenwoordigheid van God en zijn 
Zoon verwijderd (zie LV 76:25). Dat veroorzaakte grote 
droefheid in de hemel, “daar de hemelen hem beween-
den — het was Lucifer, een zoon des dageraads” (LV 
76:26).’ (Ensign, november 1987, p. 35.)
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2 Nephi 2:22. De val van Adam had 
gevolgen voor ‘alle dingen’
•	 Ouderling	Bruce	R.	McConkie	heeft	uitgelegd	dat	
alle dingen met de val van Adam verbonden waren: 
‘Maar dan komt de val; Adam valt; de sterfelijkheid, 
de voortplanting en de dood doen hun intrede. De 
gevallen mens is sterfelijk; hij heeft sterfelijk vlees; hij is 
“het eerste vlees op aarde”. En de gevolgen van die val 
gelden voor alles wat geschapen is. Zij vallen in de zin 
dat zij ook sterfelijk worden. De dood doet zijn intrede 
in de wereld; de sterfelijkheid heerst; de voortplanting 
vangt aan; en de grote en eeuwige doeleinden van 
de Heer vinden voortgang.’ (‘Christ and the Creation’, 
Ensign, juni 1982, p. 14.)

‘De sterfelijkheid, de voortplanting en de dood kwamen 
alle drie voort uit de val. (…)

‘(…) Een oneindige Schepper schiep in de begintijd de 
aarde en de mens en alle levensvormen in een dusda-
nige toestand dat ze konden vallen. Met de val zou er 
een statusverandering optreden. Alle dingen waren zo 
geschapen dat ze konden vallen of veranderen. (…)

‘(…) In de tijd van de hof van Eden verkeerden alle 
levensvormen in een hogere staat dan nu het geval is. 
(…) De dood en de voortplanting moesten nog in de 
wereld komen.’ (Ensign, juni 1982, p. 9.)

2 Nephi 2:22–23. Wat is het verschil 
tussen zonde en overtreding?
•	 Ouderling	Dallin H.	Oaks	heeft	het	verschil	tussen	
zonde en overtreding toegelicht: ‘[De] tegenstelling tus-
sen zonde en overtreding herinnert ons aan het voor-
zichtige woordgebruik in het tweede geloofsartikel: “Wij 
geloven dat de mens zal worden gestraft voor zijn eigen 
zonden en niet voor Adams overtreding ” (cursivering 
toegevoegd). Ook in de wetgeving kent men een soort-
gelijk onderscheid. Sommige daden, zoals moord, zijn 
misdaden omdat ze op zich slecht zijn. Andere daden, 
zoals zonder vergunning werkzaam zijn, zijn uitsluitend 
misdaden omdat ze door de wet verboden zijn. Volgens 
dit onderscheid is de daad die de val veroorzaakt heeft, 
geen zonde — of anders gezegd: slecht op zich — maar 
een overtreding, ofwel verkeerd omdat het formeel ver-
boden was. Die woorden dekken niet altijd een andere 

lading, maar in verband met de val lijkt dit onderscheid 
wel zinvol te zijn.’ (Zie De Ster, januari 1994, p. 68.)

2 Nephi 2:22–23
Waarom was de val van Adam 

 noodzakelijk voor ons heil?

2 Nephi 2:22–25.    ‘Adam viel, 
opdat de mensen zouden zijn’
•	 Ouderling	Russell M.	Nelson	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft uitgelegd waarom de val nood-
zakelijk was:

‘De schepping had als hoogtepunt de plaatsing van 
Adam en Eva in de hof van Eden. Zij waren geschapen 
naar Gods beeld, met een lichaam van vlees en been-
deren. Omdat zij naar Gods beeld waren geschapen en 
nog niet sterfelijk waren, konden ze niet oud worden 
en sterven. “En zij zouden geen kinderen hebben 
gekregen” [2 Nephi 2:23] noch de beproevingen van 
het leven hebben meegemaakt. (…) De schepping van 
Adam en Eva was een paradijselijke schepping, een 
die een aanzienlijke verandering vereiste alvorens zij 
het gebod konden naleven om kinderen te krijgen en 
zo aardse lichamen te verschaffen aan voorsterfelijke 
geestzonen en -dochters van God.

‘(…) De val van Adam (en Eva) vormde de sterfelijke 
schepping en bracht de vereiste veranderingen in 
hun lichaam teweeg, waaronder de bloedsomloop en 
andere wijzigingen. Zij waren toen in staat om kinderen 
te krijgen. Zij en hun nakomelingen waren bovendien 
onderhevig aan letsel, ziekte en de dood.’ (Zie De Ster, 
januari 1997, p. 32.)

•	 President	James E.	Faust	heeft	over	de	gevolgen	
van de val op Adam en Eva en al hun nakomelingen 
gezegd:

‘Vanwege hun overtreding werden Adam en Eva, die 
ervoor gekozen hadden hun staat van onschuld af te 
leggen (zie 2 Nephi 2:23–25), uit Gods tegenwoordig-
heid verbannen. In het christendom wordt dit de 
zondeval genoemd, of Adams overtreding. Het is een 
geestelijke dood omdat Adam en Eva buiten Gods 
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tegenwoordigheid geplaatst werden en de vrijheid 
kregen “om zelfstandig te handelen en niet om met zich 
te laten handelen” (2 Nephi 2:26). Zij kregen ook het 
vermogen om zich voort te planten, opdat ze het gebod 
“Weest vruchtbaar en wordt talrijk” konden onderhouden 
en vreugde in hun nageslacht hebben (zie Genesis 1:28).

‘Al hun nakomelingen 
waren ook van Gods 
tegenwoordigheid afgesne-
den (zie 2 Nephi 2:22–26). 
Maar het nageslacht van 
Adam en Eva had geen 
schuld aan de erfzonde 
omdat het er part noch 
deel aan had gehad. 
Daarom zou het oneerlijk 
zijn als de hele mensheid 
eeuwig moest lijden door 

de overtredingen van onze eerste ouders, Adam en Eva. 
Deze onrechtvaardigheid moest rechtgezet worden; 
daarom was het nodig dat Jezus Christus, in zijn rol als 
Heiland en Verlosser, een zoenoffer bracht. Dankzij die 
verheven verzoeningsdaad kan iedere ziel nu vergeving 
van zijn zonden ontvangen, ze laten wegwassen en ze 
doen vergeten. (Zie 2 Nephi 9:6–9; Talmage, Articles 
of Faith, p. 89.) Deze vergeving vindt echter plaats op 
voorwaarde van bekering en rechtschapenheid van elk 
mens individueel.’ (Ensign, november 1988, p. 12.)

•	 President	Brigham	Young	(1801–1877)	en	president	
Joseph Fielding Smith hebben uitgelegd dat de val 
van Adam deel van het plan van onze hemelse Vader 
uitmaakte:

‘Gingen [Adam en Eva] rechtstreeks in tegen God en 
zijn bestuur? Nee. Maar zij overtraden een gebod van 
de Heer, en door die overtreding kwam de zonde in de 
wereld. De Heer wist dat zij dat zouden doen, en dat 
was ook zijn bedoeling.’ (Discourses of Brigham Young, 
samengesteld door John A. Widtsoe [1954], p. 103.)

‘Adam deed slechts wat hij moest doen. Hij had een 
goede reden om van die vrucht te eten, en dat was om 
de deur open te doen waardoor u en ik en alle andere 
mensen in deze wereld konden komen. (…)

‘(…) Zonder Adam was ik hier niet geweest; was u hier 
niet geweest; zouden we als geesten in de hemel zitten 
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wachten.’ ( Joseph Fielding Smith, Conference Report, 
oktober 1967, pp. 121–122.)

In Mozes 5:10–11 lezen we dat Adam en Eva zich ook 
de zegeningen van de val bewust waren. Zij zagen het 
volgende in:

‘Mijn ogen [zijn] opengegaan.’ Zij konden goed van 
kwaad onderscheiden (vers 10).

‘In het vlees zal ik God zien.’ De opstanding kon 
plaatsvinden door de komst van de Heer Jezus 
Christus (vers 10).

‘Wij (…) zouden (…) nakomelingen (…) hebben.’ 
Voortplanting werd mogelijk (vers 11).

‘Wij (…) hebben (…) goed en kwaad gekend.’ Adam 
en Eva hadden de vrijheid om tussen goed en kwaad te 
kiezen (vers 11).

‘Wij (…) hebben (…) de vreugde van onze verlossing 
[gekend] en het eeuwige leven dat God geeft aan 
alle gehoorzamen.’ De verzoening kon plaatsvinden 
(vers 11).

2 Nephi 3:4–5. ‘Groot waren de 
verbonden des Heren’
•	 In	de	Bijbelvertaling	van	Joseph	Smith	lezen	we	dat	de	
Heer Jozef bezocht, de zoon van Jakob uit het Oude Tes-
tament, en dat Jozef grote beloften kreeg aangaande zijn 
nageslacht (zie BJS, Genesis 50:24). Lehi getuigde: ‘Jozef 
heeft waarlijk onze tijd gezien’ (2 Nephi 3:5), ofwel de 
tijd van Lehi en zijn nakomelingen, en hij wist dat God 
in de toekomst ‘een uitgelezen ziener’ zou doen opstaan 
(vers 7), namelijk de grote profeet met dezelfde naam als 
de zijne (zie vers 15). Jozef wist ook dat de Heer in de 
laatste dagen op de eerste plaats zijn nakomelingen zou 
roepen om het evangelie naar de andere verloren leden 
van het huis van Israël te brengen die onder de volken 
der aarde verstrooid waren, overeenkomstig het verbond 
dat God met Abraham had gesloten. (Zie Gids bij de 
Schriften, ‘Jozef, zoon van Jakob’.) Aangezien de Heer 
Zich aan zijn verbond met Jozef heeft gehouden, zal Hij 
dat ook bij ons doen als wij getrouw blijven.

Lehi’s onderricht is een groot voorbeeld van hoe onze 
hemelse Vader het verbond met Jozef is nagekomen. 
We mogen erop vertrouwen dat God Zich altijd aan zijn 
verbonden houdt.
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2 Nephi 3:6–9. ‘Een uitgelezen ziener’
•	 Een	ziener	is	‘iemand	die	van	God	het	recht	heeft	
ontvangen om met zijn geestelijke ogen dingen te 
zien die God voor de wereld verborgen houdt (Mozes 
6:35–38). Een ziener is een openbaarder en een profeet 
(Mosiah 8:13–16). Ammon, uit het Boek van Mormon, 
leerde dat alleen een ziener in staat was om speciale 
uitleggers, ofwel een Urim en Tummim, te gebruiken 
(Mosiah 8:13; 28:16). Een ziener kent het verleden, het 
heden en de toekomst. Vroeger werd een profeet dik-
wijls ziener genoemd (1 Samuël 9:9; 2 Samuël 24:11).

‘Joseph Smith is de grote  
ziener van de laatste dagen 
(LV 21:1; 135:3)’ (Gids bij 
de Schriften, ‘Ziener’). De 
profeet Joseph Smith is de 
‘uitgelezen ziener’ die in 
2 Nephi 3:6 wordt beschre-
ven als een nakomeling 
van Jozef, de zoon 
van Israël.

•	 President Brigham Young (1801–1877) getuigde van 
de ‘uitgelezen ziener’ Joseph Smith, die niet alleen in de 

tijd van Jozef in Egypte 
bekend was, maar zelfs al 
vóór de schepping van de 
aarde: ‘Lang voordat de 
fundamenten van de aarde 
waren gelegd, was in de 
eeuwige raden al besloten 
dat hij, Joseph Smith, in de 
laatste bedeling van deze 
wereld de man zou zijn die 
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het woord van God bij de mensen zou brengen en alle 
sleutels en macht van het priesterschap van de Zoon 
van God zou ontvangen. De Heer had zijn blik geves-
tigd op hem, zijn vader en zijn grootvader, en op hun 
voorzaten tot aan Abraham, en van Abraham tot de 
zondvloed, van de zondvloed tot aan Henoch, en van 
Henoch tot Adam. Hij had die familie gadegeslagen en 
het bloed dat vanaf de bron gestroomd heeft tot aan de 
geboorte van die man. Hij [de profeet Joseph Smith] is 
in de eeuwigheid geordend om deze laatste bedeling te 
presideren.’ (Discourses of Brigham Young, p. 108.)

•	 Ouderling	Neal A.	Maxwell	heeft	enkele	voorbeelden	
gegeven van waarheden die de ziener Joseph Smith met 
geestelijke ogen kon zien en die eerder voor de wereld 
verborgen waren:

 1. Openbaring over de omvang en reikwijdte van het 
heelal (zie Mozes 1:33; LV 76:24   )

 2. Openbaring over Gods hoofddoel (zie Mozes 
1:39   )

 3. Openbaring over ons als Gods kinderen (zie LV 
93:29)

 4. Openbaring over de bestemming van de mens (zie 
LV 84:38   )

 5. Openbaring over Gods persoonlijke betrokkenheid 
bij zijn kinderen (zie Alma 18:32)

 6. Openbaring over de draagwijdte van de verzoening 
van de Heiland (zie 2 Nephi 9:7; LV 88:6)

(Zie Liahona, november 2003, pp. 100–101.)

2 Nephi 3:6–15. De profetieën van Jozef
•	 Het	volgende	overzicht	bevat	de	specifieke	profe-
tieën die Jozef van Egypte uitte met betrekking tot de 
profeet Joseph Smith en de latere vervulling ervan:

Profetie in 2 Nephi 3 Mogelijke vervulling

‘Een ziener zal de Heer, mijn God, doen 
opstaan, die een uitgelezen ziener voor de 
vrucht	van	mijn	lendenen	zal	zijn’	(vers 6).

De	Heer	heeft	gezegd	dat	Joseph	Smith	jr.	‘ziener	[zal]	worden	genoemd,		vertaler,	
profeet’	(LV	21:1)	en	dat	Joseph	was	aangewezen	om	aan	het	hoofd	van	deze	
	bedeling	te	staan	(zie	LV	110:16;	112:32).

‘Hij zal hoog worden geacht onder de 
vrucht	van	uw	lendenen’	(vers 7).

Miljoenen	nakomelingen	van	het	volk	uit	het	Boek	van	Mormon	hebben	Joseph	
Smith	als	profeet	van	de	herstelling	aanvaard.

‘Hij zal (…) een werk (…) doen voor de 
vrucht van uw lendenen, (…) dat voor hen 
van	grote	waarde	zal	zijn’	(vers 7).

Veel nakomelingen van Lehi zijn gezegend door het licht van het evangelie dat door 
middel	van	de	profeet	Joseph	Smith	is	hersteld.
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Profetie in 2 Nephi 3 Mogelijke vervulling

‘[Hij	zal]	geen	ander	werk	(…)	doen	dan	
het	werk	dat	Ik	hem	gebied’	(vers 8).

Joseph	Smith	stemde	zijn	leven	af	op	de	wil	van	de	Heer.	Aan	het	begin	van	zijn	
bediening kreeg hij bijvoorbeeld de opdracht om het Boek van Mormon te vertalen: 
‘En u hebt een gave om de platen te vertalen; en dat is de eerste gave die Ik u heb 
verleend; en Ik heb u geboden op geen andere gave aanspraak te maken totdat mijn 
oogmerk in dezen is bereikt; want Ik zal u geen andere gave schenken voordat het is 
voltooid’	(LV	5:4).

‘Hij	zal	groot	zijn	zoals	Mozes’	(vers 9). Mozes	vergaderde	Israël	van	Egypte	naar	het	beloofde	land.	Joseph	Smith	ontving	
van Mozes de sleutels om Israël te vergaderen: ‘Daarom zal Ik voor mijn volk een 
man doen opstaan die het zal leiden zoals Mozes de kinderen van Israël leidde’ 
(LV 103:16).	Dat	is	een	van	de	vele	manieren	waarop	Joseph	zoals	Mozes	was.

‘Hem zal Ik macht geven om mijn woord 
voor het zaad van uw lendenen voort te 
brengen’	(vers 11).

Joseph	Smith	vertaalde	en	gaf	de	nakomelingen	van	Lehi	het	verslag	van	hun	
	voorouders	(zie	LV	3;	5; 10),	evenals	vele	andere	openbaringen.

‘De vrucht van uw lendenen (…) zal 
samengroeien, teneinde valse leerstellingen 
te weerleggen’ (vers 12)

Het Boek van Mormon en andere hedendaagse openbaringen geven een duidelijke 
en gezaghebbende uitleg van vele beginselen en leerstellingen van het evangelie in 
de	Bijbel	(zie	LV	20:8–15;	42:12).

‘Vanuit zwakte zal hij sterk worden gemaakt’ 
(vers 13).

Een	eenvoudige	boerenjongen	werd	de	profeet	van	de	herstelling.

‘Zij die trachten hem te vernietigen, zullen 
beschaamd	worden	gemaakt’	(vers 14).

Zoals	de	Heer	had	beloofd	(zie	3 Nephi	21:10),	bleef	de	profeet	Joseph	Smith	in	
leven	tot	hij	zijn	zending	had	volbracht	(zie	LV	121:16–22).

‘Zijn naam zal naar de mijne worden 
genoemd; en die zal naar de naam van 
zijn vader	zijn’	(vers 15).

Joseph	Smith	jr.	was	de	derde	zoon	van	Joseph	Smith	sr.	en	is	naar	zijn	vader	ver-
noemd	(zie	Geschiedenis	van	Joseph	Smith	1:4).

‘Want	hetgeen	[het	evangelie	en	de	veror-
deningen	ervan]	de	Heer	door	zijn	hand	zal	
voortbrengen, zal mijn volk door de macht 
des	Heren	tot	redding	voeren’	(vers 15).

Door de herstelling van de kerk en de verordeningen van de Heer heeft de profeet 
Joseph	Smith	ons	laten	zien	hoe	we	het	eeuwige	leven	verkrijgen.

2 Nephi 3:12. Het Boek van Mormon 
en de Bijbel zullen ‘samengroeien’
•	 President	Boyd K.	Packer	heeft	uitgelegd	hoe	het	
Boek van Mormon en de Bijbel samengegroeid zijn: 
‘Het Oude Testament en het Nieuwe Testament (…) en 
(…) het Boek van Mormon (…) zijn nu zodanig samen-
gekomen dat u, als u het ene aandachtig bestudeert, 
door het andere wordt aangetrokken; en als u iets 
uit het ene leert, u door het andere wordt onderricht. 
Zij zijn nu inderdaad één in onze handen.’ (Ensign, 
 november 1982, p. 53.) Ly
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2 Nephi 3:18. Wie zijn de verschillende 
mensen die genoemd worden?
•	 Ouderling	Bruce	R.	McConkie	heeft	de	genoemde	
mensen in 2 Nephi 3:18 als volgt aangeduid: ‘Let op 
deze woorden van de Heer: “En Ik, zie, Ik verleen hem 
[Mormon] de gave om de geschriften van de vrucht 
van uw lendenen [de Nephieten] te schrijven voor 
de vrucht van uw lendenen [de Lamanieten]; en de 
woordvoerder van uw lendenen [ Joseph Smith] zal 
ze verkondigen.” Dat wil zeggen: Mormon schreef het 
Boek van Mormon, maar wat hij schreef was afkomstig 
van de geschriften van de Nephitische profeten; en 
die geschriften, samengesteld tot één boek, zijn door 
Joseph Smith vertaald en door hem naar de Lamanieten 
gebracht.’ (A New Witness for the Articles of Faith [1985], 
p. 426.)

Stof tot nadenken
•	 Welke	verbanden	zijn	er	tussen	de	schepping,	de	val	

en de verzoening?

•	 Wat	komen	we	uit	de	zinsnede	‘de	slaap	der	hel’	over	
de tactieken van Satan te weten? (2 Nephi 1:13.)

•	 Wat	is	het	verband	tussen	de	beproevingen,	tegen-
spoed en moeilijkheden die we meemaken en wat 
we volgens onze hemelse Vader kunnen worden? 
(Zie 2 Nephi 2:2.)

Voorgestelde opdrachten
•	 Schrijf	een	stukje	over	het	verband	tussen	de	schep-

ping, de val en de verzoening.

•	 Hoe	kunt	u	iemand	die	niet	van	ons	geloof	is	op	
basis van 2 Nephi 2:5–10 de noodzaak van de ver-
zoening van Jezus Christus uitleggen?

•	 Noem	ten	minste	zes	profetieën	in	2 Nephi 3	die	
rechtstreeks op de profeet Joseph Smith betrekking 
hebben.
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2 Nephi 4 – 8

Hoofdstuk 8

Inleiding
Tegen het einde van zijn leven zegende Lehi zijn 
kinderen met de belofte dat ze bij gehoorzaamheid 
aan de geboden voorspoedig zouden zijn, maar dat 
ze bij ongehoorzaamheid van de tegenwoordigheid 
van de Heer afgesneden zouden worden (zie 2 Nephi 
4:4). De Heer gaf dezelfde belofte al vroeg in Nephi’s 
bediening: dat als hij de geboden van God onderhield, 
hij voorspoedig zou zijn en ‘naar een land van belofte 
worden geleid; (…) dat verkieslijk is boven alle andere 
landen’ (1 Nephi 2:20). Daarnaast zei de Heer dat als 
Nephi’s broers tegen hem zouden opstaan, zij ‘van de 
tegenwoordigheid des Heren [zouden] worden afge-
sneden’ (1 Nephi 2:21). Die belofte ging in vervulling 
toen het volk van Nephi zich later van de opstandige 
volgelingen van Laman en Lemuël afscheidde.

We moeten allemaal tussen goed en kwaad kiezen. Het 
belang van goede keuzes komt in 2 Nephi 4–8 naar 
voren: (1) bij Lehi’s zegen aan zijn kleinkinderen, (2) bij 
Nephi’s overdenkingen en uitingen in zijn openhartige 
psalm, (3) bij de splitsing van de Nephieten en Lama-
nieten, en (4) bij Jakobs onderricht over de verstrooiing 
en vergadering van Israël.

Toelichting
2 Nephi 4:3–11. Lehi zegende zijn gezin
•	 Tegen	het	einde	van	zijn	leven	onderwees	Lehi	zijn	
kinderen in het evangelie. Ook in deze tijd wijzen de 
dienstknechten van de Heer op de plicht van de ouders 
om hun kinderen te onderwijzen. Het Eerste Presidium 
en het Quorum der Twaalf Apostelen hebben verklaard: 
‘Wij waarschuwen degenen die (…) hun taken in het 
gezin niet nakomen, dat zij op een dag aan God reken-
schap moeten afleggen.’ (‘Het gezin: een proclamatie 
aan de wereld’, Liahona, oktober 2004, p. 49; zie ook 
LV 68:25–29.)

Net als Lehi vatten de meeste ouders die lid van de kerk 
zijn die taak serieus op. Ouderling M. Russell Ballard 
van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd dat 
onze nadruk op het gezin invloed moet hebben op ons 
ouderschap: ‘Ons gezinsperspectief zou van heiligen 
der laatste dagen de beste ouders in de wereld moeten 
maken. Dat perspectief voorziet ons van veel respect 
voor onze kinderen, die waarlijk onze geestelijke broers 

en zussen zijn, en daarom moeten we de nodige tijd 
besteden aan de versterking van ons gezin. Niets is 
nauwer met geluk verbonden — zowel ons eigen geluk 
als dat van onze kinderen — dan hoe goed we elkaar in 
het gezin liefhebben en steunen.’ (Liahona, november 
2005, p. 42.)

2 Nephi 4:5
Van welk belangrijk  opvoedingsbeginsel 

is hier sprake? Hoe kan dat  beginsel 
ouders moed en geloof geven?

2 Nephi 4:7–10. De nakomelingen 
van Laman en Lemuël
•	 Lehi’s	belofte	van	barmhartigheid	aan	Lamans	en	
Lemuëls nakomelingen is en wordt door God vervuld. 
In het Boek van Mormon is Lehi’s belofte aan de nako-
melingen van Laman en Lemuël diverse keren in vervul-
ling gegaan (zie Alma 17–26; Helaman 5–6; 13–15). God 
komt Lehi’s belofte van barmhartigheid aan Lamans en 
Lemuëls nakomelingen in de laatste dagen nog steeds 
na. President Henry B. Eyring van het Eerste Presidium 
heeft gezegd:

‘Onze getrouwe inspanningen om ons gezin ons getui-
genis van de waarheid te bieden, worden vermenigvul-
digd in kracht en verlengd in de tijd.

‘Wij hebben daar allemaal bewijzen van gezien. Ik heb 
het gezien in Zuid-Amerika toen ik naar de zendelingen 
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keek. Ik heb honderden van hen de hand geschud 
terwijl zij mij diep in de ogen keken. Ik werd welhaast 
overweldigd door het besef dat die nakomelingen van 
vader Lehi en moeder Sariah zich daar in de dienst 
van de Heer bevonden omdat onze hemelse Vader zijn 
beloften aan gezinnen nakomt. Tot welhaast zijn laatste 
snik onderwees Lehi zijn kinderen, getuigde hij tot hen 
en trachtte hij hen tot zegen te zijn. Zijn nakomelingen 
hebben verschrikkelijke dingen meegemaakt toen zij 
zijn getuigenis, alsmede dat van andere profeten en van 
de Schriften, verwierpen. Maar in de ogen en gezichten 
van die zendelingen vond ik de bevestiging dat God 
zijn beloften is nagekomen om Lehi’s verbondskinderen 
de hand te reiken, en dat Hij dat ook met de onze zal 
doen.’ (Zie De Ster, juli 1996, p. 60.)

2 Nephi 4:15–16. ‘Mijn ziel verlustigt 
zich in de Schriften’
•	 Zuster	Cheryl C.	Lant,	algemeen	jeugdwerkpresi-
dente, heeft op basis van 2 Nephi 4:15 drie manieren 
genoemd om de Schriften doeltreffender te lezen: Ten 
eerste: ons verlustigen in de Schriften; ten tweede: de 
Schriften overwegen; en ten derde: de Schriften in ons 
leven griffen:

‘Uit deze tekst kunnen we leren hoe we het Boek van 
Mormon moeten bestuderen. Ik wil graag drie belang-
rijke begrippen bespreken.

‘Ten eerste: “Mijn ziel verlustigt zich.” Ik houd van die 
zinsnede! Ik heb nagedacht over hongeren en dorsten 
naar kennis als ik de Schriften lees, maar verlustigen 
is iets anders. Ik merk dat wat ik uit de Schriften leer, 
afhankelijk is van wat ik meebreng. Iedere keer dat ik 
ze lees, neem ik in zekere zin een nieuwe persoon mee, 
met een nieuwe kijk op de belevenis. Waar ik me in dit 
leven bevind, de ervaringen die ik heb, en mijn instelling, 
hebben allemaal invloed op wat ik leer. Ik houd van de 
Schriften. Ik koester de waarheden die ik erin vind. Mijn 
hart wordt met vreugde vervuld als ik aanmoediging, 
leiding, troost, kracht en antwoord op mijn vragen 
ontvang. Iedere keer dat ik erin lees, ziet het leven er 
rooskleuriger uit, opent zich een deur voor mij en word 
ik verzekerd van de liefde en zorg van mijn hemelse 
Vader. En dat is zeker een grote verlustiging. Een jongetje 
uit de zonnestraaltjes heeft het als volgt onder woorden 
gebracht: “Ik voel me gelukkig over de Schriften!”

‘Ten tweede: “Mijn hart overweegt ze.” Ik wil de Schrif-
ten zo graag in mij meedragen! De geest van wat ik 
heb gelezen, geeft me vrede en troost in mijn hart. De 
kennis die ik heb opgedaan, geeft me leiding en steun. 
Dan heb ik het vertrouwen dat uit gehoorzaamheid 
voortkomt. (…)

‘[Ten derde:] Ik schrijf uiteraard geen Schriften zoals 
Nephi dat deed, maar als ik de Schriften lees en de 
beginselen erin naleef, worden die Schriften in mijn 
leven gegrift. Zij bepalen mijn gedrag en zijn daar 
geschreven zodat mijn kinderen ze kunnen zien en 
volgen. Ik kan bouwen aan een traditie van een recht-
schapen leven, gebaseerd op de beginselen die ik in de 
Schriften lees.’ (Liahona, november 2005, pp. 76–77.)

2 Nephi 4:15–35. De psalm van Nephi
•	 Een	psalm	is	‘een	geïnspireerd	gedicht	of	geïnspireerde	
lofzang’ (Gids bij de Schriften, ‘Psalm’). Zelfs wie geen 
verstand hebben van oude Hebreeuwse poëzie, kunnen 
zich in de oprechte smeekbeden van Nephi’s psalm in 
2 Nephi 4 inleven. Psalmen dienen hardop gelezen te 
worden. Probeer Nephi’s psalm eens hardop te lezen om 
de geest waarmee die is geschreven beter aan te voelen.

2 Nephi 4:17–18. Onze zonden 
en zwakheden overwinnen
•	 Door	het	hele	Boek	van	Mormon	heen	zien	we	
Nephi’s rechtschapenheid, zijn getrouwheid bij moeilijk-
heden en zijn toewijding aan God, maar toch roept hij 
uit: ‘O, ellendig mens die ik ben! (…) Ik ben omsingeld 
wegens de verzoekingen en zonden die mij zo gemak-
kelijk overvallen’ (2 Nephi 4:17–18). De profeet Joseph 
Smith (1805–1844) heeft gezegd dat ‘hoe dichter een 
mens de volmaking benadert, hoe duidelijker zijn 
inzicht wordt en hoe groter zijn vreugde, totdat hij het 
kwaad in zijn leven heeft overwonnen en geen enkel 
verlangen meer heeft om te zondigen.’ (History of the 
Church, deel 2, p 8.) Wellicht voelde Nephi de last van 
wat wij als onbeduidende zwakheden beschouwen, 
maar die hij betreurde en hem ertoe aanzette zich van 
alle sporen van zonde te ontdoen.

Nephi’s oprechte smeekbede tot de Heer om hem te 
helpen zijn zwakheden te overwinnen, laat ons zien 
hoe wij met onze eigen zwakheden kunnen afrekenen. 
De ervaring leert dat wij dat allemaal nodig hebben. 

2 Nephi 4–8

61



Ouderling Richard G. Scott van het Quorum der Twaalf 
Apostelen heeft gezegd waarom we ons moeten beke-
ren en heeft ons aangespoord de verlossende kracht 
van de Heiland aan te wenden:

‘Waarom hebben onze Vader en zijn Zoon ons geboden 
ons te bekeren? Omdat Zij van ons houden. Zij weten 
dat ieder van ons eeuwige wetten zal overtreden. De 
gerechtigheid eist dat er voor elke gebroken wet, klein 
of groot, geboet wordt, ter handhaving van de beloofde 
vreugde in dit leven en het voorrecht om bij onze 
Vader in de hemel terug te keren. Als aan die eis niet 
wordt voldaan, zullen we op de dag van het oordeel op 
grond van de gerechtigheid uit Gods tegenwoordigheid 
geworpen worden en zal Satan over ons heersen. [Zie 
2 Nephi 9:8–10; 2:5.]

‘Door onze Meester en zijn verlossing kunnen we een 
dergelijke veroordeling vermijden. Dat doen we door 
geloof in Jezus Christus, gehoorzaamheid aan zijn gebo-
den en door in rechtschapenheid tot het einde toe te 
volharden.

‘Maakt u in uw leven volledig gebruik van de verlos-
sende macht van bekering om meer vrede en vreugde 
te kunnen hebben? Gevoelens van onrust en moede-
loosheid zijn vaak een teken dat bekering nodig is. Ook 
het gemis aan de geestelijke koers die u in uw leven 
zoekt, kan het gevolg zijn van een gebroken wet (…). 
Zo nodig zal volledige bekering uw leven op orde bren-
gen. Daarmee zal alle door overtreding veroorzaakte, 
gecompliceerde, geestelijke pijn verdwijnen. Maar in dit 
leven kan daarmee een aantal natuurlijke gevolgen van 
ernstige zonde niet worden verholpen. Wees verstandig, 
leef consequent en volkomen binnen de grenzen van 
rechtschapenheid die de Heer heeft aangegeven.’  
(Liahona, januari 2001, p. 31.)

•	 Ouderling	Dallin H.	Oaks	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft gezegd dat we, ongeacht 
onze vatbaarheid of neigingen, de plicht hebben onze 
keuzevrijheid aan te wenden om onze zwakheden te 
overwinnen:

‘Die mensen zijn wellicht, zoals dat heet, “zo geboren”. 
Maar wat houdt dat in? Houdt dat in dat mensen met 
een bepaalde vatbaarheid of sterke neigingen geen 
keuze hebben, geen keuzevrijheid in dergelijke kwes-
ties? Onze leer verkondigt iets heel anders. Ongeacht 

iemands vatbaarheid of neiging is zijn wil intact. Hij 
beschikt volledig over zijn keuzevrijheid. Alleen zijn 
vrijheid is beperkt. (…) Wij zijn allemaal verantwoorde-
lijk voor de uitoefening van onze keuzevrijheid.

‘(…) De meesten van ons worden geboren met doornen 
in het vlees, sommige zichtbaarder dan andere, sommige 
ernstiger dan andere. We lijken allemaal vatbaar te zijn 
voor de een of andere stoornis, maar wat onze vatbaar-
heid ook is, we hebben de wil en de macht om onze 
gedachten en daden te beheersen. En dat moet ook zo 
zijn. God heeft gezegd dat Hij ons verantwoordelijk stelt 
voor wat we doen en denken, dus onze gedachten en 
daden moeten door onze keuzevrijheid te beheersen 
zijn. Als we eenmaal de leeftijd of staat van verant-
woordelijkheid hebben bereikt, zal de kreet “zo ben ik 
geboren” niet als excuus kunnen dienen voor gedrag of 
gedachten die niet in overeenstemming met de geboden 
van God zijn. We moeten zo leren leven dat een aardse 
zwakheid ons niet van het eeuwige doel zal afhouden.

‘God heeft beloofd dat Hij onze ellende voor ons 
welzijn zal heiligen (zie 2 Nephi 2:2). De moeite die we 
doen om een aangeboren zwakte te overwinnen, geeft 
ons een geestelijke kracht die ons de hele eeuwigheid 
van dienst zal zijn. Dus toen Paulus drie keer had gebe-
den dat zijn ‘doorn in het vlees’ zou worden weggeno-
men, antwoordde de Heer: “Mijn genade is u genoeg, 
want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwak-
heid.” [2 Korintiërs 12:9]’ (‘Free Agency and Freedom’, 
in: Monte S. Nyman en Charles D. Tate jr., The Book of 
Mormon: Second Nephi, the Doctrinal Structure [1989], 
pp. 13–14.)

2 Nephi 4:28–35
Wat deed Nephi om zijn zwakheden en 
zonden te overwinnen? Wat kunt u uit 
Nephi’s voorbeeld toepassen om uw 

eigen zwakheden te overwinnen?

2 Nephi 5:5–9. Weggaan van goddeloosheid
•	 Er	zijn	momenten	waarop	we	letterlijk	van	het	kwaad	
moeten vluchten, zoals Nephi en zijn volgelingen. Merk 
op dat ‘zij die geloofden in de waarschuwingen en 
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openbaringen van God’ met Nephi meegingen (2 Nephi 
5:6). Zo zijn in deze tijd ook degenen die naar de waar-
schuwingen en openbaringen van hedendaagse profe-
ten luisteren, degenen die hen in geestelijke zin volgen. 
We zijn echter niet altijd in staat om ons fysiek aan het 
kwaad te onttrekken. Ouderling Richard G. Scott heeft 
gezegd hoe we onszelf toch kunnen beschermen:

‘God heeft ons een manier gegeven om in deze wereld 
te leven zonder besmet te worden door de vernede-
rende pressie die de kwade machten uitoefenen. U kunt 
een deugdzaam, productief, rechtschapen leven leiden 
door het beschermende plan van onze hemelse Vader 
te volgen: zijn plan van geluk. Het wordt in de Schriften 
en in de geïnspireerde uitspraken van zijn profeten 
beschreven. (…)

‘Ga het kwade uit de weg. Weet dat God aan het roer 
staat. Uiteindelijk zal Satan volledig mislukken in zijn 
opzet en voor zijn slechtheid gestraft worden. God 
heeft een plan voor uw leven. Hij zal onderdelen van 
dat plan aan u onthullen als u er in geloof en voortdu-
rende gehoorzaamheid naar op zoek gaat. Zijn Zoon 
heeft u vrijgemaakt — niet van de gevolgen van uw 
daden, maar vrij om te kiezen. Het eeuwige doel van 
God is dat u succes in dit sterfelijke leven hebt. Hoe 
goddeloos de wereld ook mag worden, u kunt die 
zegen verdienen. Streef naar en sta open voor de per-
soonlijke leiding van de Heilige Geest. Blijf die leiding 
waardig. Help anderen die struikelen en van streek zijn, 
en niet weten welk pad ze moeten volgen.’ (Liahona, 
mei 2004, pp. 100, 102.)

2 Nephi 5:11, 13. ‘Wij werden 
buitengewoon voorspoedig’
•	 In 2 Nephi 5:11, 13 noemt Nephi het succes van zijn 
volk met het houden van kleinvee en runderen, en met 

hun oogst. We denken bij 
voorspoed vaak aan tast-
bare zegeningen, zoals rijk-
dom of materiële zaken. 
President Heber J. Grant 
(1856–1945) heeft gezegd 
wat echte voorspoed is: ‘Als 
ik voorspoed zeg, denk ik 
niet alleen aan geld. (…) 
Wat ik als echte voorspoed 

beschouw (…) is de toenemende kennis van God, 
een getuigenis en de kracht om het evangelie na te 
leven en onze familieleden aan te moedigen dat ook te 
doen. Dat is voorspoed in de zuiverste vorm.’ (Gospel 
Standards, samengesteld door G. Homer Durham 
[1941], p. 58; ook aangehaald door James E. Faust, zie 
De Ster, januari 1999, p. 68.)

•	 President	James E.	Faust	(1920–2007)	van	het	Eerste	
Presidium heeft een ervaring van zuster Yaeko Seki 
aangehaald over ware voorspoed door het betalen van 
tiende:

‘Samen met mijn man en kinderen was ik een dagje 
naar een nationaal park in de Japanse Alpen gegaan. 
(…) Omdat ik ons vierde kind verwachtte en erg moe 
was, ging ik onder een boom liggen. (…) Ik begon over 
onze financiële problemen na te denken. Ik zag het niet 
meer zitten en barstte in tranen uit. “Heer, we betalen 
een volledige tiende. We hebben al zoveel opgeofferd. 
Wanneer gaan voor ons de vensters van de hemel open 
en worden onze lasten lichter?”

‘Ik bad met mijn gehele hart. Toen draaide ik me om en 
keek naar mijn man en kinderen, die lachend met elkaar 
aan het spelen waren. (…) Plotseling getuigde de Geest 
tot mij dat mijn zegeningen overvloedig waren en dat 
mijn gezin de grootste zegen was die mijn hemelse Vader 
mij kon geven.’ (Zie De Ster, januari 1999, pp. 68–69.)

2 Nephi 5:10–18, 26–27. ‘Een leven van geluk’
•	 De	profeet	Joseph	Smith	heeft	uiteengezet	dat	er	een	
pad is dat naar geluk voert: ‘Geluk is het doel van ons 
bestaan, en zal uiteindelijk ons deel worden, als wij het 
pad volgen dat erheen leidt, het pad van deugd, oprecht-
heid, getrouwheid, heiligheid en het onderhouden van al 
Gods geboden.’ (History of the Church, pp. 134–135.)

•	 President Gordon B.  
Hinckley (1910–2008) heeft 
ook iets over geluk gezegd: 
‘De Heer wil dat wij geluk-
kig zijn. Nephi zei iets 
geweldigs: “En (…) wij 
[leidden] een leven van 
geluk.” (2 Nephi 5:27.) Wat 
een prachtig iets. Ik wil 
graag dat mijn kinderen 
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gelukkig zijn. Ik wil dat het ze goed gaat. Ik wil dat ze 
een goed en rechtschapen leven leiden; en, op dezelfde 
wijze, behalve dat de liefde van mijn Vader in de hemel 
veel verder reikt dan de liefde die ik kan geven. Hij wil 
volgens mij dat zijn zonen en dochters gelukkig zijn. 
Geluk komt door rechtschapenheid. “Goddeloosheid 
heeft nooit geluk betekend.” (Alma 41:10.) Zonde heeft 
nooit geluk betekend. Zelfzucht heeft nooit geluk bete-
kend. Hebzucht heeft nooit geluk betekend. Geluk 
vloeit voort uit het naleven van de beginselen van het 
evangelie van Jezus Christus.’ (‘Fast-Paced Schedule for 
the Prophet’, Church News, 20 april 1996, p. 3.)

2 Nephi 5:20–25. De Lamanieten 
werden vervloekt
•	 In	vss.	20–25	van	2 Nephi 5	worden	ten	minste	vier	
vragen beantwoord over de vervloeking die de Lama-
nieten trof:

 1. Wat was de vervloeking?
De vervloeking is duidelijk omschreven in vers 20, 
namelijk dat zij ‘van de tegenwoordigheid des Heren 
worden afgesneden’.

 2. Wat veroorzaakte de vervloeking?
Volgens vers 21 kwam de vervloeking ‘wegens hun 
ongerechtigheid’ en een ‘ verstokt’ hart. Sinds de val 
van Adam wordt de mens door zijn goddeloosheid 
van de tegenwoordigheid van de Heer afgesneden 
(zie 1 Nephi 2:21; 2 Nephi 4:4; 9:6; Alma 9:13; Ether 
10:11).

 3. Wat was het teken dat op de Lamanieten kwam?
In vers 21 wordt ook uitgelegd dat ‘de Here God een 
donkere huid op hen [deed] komen [de [Lamanieten], 
opdat zij niet aantrekkelijk zouden zijn voor mijn 
volk [de Nephieten].’ Het lijkt erop dat de Heer daar-
mee de verspreiding van nog meer goddeloosheid 
wilde tegengaan. Alma bracht later hetzelfde motief 
naar voren toen hij zei: ‘De huid der Lamanieten was 
donker (…) opdat de Here God daardoor zijn volk 
zou bewaren, opdat zij zich niet zouden vermengen 
en geloven in onjuiste overleveringen’ (Alma 3:6, 8). 
In de Schriften staan meer waarschuwingen van de 
Heer om niet met ongelovigen te trouwen (zie Deu-
teronomium 7:2–3; 2 Korintiërs 6:14); een dergelijk 
huwelijk had vaak tot gevolg dat de rechtvaardigen 
zich van de Heer afkeerden (zie Deuteronomium 7:4; 
1 Koningen 11:4; LV 74:5).

Sommige mensen hebben ten onrechte gedacht dat 
de donkere huid van de Lamanieten de vervloeking 

was. President Joseph Fielding Smith (1876–1972) 
heeft echter uitgelegd dat de donkere huid niet de 
vervloeking was:

‘De donkere huid kwam op de Lamanieten zodat 
zij van de Nephieten te onderscheiden waren en de 
twee volken zich niet zouden vermengen. De don-
kere huid was het teken van de vervloeking [niet de 
vervloeking zelf ]. De vervloeking was de onttrekking 
van de Geest van de Heer. (…)

‘De donkere huid van wie tot de kerk zijn toe-
getreden, wordt niet meer als een teken van de 
vervloeking beschouwd. (…) Deze bekeerlingen 
zijn fantastisch en hebben de Geest van de Heer.’ 
 (Answers to Gospel Questions, samengesteld door 
Joseph Fielding Smith jr., 5 delen [1957–1966], deel 3, 
p. 122–123.)

 4. Wat was het gevolg van die vervloeking?
Tot slot lezen wij in vers 24 dat het gevolg van de 
vervloeking — van de tegenwoordigheid van God 
afgesneden zijn — is dat zij ‘een lui volk, vol list en 
streken’ werden.

Eén grote zegen is dat de vervloeking alleen geldt 
zolang de mensen goddeloos zijn. Als zij zich beke-
ren, zal ‘de vervloeking Gods (…) hen niet meer 
[volgen]’ (Alma 23:18). Er zijn veel voorbeelden van 
rechtvaardige Lamanieten die zich bekeerden en 
de Geest van de Heer bij zich hadden; een van hen 
werd zelfs profeet (zie Helaman 13:5).

2 Nephi 6:1–3. Jakob sprak met gezag
•	 Jakob	sprak	met	de	macht	en	het	gezag	van	God.	Hij	
was ‘door God geroepen en geordend naar de wijze van 
zijn heilige orde’ (hij ontving het heilige priesterschap) en 
‘gewijd’ (of aangesteld) door zijn broer Nephi (2 Nephi 
6:2; zie ook 2 Nephi 5:26). Bovendien paste Jakob drie 
belangrijke elementen van doeltreffend onderwijs toe. 
Ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der Twaalf 
Apostelen heeft dat toegelicht: ‘“Want ik heb u met alle 
ijver aangespoord ; en ik heb u de woorden van mijn 
vader geleerd ; en ik heb tot u gesproken over alle dingen 
die geschreven staan, vanaf de schepping der wereld” 
[2 Nephi 6:3; cursivering toegevoegd]. Evangelieonder-
richt vond en vindt altijd volgens die formule plaats — 
persoonlijk getuigenis, de leringen van de hedendaagse 
profeten en het verslag in de Schriften.’ (Christ and the 
New Covenant [1997], p. 65.)

•	 President	Joseph	Fielding	Smith	heeft	uitgelegd	
welke ‘orde’ van het priesterschap de Nephieten 
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uitoefenden: ‘De Nephieten waren afstammelingen van 
Jozef. Lehi ontdekte dat bij het lezen van de platen van 
koper. (…) Er waren dus geen Levieten die met Lehi 
meegingen naar het westelijke halfrond. In de periode 
vanaf de tijd van Lehi tot aan de komst van de Heiland 
onder de Nephieten, officieerden zij met het gezag van 
het Melchizedeks priesterschap.’ (Answers to Gospel 
Questions, deel 1, p. 124.)

2 Nephi 6:4–18. Jakob verhaalde een 
deel van de Joodse geschiedenis
•	 Jakob	haalde	Jesaja	aan	om	te	spreken	‘over	dingen	
die nu zijn, en die zullen komen’ (2 Nephi 6:4). Hij 
paste Jesaja’s woorden toe op zijn volk, omdat zij tot 
het huis Israëls behoorden (zie vers 5). Sommige van 
die verzen paste Nephi ook al toe op de nakomelingen 
van Lehi in de laatste dagen (vergelijk vss. 6–7; 1 Nephi 
21:22–23). De toepassingen van dezelfde profetie 
op verschillende situaties zijn voorbeelden van ‘de 
Schriften toepassen’ onder de invloed van de Geest 
(zie 1 Nephi 19:23   ; 2 Nephi 11:8).

2 Nephi 6:6–11. De verstrooiing 
en vergadering van Israël
•	 Raadpleeg	‘Beknopt	overzicht	van	de	verstrooiing	
van Israël’ in het aanhangsel (p. 438) voor meer infor-
matie over de verstrooiing van Israël. Raadpleeg ‘De 
vergadering van Israël’ in het aanhangsel (p. 439) voor 
meer informatie over de vergadering van Israël.

2 Nephi 6:11–12
Wat zijn de gedane beloften aan zowel het 
oude Israël als de andere volken in de laat-
ste dagen? Aan welke voorwaarden moet er 
voor de vervulling ervan worden voldaan?

2 Nephi 7:10–11. Wandelen in het 
licht van hun eigen vuur
•	 Jesaja	vroeg	of	iemand	die	de	Heer	vreest	en	gehoor-
zaamt, in duisternis wandelt. Het antwoord is uiteraard 
‘nee’. Vervolgens verklaarde hij dat wie ‘wandel[en] in 
het licht van [hun eigen] vuur en onder de toortsen 
die [zij] ontstoken heb[ben] (…) in smart zul[len] (…) 

nederliggen’ (2 Nephi 7:11). Veel mensen in deze tijd 
vertrouwen meer op zichzelf of op andere mensen dan 
op de Heer; zij vertrouwen op de arm van hun eigen 
vlees en volgen hun eigen licht in plaats van op God te 
vertrouwen (zie LV 1:19–20; 133:70–74).

•	 De	Heiland	is	het	Licht	van	de	wereld.	We	doen	er	
niet verstandig aan zijn licht door licht van ons eigen 
maaksel te vervangen (zie 3 Nephi 18:24). President 
Joseph F. Smith (1838–1918) heeft gewaarschuwd tegen 
wie valse leer prediken en op basis van hun eigen licht 
‘valse leerstellingen onder het mom van evangelie-
waarheden’ verkondigen. Hij heeft gezegd dat zij ‘de 
hoogmoedige snoevers [zijn], die lezen bij het licht van 
hun eigen ijdelheid; die interpreteren op basis van zelf-
gemaakte regels; die zichzelf tot wet zijn, en zich aldus 
opstellen als de enige rechter van hun eigen daden.’ 
(Gospel Doctrine 5de editie [1939], p. 373.)

2 Nephi 8. De vergadering in de laatste dagen
•	 De	aangehaalde	profetieën	van	Jesaja	in	2 Nephi	8	
spreken over de vergadering van Israël in de laatste 
dagen. De Heer beloofde ‘Zion [te] troosten’ en ‘haar 
wildernis [te] maken als Eden’ (vers 3). Hij spoorde 
hen aan: ‘Vrees niet voor de smaad van stervelingen’ 
(vers 7). Hij beloofde dat ‘de verlosten des Heren 
[zullen] wederkeren en met gejubel tot Zion komen’ 
(vers 11). Hij zou ze ‘met de schaduw [z]ijner hand’ 
bedekken’ (vers 16). In de begindagen van de kerk 
vonden de heiligen troost in deze en andere profetieën 
van Jesaja.

President Ezra Taft Benson (1899–1994) heeft uitgelegd 
dat onze [mormoonse] voorouders deel uitmaakten van 
de vervulling van die profetieën van Jesaja met betrek-
king tot de vergadering van Israël:

‘Onze voorouders (…) waren sterk en moedig in de 
Heer, en wisten dat Hij hun bescherming, hun toevlucht 
en hun heil was. Met de kracht van dat geloof gingen 
ze met hun gekoesterde onafhankelijkheid en zuinig-
heid aan de slag. Uit de geschiedenis blijkt dat zelfs het 
klimaat ten behoeve van hen milder werd, en ze met 
hun nederige volharding en inzet “de steppe [lieten] 
bloeien als een narcis”.

‘Hun geloof werd versterkt door twee opmerkelijke 
profetieën van Jesaja over de laatste dagen — de tijd 
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waarin ze wisten dat ze leefden. In de eerste profetie 
verklaart Jesaja: “De woestijn en het dorre land zullen 
zich verblijden, de steppe zal juichen en bloeien als een 
narcis.” ( Jesaja 35:1.) En: “Want de Here troost Sion, Hij 
troost al haar puinhopen; Hij maakt haar woestijn als 
Eden en haar wildernis als de hof des Heren; blijdschap 
en vreugde zullen er gevonden worden, loflied en 
geklank van gezang.” ( Jesaja 51:3.)

‘En terwijl ze met hun natuurlijke ogen alleen hun blok-
hutten en directe omgeving waarnamen, zagen ze de dag 
voor zich waarop deze woorden van Micha in vervulling 
zouden gaan: “En het zal geschieden in het laatste der 
dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan 
als de hoogste der bergen. (…)” (Micha 4:1–2.)

‘We zijn getuige geweest van de vervulling van die 
opmerkelijke profetieën.’ (This Nation Shall Endure 
[1977], p. 42.)

•	 Over	de	vergadering	van	de	Joden	naar	het	land	
Israël heeft ouderling Bruce R. McConkie (1915–1985) 
van het Quorum der Twaalf Apostelen gezegd dat er 
een geestelijke vergadering aan de fysieke vergadering 
voorafgaat: ‘Juda wordt te zijner tijd vergaderd naar het 
oude Jeruzalem; daarover bestaat geen twijfel. Maar die 
vergadering bestaat uit het aanvaarden van Christus, 
de toetreding tot de kerk en het opnieuw ontvangen 
van het verbond van Abraham dat in heilige plaatsen 
wordt bediend. De huidige vergadering van mensen 
van Joodse afkomst in het Palestijnse land Israël is niet 

de schriftuurlijke vergadering van Israël of van Juda. 
Die vergadering kan daarvoor een inleiding vormen, en 
sommigen die aldus vergaderd zijn, worden te zijner tijd 
mogelijk vergaderd in de ware kerk en het koninkrijk 
van God op aarde en ingeschakeld bij de bouw van 
de tempel die Jeruzalem zal sieren. Maar een politieke 
vergadering is niet een geestelijke vergadering, en het 
koninkrijk van de Heer is niet van deze wereld.’ (A New 
Witness for the Articles of Faith [1985], pp. 519–520; zie 
ook pp. 511, 564–565.)

Stof tot nadenken
•	 In	2 Nephi	5:5–8	waarschuwde	de	Heer	Nephi	om	

‘de wildernis in te vluchten’. Lijkt uw leven in som-
mige opzichten op Nephi’s situatie? Zijn er invloeden 
van vrienden, amusement, werk, school of media die 
u beter uit de weg kunt gaan?

•	 In	2 Nephi	8:3–16	staan	veel	zegeningen	opgesomd	
die leden van het huis Israëls ten deel vallen als zij 
zich ‘vergaderen’. Welke van die zegeningen hebt u 
ervaren? Naar welke ervan kunt u nog streven? Wat 
moet u doen om ze te ontvangen?

Voorgestelde opdrachten
•	 Lees	2 Nephi	4:15–35	en	let	op	wat	Nephi	deed	om	

zijn zwakheden te overwinnen. Probeer beginselen 
te ontdekken die Nephi toepaste of die hem konden 
helpen zijn zwakheden te overwinnen. Schrijf uw 
gedachten en gevoelens op over de waarheden die 
u aantreft; sta open voor de indrukken van de Geest. 
Schrijf bijvoorbeeld op wat de Geest u tijdens het 
lezen aan voornemens ingeeft.

•	 President	Gordon B.	Hinckley	heeft	gezegd:	‘Zorg	
voor evenwicht in uw leven. Pas op voor obsessies. 
Pas op voor een nauwe blik. Laat uw belangstelling 
uitgaan naar allerlei goede gebieden terwijl u met toe-
nemende kracht in uw eigen beroep werkzaam bent.’ 
(‘Four Imperatives for Religious Educators’ [toespraak 
voor CES-leerkrachten, 15 september 1978], p. 3.) 
Lees 2 Nephi 5:10–18, 26–27 en let op beginselen die 
u kunt leren of kunt leren toepassen waardoor u een 
betere bijdrage aan de samenleving kunt leveren.
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2 Nephi 9 –10

Hoofdstuk 9

Inleiding
We kennen allemaal wel iemand die gestorven is. 
Gelukkig schenkt de kennis van het evangelieplan 
van onze hemelse Vader ons gemoedsrust in tijden 
van groot verdriet. De profeet Jakob in het Boek van 
Mormon zette de grote zegeningen van de verzoening 
uiteen en beschreef wat er met ons lichaam en onze 
geest zou gebeuren als er geen verzoening was 
geweest. Jakob getuigde van de grootheid van God, Die 
ons heil mogelijk heeft gemaakt. Hij beschreef hoe de 
Heiland de verbondskinderen van Israël teder troost, 
voor hen pleit en hen verlost. Wij kunnen de beloofde 
zegeningen ontvangen door de geboden van de Heer te 
aanvaarden en na te leven. Overdenk de uitwerking en 
zegeningen van de verzoening in uw leven.

Toelichting
2 Nephi 9:1–3. Ons eeuwig 
verheugen in de verzoening
•	 Ouderling	Jeffrey R.	Holland	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft verklaard dat we ons bovenal 
dienen te verheugen in Christus en zijn verzoening:

‘Jakobs getuigenis was dat “de machtige God” altijd “zijn 
verbondsvolk” zal bevrijden, en dat de machtige God, 
zoals Hij zelf verklaart, de Heer Jezus Christus is, de 
“Redder en (…) Verlosser (…), de Machtige Jakobs”.

‘Jakob sprak over dergelijke leringen — vooral die in 
de geschriften van Jesaja — om zijn toehoorders en toe-
komstige lezers “bekend te maken met de verbonden 
des Heren waartoe Hij Zich jegens het gehele huis Isra-
els heeft verbonden”, waardoor de ouders van iedere 
generatie reden hebben zich te “verheugen” en “[hun] 
hoofd voor eeuwig [kunnen] opheffen, wegens de zege-
ningen die de Here God [hun] kinderen zal schenken”.

‘Bij dat verbond en die vreugde staat het zoenoffer van 
die “machtige God”, de Redder en Verlosser der wereld, 
centraal.’ (Christ and the New Covenant [1997], pp. 66–67.)

2 Nephi 9:2
Waar worden de Joden naar teruggebracht als 

belangrijk onderdeel van hun vergadering?

2 Nephi 9:5–6. Verzoening centraal 
in het barmhartige plan
•	 Het	Eerste	Presidium	en	het	Quorum	der	Twaalf	
Apostelen hebben over de centrale rol van de Heiland 
en zijn invloed op de gehele mensheid aan de wereld 
verklaard:

‘Nu (…) getuigen wij dat Hij werkelijk bestaan heeft, 
dat zijn leven onvergelijkbaar was en dat zijn grote 
zoenoffer oneindige kracht bezit. Geen ander heeft 
zo’n diepgaande invloed gehad op allen die op aarde 
geleefd hebben en nog zullen leven.

‘Hij was de grote Jehova van het Oude Testament, de 
Messias van het Nieuwe Testament. (…)

‘Hij heeft het avondmaal ingesteld om de herinnering 
aan zijn grote zoenoffer levendig te houden. Hij is in 
hechtenis genomen en schuldig verklaard op grond 
van lasterlijke aantijgingen, gevonnist om het gepeupel 
ter wille te zijn, veroordeeld tot de dood aan het kruis 
op Golgota. Hij heeft zijn leven gegeven ter verzoening 
van de zonden van het hele mensdom. Zijn plaatsbe-
kledende lijden was zijn gift aan allen die ooit op aarde 
zouden leven.

‘Wij getuigen plechtig dat zijn leven, waar de hele men-
selijke geschiedenis om draait, niet in Betlehem is 
begonnen en ook niet op Golgota is geëindigd. Hij is 
de Eerstgeborene van de Vader, de Eniggeboren Zoon 
in het vlees, de Verlosser van de wereld.’ (‘De levende 
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prototype van de dierenof-
fers. Zij was oneindig in 
reikwijdte — het moest in 
één keer voor iedereen 
worden gedaan. En de 
genade van de verzoening 
strekt zich niet slechts uit 
tot een oneindig aantal 
mensen, maar ook tot een 
oneindig aantal werelden, 
door Hem geschapen. Zij 
was oneindig, uitstijgend boven alle menselijke meet-
schalen of sterfelijk begrip.

‘Jezus was de enige die een dergelijke oneindige 
verzoening kon bewerkstelligen, daar Hij geboren was 
uit een sterfelijke moeder en een onsterfelijke Vader. 
Vanwege dat unieke geboorterecht was Jezus een 
oneindige Persoon.’ (Zie De Ster, januari 1997, p. 33.)

2 Nephi 9:6–9
Wat zou er volgens Jakob met uw geest en uw 
lichaam gebeuren als er geen verzoening was?

2 Nephi 9:10. ‘O hoe groot is de 
goedheid van onze God’
•	 President	Gordon B.	Hinckley	(1910–2008)	heeft	
zijn dankbaarheid geuit voor de rol van de Heiland en 
zijn zoenoffer: ‘Gode zij dank voor zijn wonderlijke en 
majestueuze eeuwige plan. Dank en verheerlijk zijn 
geliefde Zoon, die, met onbeschrijfelijk lijden, zijn leven 
gaf aan het kruis op Golgota om de schuld van aardse 
zonde te voldoen. Hij was het die, door zijn zoenoffer, 
de banden des doods verbrak en met goddelijke macht 
triomferend uit het graf opstond. Hij is onze Verlosser, 
de Verlosser van de gehele mensheid. Hij is de Heiland 
van de wereld. Hij is de Zoon van God, de oorzaak van 
ons eeuwig heil.’ (Ensign, mei 1985, p. 51.)

2 Nephi 9:15–16. ‘Zij die vuil zijn, 
zullen nog steeds vuil zijn’
•	 Ouderling	Dallin H.	Oaks	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft over het laatste oordeel en de 

Christus: het getuigenis van de apostelen’, Liahona, 
april 2000, pp. 2–3.)

•	 President	James E.	Faust	(1920–2007)	van	het	Eerste	
Presidium heeft verklaard hoe belangrijk het is de 
kracht van de verzoening te begrijpen:

‘Ons heil hangt af van ons geloof in de verzoening 
en de aanvaarding ervan. Die aanvaarding vereist een 
constante inspanning om haar beter te begrijpen. Door 
de verzoening maken we vooruitgang in het sterfelijk 
leven doordat we de mogelijkheid krijgen volmaakt te 
worden. (…)

‘(…) Naarmate we meer inzicht krijgen in zijn zoenoffer, 
komen we nader tot Hem. De verzoening houdt in dat 
we één worden met Hem. De aard van de verzoening 
en de gevolgen ervan zijn zo oneindig, zo onpeilbaar 
en zo diepgaand dat zij de kennis en het bevattingsver-
mogen van de sterfelijke mens te boven gaan. (…)

‘Wij verlangen naar de grootste zegeningen van de 
verzoening — eenwording met Hem, in zijn goddelijke 
tegenwoordigheid zijn, persoonlijk bij onze naam 
worden genoemd als Hij ons liefderijk welkom heet met 
een stralende glimlach, ons met open armen opwacht 
om ons te hullen in zijn grenzeloze liefde. Wat zal dat 
een heerlijke, prachtige ervaring zijn als we ons waardig 
genoeg voelen om in zijn tegenwoordigheid te zijn! De 
kosteloze gave van zijn grote zoenoffer voor ieder van 
ons is de enige manier waarop we voldoende verhoogd 
kunnen worden om vóór Hem te staan en Hem van 
aangezicht tot aangezicht te aanschouwen. De overstel-
pende boodschap van de verzoening is de volmaakte 
liefde die de Heiland heeft voor ieder van ons. Het is 
een liefde vol erbarmen, geduld, genade, billijkheid, 
lankmoedigheid, en vooral vergeving.’ Liahona, novem-
ber 2001, pp. 19, 22.)

2 Nephi 9:7. De onbeperkte verzoening
•	 Ouderling	Russell M.	Nelson	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft verklaard waarom de verzoe-
ning zoal onbeperkt en oneindig is:

‘Zijn verzoening is oneindig — zonder einde. Zij was 
ook oneindig in zoverre dat alle mensen verlost zouden 
worden van een oneindige dood. Zij was oneindig in 
de betekenis van zijn enorme lijden. Zij was oneindig  
in tijd, en maakte een einde aan het voorafgaande  
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zuivere staat die we moeten bereiken het volgende 
gezegd:

‘In veel teksten in de Bijbel en andere Schriftuur staat 
dat er een laatste oordeel zal zijn waarbij alle mensen 
beloond zullen worden naar hun daden of werken of 
de verlangens van hun hart. Maar andere teksten voe-
gen hier aan toe dat wij geoordeeld zullen worden naar 
de staat waarin wij ons bevinden.

‘De profeet Nephi beschrijft het laatste oordeel in ter-
men van wat wij zijn geworden: “En indien hun werken 
vuilheid waren geweest, moesten zij zelf wel vuil zijn; 
en indien zij vuil waren, moest het wel zo zijn dat zij 
niet in het koninkrijk Gods konden wonen” (1 Nephi 
15:33; cursivering toegevoegd). Moroni verklaart: “Dan 
komt de tijd dat hij die vuil is, nog steeds vuil zal zijn; 
en hij die rechtvaardig is, nog steeds rechtvaardig zal 
zijn” (Mormon 9:14; cursivering toegevoegd; zie ook 
Openbaring 22:11–12; 2 Nephi 9:16; Alma 41:13; LV 
88:35). Datzelfde geldt voor “zelfzuchtig” of “ongehoor-
zaam” of enige andere eigenschap die niet in overeen-
stemming is met de vereisten van God. Over de “staat” 
van de goddelozen bij het laatste oordeel, legt Alma uit 
dat als we zijn veroordeeld door onze woorden, onze 
werken en onze gedachten, wij “niet vlekkeloos [zullen] 
worden bevonden; (…) en in die vreselijke toestand 
zullen wij niet naar onze God durven opzien” (Alma 
12:14).’ (Liahona, januari 2001, p. 40.)

•	 President Gordon B. Hinckley heeft het voorbeeld 
van pornografie gebruikt om hetzelfde beginsel over te 

brengen: ‘Moge eenieder 
die zich in de greep van 
deze zonde bevindt, in 
gebed neerknielen en de 
Heer om hulp smeken om 
van dit kwaadaardige mon-
ster verlost te worden. 
Anders zal deze kwaadaar-
dige schandvlek in dit 
leven en in de eeuwigheid 

blijven bestaan. Jakob, de broer van Nephi, heeft 
gezegd: “En het zal geschieden, wanneer alle mensen 
van deze eerste dood tot het leven zijn overgegaan, 
daar zij onsterfelijk zijn geworden, (…) dan (…) zullen 
zij die rechtvaardig zijn, nog steeds rechtvaardig zijn, en 

zij die vuil zijn, zullen nog steeds vuil zijn” (2 Nephi 
9:15–16).’ (Liahona, november 2004, p. 62.)

2 Nephi 9:18. ‘De kruisen van 
de wereld (…) verdragen’
•	 Ouderling	Neal A.	Maxwell	(1926–2004)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft de betekenis van 
het woord kruisen toegelicht: ‘Wat zijn de “kruisen van 
de wereld”? Dat weten we niet precies, maar we kunnen 
ons voorstellen dat we net als Jezus een kruis dragen 
dat de wereld ons oplegt; er zijn wellicht mensen die 
ons vervolgen of toekijken zonder een helpende hand 
uit te steken. Het kerklid wordt nagewezen (zo niet 
afgewezen), toch geeft hij geen krimp wanneer ande-
ren hem beschuldigen en beschimpen en te schande 
maken, want hij hoeft zich nergens voor te schamen.’ 
 (Wherefore, Ye Must Press Forward [1977], p. 110.)

2 Nephi 9:20. God ‘weet alle dingen’
•	 In	Lectures on Faith staat waarom Gods alwetendheid 
noodzakelijk is: ‘Zonder de kennis van alle dingen zou 
God niet in staat zijn om enig gedeelte van zijn schep-
selen te redden; want door zijn kennis van alle dingen, 
vanaf het begin tot het einde, is Hij in staat om die 
kennis aan zijn schepselen door te geven, waardoor zij 
deel kunnen hebben aan het eeuwige leven. En als de 
mensen er niet van overtuigd waren dat God alle kennis 
bezit, zou het onmogelijk voor hen zijn om geloof in 
Hem te oefenen.’ ([1985], pp. 51–52.)

•	 Ouderling	Neal A.	Maxwell	heeft	gezegd	dat	God	alle	
dingen moet weten om zijn werk, namelijk onze onster-
felijkheid en het eeuwige leven, tot stand te brengen:

‘Wie Gods alwetendheid willen inperken, zien niet 
in dat Hij echt geen nieuwe dingen hoeft te leren om 
verveling te vermijden. Aangezien Gods liefde eveneens 
volmaakt is, schept Hij juist een hemels genoegen in die 
ene “eeuwige ronde” die, in onze ogen, steeds weer op 
hetzelfde lijkt neer te komen. God ontleent zijn grote en 
voortdurende vreugde en heerlijkheid aan de uitbrei-
ding en vervolmaking van zijn scheppingen, en niet aan 
nieuwe intellectuele ervaringen.

‘Er is dan ook een groot verschil tussen een alwetende 
God en de verkeerde opvatting dat God als een soort 
wetenschappelijk onderzoeker nog meer kennis van 

2 Nephi 9–10

69



waarheden probeert te verwerven. Als dat zo was, zou 
God op elk moment iets nieuws kunnen ontdekken 
waardoor Hij bepaalde waarheden die Hem bekend 
zijn, moet bijstellen, afschrijven of herzien. Profetie 
zou niet meer dan een voorspelling zijn. De uitgangs-
punten voor de planning van onze verlossing zouden 
herzien moeten worden. Maar gelukkig voor ons is zijn 
heilsplan voortdurend in werking — niet voorturend in 
verandering. (…)

‘In letterlijke zin hoeven we alleen maar te weten 
dat God alles weet!’ (All These Things Shall Give Thee 
 Experience [1979], pp. 14–15, 21.)

2 Nephi 9:21–24. Iedereen kan 
behouden worden
•	 President	Brigham	Young	(1801–1877)	heeft	het	
volgende gezegd over de oneindige inspanningen van 
de Heiland om de mensheid te redden: ‘Dit is het heils-
plan. Jezus zal niet stoppen met zijn werk tot wij allen 
gebracht zijn naar de vreugde van een koninkrijk in de 
woningen van zijn Vader, waar vele koninkrijken en 
vele heerlijkheden zijn, die aansluiten bij de werken en 
de getrouwheid van alle mensen die op aarde geleefd 
hebben. Sommigen zullen de celestiale wet gehoorza-
men en die heerlijkheid ontvangen, anderen zullen in 
het terrestriale of telestiale verblijven.’ (Discourses of 
Brigham Young, samengesteld door John A. Widtsoe 
[1954], p. 56).)

2 Nephi 9:25–26. Geen wet, geen straf
•	 Ouderling	James E.	Talmage	(1862–1933)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft de rol van kennis 
met betrekking tot onze toerekenbaarheid toegelicht: 
‘De technische definitie van zonde is de overtreding van 
een wet. In die strikte zin kan men dus onopzettelijk 

of onwetend zondigen. Uit de Schriftuurlijke leer van 
de menselijke verantwoordelijkheid en de onfeilbare 
gerechtigheid van God blijkt echter duidelijk dat iemand 
wat zijn overtredingen en rechtschapen daden betreft, 
zal worden geoordeeld op basis van zijn vermogen om 
de wetten te begrijpen en te gehoorzamen. Op wie nooit 
bekend is geraakt met een hogere wet, zijn de vereisten 
van die wet niet volledig van toepassing. Voor zonden 
die zonder kennis zijn begaan — ofwel voor wetten die 
in onwetendheid zijn overtreden — is een voorziening 
getroffen door het zoenoffer van de Heiland. Zondaren 
in deze categorie worden niet veroordeeld, maar krijgen 
alsnog de gelegenheid om de beginselen van het 
evangelie te leren en te aanvaarden of te verwerpen.’ 
(Articles of Faith, 12de editie [1924], p. 58.)

•	 President	Boyd K.	Packer,	president	van	het	Quorum	
der Twaalf Apostelen, heeft de toestand van wie geen 
kennis van Gods wetten hebben als volgt toegelicht:

‘Er zijn voorzieningen getroffen voor de mensen die het 
plan in dit leven niet leren kennen: “Waar geen wet is 
gegeven, is geen straf; en waar geen straf is, is geen ver-
oordeling (…) wegens de verzoening; want zij worden 
door zijn macht bevrijd” (2 Nephi 9:25).

‘Zonder dat heilige werk van de verlossing van de 
doden zou het plan onvolledig zijn en eigenlijk niet eer-
lijk.’ (‘The Play and the Plan’ [CES-haardvuuravond voor 
jongvolwassenen, 7 mei 1995], p. 4, www .ldsces .org.)

•	 Ouderling	Jeffrey R.	Holland	heeft	enkele	groepen	
genoemd die de evangeliewet niet kennen: ‘De alles-
omvattende verzoening biedt ook een ruimschootse 
voorziening voor wie sterven zonder kennis van het 
evangelie of de kans om het te aanvaarden, met inbe-
grip van kinderen die de jaren van verantwoordelijk-
heid niet bereiken, wie verstandelijk beperkt zijn, wie 
nooit van het evangelie hebben gehoord enzovoort.’ 
(Christ and the New Covenant, p. 215.)

2 Nephi 9:28.    ‘Menen zij wijs te zijn’
•	 President	Gordon B.	Hinckley	heeft	de	zwakheid	
beschreven om intellect boven geloof te stellen:

‘Het intellect is niet de enige bron van kennis. Er 
schuilt een belofte, gegeven onder de inspiratie van 
de Almachtige, in deze prachtige woorden: “God zal u 
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kennis geven door zijn Heilige Geest, ja, door de onuit-
sprekelijke gave van de Heilige Geest” (LV 121:26).

‘De humanisten die ons bekritiseren, de zogenaamde 
intellectuelen die ons neerhalen, spreken uitsluitend in 
onwetendheid over deze manifestatie. Zij hebben de 
stem van de Geest niet gehoord. Zij hebben die niet 
gehoord omdat zij er niet naar gestreefd hebben en zich 
er niet op voorbereid hebben om die waardig zijn. En 
dan, omdat zij ervan uitgaan dat kennis alleen tot ons 
komt door redeneren en het gebruik van het verstand, 
ontkennen zij wat door de macht van de Heilige Geest 
tot ons komt. (…)

‘Laat je niet in de val lokken door de bedrieglijke 
redeneringen van de wereld, die voor het merendeel 
negatief zijn, en zelden of nooit goede vruchten 
dragen. Loop niet in de val van de sluwe mensen die 
als zelfopgelegde opdracht hebben om al wat heilig is 
naar beneden te halen, om menselijke zwakheden te 
beklemtonen, en om geloof te ondermijnen in plaats 
van tot kracht te inspireren.’ [CES-haardvuuravond 
voor jongvolwassenen, 9 september 2001], p. 4, 
www .ldsces .org.)

2 Nephi 9:29.    ‘Geleerd zijn is goed’
•	 President	Gordon B.	Hinckley	heeft	de	voordelen	van	
een goede opleiding beschreven: ‘Er staan je grote uit-
dagingen te wachten. Je komt terecht in een wereld vol 
meedogenloze concurrentie. Volg de beste opleiding die 
je kunt krijgen. De Heer heeft ons geleerd hoe belangrijk 
een opleiding is. Daardoor krijg je betere kansen. Je 
wordt toegerust om in de toekomst waardevolle dingen 
te doen. Als je hoger onderwijs kunt en wilt volgen, doe 
dat dan. Als je dat niet wilt, ga dan een beroepsopleiding 
volgen om je meer vaardigheden en bekwaamheden 
eigen te maken.’ (Zie De Ster, juli 1997, p. 49.)

2 Nephi 9:34. ‘Wee de leugenaar’
•	 In	2	Nephi	9:34	en	diverse	andere	schriftteksten	
wordt de ernst van liegen als zonde genoemd (zie 
Spreuken 6:16–19; LV 63:17–18; 76:98, 103). President 
James E. Faust (1920–2007) heeft uitgelegd hoe belang-
rijk het is om de waarheid te vertellen:

‘Wij geloven eerlijk te moeten zijn [Geloofsartikelen 
1:13]. (…)

‘We moeten allemaal weten wat het inhoudt om eerlijk 
te zijn. Eerlijkheid is meer dan niet liegen. Het is de 
waarheid vertellen, de waarheid spreken, naar de waar-
heid leven en de waarheid liefhebben. (…)

‘(…) Eerlijkheid is een moreel kompas, een richtsnoer 
voor ons leven. (…)

‘Eerlijkheid is een beginsel. Met onze keuzevrijheid 
bepalen we hoe wij dat beginsel toepassen. We zijn 
vrij om te kiezen, maar uiteindelijk moeten wij van 
iedere keus rekenschap afleggen. We kunnen anderen 
misleiden, maar die Ene nooit. Uit het Boek van Mor-
mon leren wij: ‘De poortwachter is de Heilige Israëls; 
en Hij heeft daar geen knecht in dienst gesteld; en er 
is geen andere weg dan door de poort; want Hij kan 
niet worden misleid, aangezien Here God zijn naam is’ 
[2 Nephi 9:41].

‘Er zijn verschillende gradaties van de waarheid vertel-
len. Wanneer we leugentjes om bestwil vertellen, wordt 
het liegen steeds makkelijker. Het is beter te zwijgen 
dan te misleiden. De mate waarin ieder van ons de 
gehele waarheid en niets anders dan de waarheid ver-
telt, hangt van ons geweten af. (…)

‘(…) President Gordon B. Hinckley heeft gezegd: “Laat 
de waarheid door voorbeeld en voorschrift worden 
onderricht: dat stelen slecht is, dat bedriegen verkeerd 
is, en dat liegen een schande is voor ieder die zich daar-
aan bezondigt.”’ (Zie De Ster, januari 1997, pp. 39–42.)

2 Nephi 9:29–38 
Tegen welke zonden waarschuwde Jakob 

ons? Waarom zijn al die zonden zo ernstig?

2 Nephi 9:41. Christus is de ‘poortwachter’
•	 President	James E.	Faust	heeft	gezegd	hoe	waardevol	
het besef is dat we eenmaal voor de Heiland zullen 
staan om rekenschap van ons leven af te leggen: ‘Ik her-
inner me een onderzoek dat jaren geleden is uitgevoerd 
om vast te stellen door welke invloeden jonge mensen 
op het rechte en smalle pad blijven. Er waren uiteraard 
enkele essentiële invloeden. Ze waren allemaal belang-
rijk. Ze behelsden onder meer de invloed van ouders, 

2 Nephi 9–10

71



priesterschapsadviseurs, JV-adviseuses, scoutleiders en 
de omgang met leeftijdgenoten. Maar het verbaasde me 
dat er één uiterst belangrijke rode draad door dat hele 
onderzoek liep. Het was de overtuiging dat wij allen op 
een goede dag rekenschap van ons gedrag aan de Heer 
moeten afleggen. Velen geloofden dat “de poortwachter 
is de Heilige Israëls; en Hij heeft daar geen knecht in 
dienst gesteld; en er is geen andere weg dan door de 
poort; want Hij kan niet worden misleid, aangezien 
Here God zijn naam is” [2 Nephi 9:41]. Wie een eeuwig 
perspectief hadden, beschikten ook over extra geeste-
lijke kracht en een vaster voornemen. Als we het gevoel 
hebben dat we persoonlijk rekenschap verschuldigd 
zijn aan de Heiland voor ons gedrag en ons rentmees-
terschap, en wij daarnaar handelen, genieten we grote 
geestelijke bescherming.’ (‘Who Do You Think You 
Are?’, New Era, maart 2001, pp. 6–7.)

•	 Ouderling	Neal A.	Maxwell	heeft	een	geruststellend	
aspect beschreven van het beginsel dat Jezus zelf en 
niet een ander de uiteindelijke Rechter is: ‘Jakob spreekt 
in 2 Nephi 9:41 over het rechte en smalle pad en herin-
nert ons eraan dat “de poortwachter is de Heilige Isra-
els” en dat Jezus “daar geen knecht in dienst gesteld” 
heeft. De nadruk ligt terecht op het feit dat Jezus “niet 
[kan] worden misleid”. Er is nog een geruststellende 
dimensie: het uiteindelijke oordeel wordt niet alleen 
niet gedelegeerd opdat aan de doeleinden van god-
delijke gerechtigheid wordt voldaan, maar ook opdat 
goddelijke barmhartigheid het beste kan worden ver-
leend door Hem die kennis heeft van dingen die alleen 
Hij weten kan — de stille momenten van moed in het 
leven van zijn volgelingen, de onopgemerkte daden van 
christelijk dienstbetoon, de onuitgesproken gedachten 
die niet anders “beloond” kunnen worden dan door 
een volmaakt oordeel.’ (For the Power Is in Them (…) 
[1970], p. 37.)

Ouderling Maxwell heeft verder verklaard: ‘Jezus Chris-
tus heeft Zichzelf als poortwachter aangewezen. Hij 
wacht ons op met een net zo diep goddelijk verlangen 
om ons te verwelkomen als om ons te kwalificeren. 
Vandaar de woorden: “Hij heeft daar geen knecht in 
dienst gesteld.” (2 Nephi 9:41.) Als wij Hem nu aanne-
men, zal Hij ons liefdevol aannemen en graag toelaten!’ 
(Notwithstanding My Weakness [1981], p. 124.)

2 Nephi 9:50–51. ‘Kopen zonder geld’
•	 Ouderling	Bruce R.	McConkie	(1915–1985)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft uitgelegd wat 
‘kopen zonder geld’ betekent: ‘Iedereen kan behouden 
worden, niet slechts een handjevol uitverkorenen. Het 
eeuwige leven is niet uitsluitend voorbehouden aan 
apostelen en profeten, aan de heiligen in de tijd van 
Henoch of aan de martelaren in eerdere bedelingen. 
“De gehele mensheid kan worden gered door gehoor-
zaamheid aan de wetten en verordeningen van het 
evangelie.” (Derde geloofsartikel.) Bij God is er geen 
aanneming des persoons; “Hij nodigt hen allen uit om 
tot Hem te komen en deel te hebben aan zijn goedheid; 
en Hij verwerpt niemand die tot Hem komt, zwarte 
en blanke, slaaf en vrije, man en vrouw; en Hij is de 
heidenen indachtig; en allen zijn voor God gelijk, zowel 
de Joden als de andere volken.” (2 Nephi 26:33.) De 
eeuwige oproep van de Eeuwige God luidt: “O, alle 
dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld 
hebt, komt, koopt en eet; ja komt, koopt zonder geld en 
zonder prijs wijn en melk” ( Jesaja 55:1), want “de red-
ding is vrij”! (2 Nephi 2:4.)’ (Doctrinal New Testament 
Commentary, 3 delen [1971–1973], deel 3, pp. 416–417.)

2 Nephi 10:3. Christus zou zijn naam zijn
•	 De	titel	Christus werd door een engel aan Jakob 
geopenbaard. ‘Christus (uit het Grieks) en Messias (uit 
het Hebreeuws) betekenen allebei “de gezalfde”. Jezus 
Christus is de Eerstgeborene van de geestkinderen van 
de Vader (Hebreeën 1:6; LV 93:21). Hij is de Eniggebo-
rene van de Vader in het vlees ( Johannes 1:14; 3:16). 
Hij is Jehova en was geordend tot zijn grote roeping 
voordat de wereld geschapen was (LV 110:3–4). In 
opdracht van de Vader heeft Jezus de aarde en alles 
wat zich daarop bevindt geschapen. ( Johannes 1:3, 14; 
Mozes 1:31–33)’ (Gids bij de Schriften, ‘Jezus Christus’, 
p. 102; zie ook Bible Dictionary, ‘Christ’, p. 633.)

Hebreeuws Grieks Nederlands

Messias Christus De Gezalfde (zie Gids bij 
de Schriften, ‘Gezalfde, De’, 
p. 73)

Jozua Jezus Heiland (zie Gids bij de 
Schriften,	‘Heiland’,	p. 82)
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2 Nephi 10:6–8. De verstrooiing en 
vergadering zijn eerst geestelijk
•	 Jakob	maakte	duidelijk	dat	de	verstrooiing	van	de	
Joden het gevolg was van ongerechtigheid (zie 2 Nephi 
10:6). Ook beklemtoonde hij het verloop van de verga-
dering. De Joden zullen vergaderd worden, verklaarde 
hij, ‘wanneer de dag komt dat zij in [Christus] geloven’ 
(vers 7; cursivering toegevoegd).

Ouderling Bruce R. McConkie heeft toegelicht waarom 
de verstrooiing en vergadering van alle stammen van 
Israël eerst geestelijk en daarna fysiek zijn:

‘Waarom is Israël verstrooid? Het antwoord is duide-
lijk, het is evident; er bestaat geen twijfel over. Onze 
Israëlitische voorouders zijn verstrooid omdat ze het 
evangelie verwierpen, het priesterschap onteerden, 
de kerk verzaakten en het koninkrijk verlieten. Ze zijn 
verstrooid omdat ze zich afkeerden van de Heer, afgo-
den aanbaden, en in alles de heidense naties volgden. 
Zij zijn verstrooid omdat zij het verbond van Abraham 
verbraken, de heilige verordeningen vertrapten en de 
Heer Jehova verwierpen, die de Heer Jezus is, van wie 
alle profeten hebben getuigd. Israël is wegens haar 
afvalligheid verstrooid. (…)

‘Wat houdt dan de vergadering van Israël in? De verga-
dering van Israël bestaat uit het geloven, aanvaarden 
en naleven van alles wat de Heer zijn uitverkoren volk 
eens heeft aangeboden. Ze bestaat uit geloof in de 
Heer Jezus Christus, uit bekering, uit zich laten dopen 
en de gave van de Heilige Geest ontvangen, en uit de 
geboden Gods bewaren. Ze bestaat uit het evangelie 
geloven, toetreden tot de kerk en het koninkrijk bin-
nengaan. (…) En ze kan ook bestaan uit bijeenkomen 
in een aangewezen plaats of land van aanbidding.’ (A 
New Witness for the Articles of Faith [1985], p. 515.)

•	 Ouderling	Russell M.	Nelson	heeft	het	belang	van	de	
leer van vergadering onderstreept: ‘Deze leer van verga-
dering is een van de belangrijke leringen van De Kerk 
van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. 
De Heer heeft verklaard: “Ik [zal] mijn volk, o huis Isra-
els, na zijn langdurige verstrooiing vergaderen en mijn 
Zion wederom onder hen (…) vestigen” [3 Nephi 21:1]. 
De publicatie van het Boek van Mormon is een teken 
voor de hele wereld dat de Heer begonnen is om Israël 
te vergaderen en de verbonden te vervullen die Hij 

met Abraham, Isaak en Jakob had gesloten [zie Genesis 
12:2–3; 26:3–4; 35:11–12]. Niet alleen verkondigen we 
deze leer, we werken er ook aan mee. Dat doen we 
wanneer we de uitverkorenen des Heren aan beide 
kanten van de sluier vergaderen.’ (Liahona, november 
2006, p. 80.)

•	 Ouderling	Bruce R.	McConkie	heeft	uitgelegd	waar	
de heiligen zich dienen te vergaderen:

‘In de woorden die zijn geopenbaard, is er sprake van 
dat er in ieder land vergaderingen van het verbondsvolk 
zullen zijn, die elke taal zullen spreken, en die zich 
onder elk volk zullen bevinden wanneer de Heer 
terugkeert. (…)

‘De plaats waar de Mexicaanse leden moeten vergade-
ren, is Mexico; de plaats waar de leden uit Guatemala 
moeten vergaderen, is Guatemala; de plaats waar de 
Braziliaanse leden moeten vergaderen, is Brazilië; en 
dat geldt voor elke plaats, waar ook op aarde. (…) 
Ieder land is de vergaderplaats voor de leden uit dat 
land.’ (Conference Report, gebiedsconferentie Mexico 
en Midden-Amerika, 1972, p. 45.)

•	 Raadpleeg	‘Beknopt	overzicht	van	de	verstrooiing	
van Israël’ in het aanhangsel (p. 438) voor meer infor-
matie over de verstrooiing van Israël. Raadpleeg ‘De 
vergadering van Israël’ in het aanhangsel (p. 439) voor 
meer informatie over de vergadering van Israël.

2 Nephi 10:11–14
Wat zijn enkele kenmerken van vrijheid?

2 Nephi 10:20–22. Afgebroken van hun broeders
•	 Jakob	zei	dat	God	van	tijd	tot	tijd	diverse	leden	
van het huis Israëls heeft weggeleid naar andere 
gebieden in de wereld. Hij noemde ze ‘onze broeders’ 
(zie 2 Nephi 10:20–21). Zij waren broeders zowel 
door hun afkomst als hun geloof. De Heer heeft een 
bedoeling met al die aftakkingen en weet waar iedere 
groep zich bevindt. Het Boek van Mormon spreekt over 
minstens drie van dergelijke kolonies: Lehi’s groep, 
de Jaredieten (zie het verslag in het boek Ether) en de 
Mulekieten (zie Mosiah 25:2; Helaman 6:10; 8:21). Er 
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zijn ongetwijfeld nog andere groepen waar we niets van 
afweten, zoals de verloren stammen uit het oude noor-
delijke koninkrijk Israël en mogelijk andere groepen die 
zijn weggeleid (zie Jakob 5:20–25).

Stof tot nadenken
•	 Hoe	kunt	u	aan	de	vergadering	van	het	volk	des	

Heren bijdragen?

•	 Waarom	is	het	belangrijk	om	te	weten	dat	het	zoen-
offer van Jezus Christus op u persoonlijk van toepas-
sing is? Hoe kunt u uw begrip van de verzoening van 
de Heer vergroten?

•	 Hoe	weet	u	of	uw	leven	aangenaam	in	de	ogen	van	
de Heer is?

•	 Waarom	moest	de	verzoening	volgens	u	onbeperkt	
of oneindig zijn?

Voorgestelde opdrachten
•	 Lees	2 Nephi	9:4–7	en	denk	erover	na	hoe	de	ver-

zoening ons van de lichamelijke en geestelijke dood 
bevrijdt.

•	 In	2 Nephi 10	wordt	een	land	van	grote	beloften	
beschreven dat in de laatste dagen zal verrijzen. Zoek 
naar beschrijvingen van dat land in hoofdstuk 10.

•	 Beschrijf	wat	er	moet	gebeuren	voordat	de	uiteinde-
lijke verlossing van het huis Israëls plaatsvindt zoals 
in 2 Nephi 10 staat.

Hoofdstuk 9
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2 Nephi 11–16

Hoofdstuk 10

Inleiding
President Boyd K. Packer, president van het Quorum 
der Twaalf Apostelen, heeft over de moeilijkheid 
geschreven waar veel lezers van het Boek van Mormon 
op stuiten:

‘De meeste [lezers] hebben geen moeite met de vertel-
trant van het Boek van Mormon.

‘En dan, net als u lekker op weg bent, komt u een 
hindernis tegen. (…) Dat komt omdat er in het verhaal 
hoofdstukken zijn overgenomen met profetieën van de 
oudtestamentische profeet Jesaja. Zij doemen op als een 
barrière, als een wegversperring of een controlepost, 
waar de vluchtige lezer, iemand die slechts nieuwsgierig 
is, niet voorbij komt.

‘Ook u kunt ertoe verleid worden daar te stoppen, maar 
doe het niet. Leg het boek niet neer! Worstel u door die 
moeilijk te begrijpen hoofdstukken van oudtestamenti-
sche profetieën heen, ook als u er maar heel weinig van 
begrijpt. Ga door, ook al leest u het oppervlakkig en 
krijgt u hier en daar slechts een enkele indruk. Ga door, 
zelfs als u slechts naar de woorden kijkt.’ (Ensign, mei 
1986, p. 61.)

Zowel Nephi als Jakob hebben uitdrukkelijk verklaard 
dat we Jesaja’s woorden ‘op onszelf’ moeten toepassen 
(zie 1 Nephi 19:23   ; 2 Nephi 6:5). Maar zelfs het volk 
van Nephi, dat minder dan 100 jaar na Jesaja leefde, 
vond zijn woorden moeilijk te begrijpen (zie 2 Nephi 
25:1–4). Bedenk dat Jezus Christus bij zijn bezoek aan 
de Nephieten in Amerika zei: ‘Groot zijn de woorden 
van Jesaja’ en dat zij ‘die dingen dien[en] te onderzoe-
ken. Ja, Ik geef u een gebod die dingen zorgvuldig te 
onderzoeken.’ (3 Nephi 23:1; zie toelichting bij 1 Nephi 
20–21 op pagina 43.)

Aan de hand van de volgende toelichting kunt u de 
context, het dualistische karakter en de symboliek van 
Jesaja’s geschriften beter begrijpen. Aangezien het Boek 
van Mormon beperkte ruimte voor voetnoten heeft, is 
veel voetnootinformatie bij Jesaja alleen in de Engels-
talige bijbeluitgave van de kerk te vinden en niet in 
het Boek van Mormon. Bij de bestudering van 2 Nephi 
12–24 wordt u dan ook verwezen naar de voetnoten in 
de Engelstalige bijbeluitgave van de kerk bij Jesaja 2–14. 
Doe uw best om de woorden van Jesaja te begrijpen 

en stel u open voor de leiding van de Geest. Raak niet 
ontmoedigd als u iets niet begrijpt. Na verloop van tijd 
zal de Heer u zegenen met meer inzicht in de woorden 
van Jesaja als u ze onder gebed bestudeert.

Toelichting
2 Nephi 11:1–3. Nephi, Jakob en 
Jesaja — drie bijzondere getuigen
•	 Ouderling	Jeffrey R.	Holland	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft over het belang van het getuige-
nis van die drie grote profeten geschreven:

‘De wijze waarop de Heer iets overbrengt en bevestigt, 
vooral wanneer het om verbonden gaat, heeft altijd 
meerdere getuigen omvat. Zijn aansporing is altijd 
geweest: “Op de verklaring van twee getuigen of van 
drie zal iedere zaak vaststaan.” Ja, toen het Boek van 
Mormon door de geïnspireerde hand van de profeet 
Joseph Smith zou voortkomen, luidde de profetie dat de 
platen “door de macht Gods aan drie worden getoond. 
(…) En op de verklaring van drie getuigen zullen deze 
dingen vaststaan.” (…)

‘Die drie getuigen zouden Oliver Cowdery, David 
 Whitmer en Martin Harris zijn. (…)

‘Overeenkomstig datzelfde verbondsbeginsel is het 
belangwekkend dat er al drie eerdere getuigen — 
bijzondere getuigen — waren van niet alleen de 
goddelijke oorsprong van het Boek van Mormon, maar 
ook van de Godheid zelf. Die drie vroegere getuigen 
zijn Nephi, Jakob en Jesaja. Het is geen toeval dat hun 
getuigenis zo opvallend aan het begin van dit oude 
verslag staat opgetekend. (…)

‘(…) We weten dat we vooral “meer zicht” krijgen op 
het evangelie, dat in de leringen op de kleine platen 
van Nephi te vinden is, door de persoonlijke verkla-
ringen van die drie grote profetische getuigen van de 
voorsterfelijke Jezus Christus — Nephi, Jakob en Jesaja. 
Die drie leerstellige en visionaire stemmen maken direct 
aan het begin van het Boek van Mormon duidelijk 
waarom het “eveneens een testament aangaande Jezus 
Christus” is. (…)

‘De kleine platen van Nephi zijn wellicht in de eerste 
plaats gemaakt, bewaard gebleven en vertaald om het 
getuigenis van die drie getuigen in de bedeling van de 
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volheid der tijden voort te brengen. Hun geschriften 
beslaan maar liefst 135 van de [143] bladzijden van de 
kleine platen. Tegen de tijd dat de lezer op deze eerste 
bladzijden de woorden van Nephi, Jakob en Jesaja heeft 
gelezen, is er sprake van een stevig fundament voor 
wat Nephi “de leer van Christus” noemt.’ (Christ and 
the New Covenant [1997], pp. 33–35.)

2 Nephi 11:4. Een ‘zinnebeeld’ van Jezus Christus
•	 Jesaja	gebruikte	in	zijn	geschriften	onder	meer	
symbolen of zinnebeelden. Nephi sprak over het belang 
van het inzicht dat alle dingen als zinnebeeld naar 
Jezus Christus verwijzen. Met een zinnebeeld wordt iets 
door middel van een beeld, vorm, model of gelijkenis 
voorgesteld. Die symbolen verwijzen naar Christus 
en doen ons aan Hem denken. De Schriften getuigen 
voortdurend van en leren ons over Jezus Christus. Als 
‘een zinnebeeld van het offer van de Eniggeborene des 
Vaders’ werd bijvoorbeeld een vlekkeloos lam van het 
mannelijk geslacht geofferd (Mozes 5:7; zie ook Leviti-
cus 1:3–5). De symbolen van het avondmaalsbrood en 
-water (vroeger wijn) vertegenwoordigen of zijn een 
zinnebeeld van het zoenoffer (zie Moroni 4:3; 5:2). Die 
herinneringen aan de Heer en zijn verlossende zending 
voor de mensheid zijn er om van te leren en ons dichter 
bij de Heer, onze Verlosser, te brengen.

2 Nephi 11:4–7
Nephi verklaarde dat zijn ziel zich erin 

 verlustigde ‘de waarheid van de komst van 
Christus’ te bewijzen (vers 4). Noem enkele 

dingen waarin Nephi zich verlustigde.

2 Nephi 11:5. ‘Bevrijding van de dood’
•	 Ouderling	Dallin H.	Oaks	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft over de belofte van onsterfelijk-
heid door de verzoening van Jezus Christus gezegd:

‘Ik vraag me af of wij volledig beseffen hoe belangrijk 
het is dat wij geloven in een letterlijke, universele 
opstanding. De zekerheid dat we onsterfelijk zijn, is 
fundamenteel voor ons geloof. De profeet Joseph Smith 
heeft verklaard:

‘“De fundamentele beginselen van onze godsdienst 
omvatten het getuigenis van de apostelen en profe-
ten betreffende Jezus Christus, dat Hij gestorven en 
begraven is, op de derde dag weer is opgestaan, en 
ten hemel is opgevaren. Alle andere zaken die tot 
onze godsdienst behoren, zijn slechts een aanhangsel 
daarvan.’ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, samen-
gesteld door Joseph Fielding Smith [1976], p. 121.)

‘Waarom gebruikte de profeet Joseph Smith van alle 
zaken in die glorieuze bediening nu juist het getuigenis 
van de dood, begrafenis en 
opstanding van de Heiland 
als het fundamentele begin-
sel van onze godsdienst, en 
zei hij dat “alle andere 
zaken (…) slechts een aan-
hangsel daarvan” zijn? Het 
antwoord schuilt in het feit 
dat de opstanding van de 
Heiland centraal staat in 
wat de profeten “het grote 
en eeuwige plan van de bevrijding van de dood” heb-
ben genoemd (2 Nephi 11:5).’ (Liahona, juli 2000, p. 17.)

2 Nephi 12–16. Jesaja in het Boek van Mormon
•	 In	2	Nephi	12–24	worden	de	woorden	van	Jesaja	
aangehaald zoals die op de platen van koper waren 
opgetekend (vergelijk Jesaja 2–14). Nephi heeft die 
hoofdstukken toegevoegd als een extra getuigenis van 
de openbaringen die aan hem waren gegeven over 
de toekomst van zijn volk en het bestaan van Jezus 
Christus. Ook al was zijn volk een afgebroken tak van 
Israël die op een andere plek was geënt, Nephi liet 
aan de hand van de geschriften van Jesaja zien dat het 
barmhartige plan van de Heer ook op hen van toepas-
sing was. Nephi voelde dat wie die profetieën lezen, 
‘hun hart zullen verheffen en verblijd zullen zijn voor 
alle mensen’ (2 Nephi 11:8; zie ook vers 2).

Nephi herhaalde wat hij en zijn broer Jakob al eerder 
hadden beklemtoond, namelijk dat wij de woorden 
van Jesaja op onszelf moeten toepassen (zie 1 Nephi 
19:23   ; 2 Nephi 6:5; 11:8). We passen de Schriften 
op onszelf toe door de overeenkomsten tussen de 
opgetekende gebeurtenissen in de Schriften en die in 
ons eigen leven te herkennen. We passen de Schriften 
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ook op onszelf toe door de beginselen in de Schriften 
te onderkennen. Die beginselen kunnen een leidraad 
vormen bij het nemen van onze beslissingen.

Jesaja schreef iets meer dan 100 jaar vóór de tijd waarin 
Nephi leefde (740–700 v.C.). Hoewel die geschriften 
voor ons heel oud lijken, waren ze voor Nephi en 
Jakob recenter dan de openbaringen en profetieën 
van Joseph Smith voor de huidige lezers zijn. Jesaja’s 
geïnspireerde profetieën over de verstrooiing van Israël 
en het barmhartige plan van de Heer om zijn volk te 
verlossen, hebben Nephi er mede toe aangezet veel van 
Jesaja’s woorden aan te halen om zijn eigen getuigenis 
en profetieën van de Messias kracht bij te zetten. Die 
woorden van Jesaja onderstrepen vier grote thema’s: 
(1) de oordelen van God en de noodzaak van bekering, 
(2) de verbonden van God en zijn beloften aan het huis 
van Israël, (3) de eerste komst en de wederkomst van 
Christus, en (4) grote gebeurtenissen met betrekking tot 
de laatste dagen.

•	 In	de	Engelstalige	Bible	Dictionary	staat	dat	Jesaja	in	
de standaardwerken vaak wordt aangehaald:

‘Jesaja is de meest geciteerde profeet uit het Oude 
Testament. Hij werd vooral door Jezus, Paulus, Petrus 
en Johannes (in diens Openbaring) geciteerd. Ook in 
het Boek van Mormon en de Leer en Verbonden wordt 
Jesaja vaker geciteerd dan enige andere profeet. De 
Heer zei tegen de Nephieten: “Groot zijn de woorden 
van Jesaja.” Hij zei ook dat alles wat Jesaja had geprofe-
teerd aangaande het huis Israëls en de andere volken, 
zou worden vervuld (3 Nephi 23:1–3). (…)

‘Het Boek van Mormon en de Leer en Verbonden ver-
schaffen de huidige lezer veel hulp bij de verklaring van 
Jesaja’s woorden. Wie die werken beter begrijpt, krijgt 
een beter begrip van Jesaja. En wie Jesaja beter begrijpt, 
krijgt meer begrip van de zending van de Heiland en 
van de betekenis van het verbond dat God met Abra-
ham en diens nakomelingen heeft gesloten waardoor 
alle geslachten der aarde gezegend worden.’ (‘Isaiah’, 
p. 707; zie ook ‘Jesaja’ in de Gids bij de Schriften, p. 102; 
en de toelichting bij 1 Nephi 20–21 op pagina 43.)

2 Nephi 12:1. ‘Over Juda en Jeruzalem’
•	 Jesaja	zag	en	sprak	over	de	toekomst	van	Juda	
en Jeruzalem en hun uiteindelijke bestemming. Zijn 

woorden die in het Boek van Mormon worden aan-
gehaald, zijn echter ook tot het gehele huis van Israël 
gericht (zie 2 Nephi 6:5; 3 Nephi 23:1–2).

2 Nephi 12:2
Waarom is de uitdrukking ‘top der  bergen’ 

van belang? Op welke  hooggelegen 
plaatsen heeft de Heer zijn profeten 
zoal bezocht en met ze gesproken?

2 Nephi 12:2. ‘De berg van het huis des Heren’
•	 Een	groot	gedeelte	van	wat	Jesaja	zag,	gaat	in	deze	
laatste dagen in vervulling (‘zal geschieden’) op een 
andere plek: namelijk in het Zion van de hoofdzetel van 
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen in Salt Lake City (Utah).

Ouderling LeGrand Richards (1886–1983) van het Quo-
rum der Twaalf Apostelen heeft over de vervulling van 
die profetie gezegd:

‘Jesaja zag de berg van het huis des Heren in de laatste 
dagen op de top der bergen vaststaan. (…)

‘Dat is in mijn beleving letterlijk in vervulling gegaan, 
in dit huis van de God van Jakob, hier op deze plek! 
Deze tempel heeft meer dan enig ander gebouw in de 
geschiedenis mensen uit alle volken bijeengebracht 
om zijn wegen te leren en in zijn paden te wandelen.’ 
(Ensign, juni 1971, p. 98.)
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Ouderling Bruce R. McConkie (1915–1985) van het 
Quorum der Twaalf Apostelen heeft de betekenis van 
‘de top der bergen’ met betrekking tot tempels verder 
uitgediept: ‘Alle heilige tempels van onze God worden 
in de laatste dagen in de bergen des Heren gebouwd. 
Zijn bergen — of het grondgebied nu uit een heuvel, 
vallei of vlakte bestaat — zijn immers de plaatsen die 
Hij bezoekt, persoonlijk en door de macht van zijn 
Geest, om onder zijn volk te zijn.’ (The Millennial 
Messiah [1982], p. 275.)

•	 Amerika	is	een	van	de	geprofeteerde	‘berg[en]	van	het	
huis des heren’ (2 Nephi 12:2), en is sinds de ontdek-
king en bevolking ervan een land van immigratie. Jesaja 
profeteerde dat ‘alle natiën (…) derwaarts heenstromen’ 
zullen (2 Nephi 12:2). De grote immigratiegolven vanuit 
Europa in de 19de eeuw en verder tot op de dag van 
vandaag vanuit alle delen van de wereld, hebben het 
land, de instellingen ervan en de kerk versterkt. Veel hei-
ligen der laatste dagen hebben voorouders die van de 
oude naar de nieuwe wereld zijn getrokken. Daarnaast 
blijven mensen vanuit de hele wereld, zowel leden als 
niet-leden van de kerk van de Heer, het gebied van de 
Salt Laketempel en de hoofdzetel van De Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen bezoeken. 
Veel kerkleden wonen de algemene conferentie bij die 
ieder half jaar in Salt Lake City (Utah) wordt gehouden. 
Anderen uit vele landen kijken en luisteren naar de 
wereldwijde uitzendingen van de conferentie.

2 Nephi 12:3. ‘Uit Zion zal de wet uitgaan 
en des Heren woord uit Jeruzalem’
•	 President	Joseph	Fielding	Smith	(1876–1972)	heeft	de	
betekenis uitgelegd van de wet die uit Zion zal uitgaan 
en het woord uit Jeruzalem:
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‘Het oude Jeruzalem (…) zal een heilige stad worden, 
waar de Heer zal wonen en vanwaar Hij zijn woord 
zal doen uitgaan tot alle volken. Insgelijks zal op dit 
continent [Amerika] de stad Zion, het nieuwe Jeruza-
lem, gebouwd worden en ook daarvan zal Gods wet 
uitgaan. (…)

‘(…) Deze twee steden, één in het land Zion en één 
in Palestina, zullen tijdens het millennium de hoofd-
steden van het koninkrijk van God zijn.’ (Doctrines 
of  Salvation, samengesteld door Bruce R. McConkie, 
3 delen [1954–1956], deel 3, pp. 69–71.)

•	 De	uitdrukking	‘uit	Zion	zal	de	wet	uitgaan’	(2 Nephi	
12:3) geeft prachtig aan hoe profetieën soms meerdere 
toepassingen hebben. President Gordon B. Hinckley 
(1910–2008) heeft gezegd:

‘Als ik denk aan dit prachtige gebouw, nabij de tempel, 
dan schiet mij de grote, profetische uitspraak van Jesaja 
te binnen:

‘“En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal 
de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste 
der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. 
En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen.” (…)

‘Ik geloof dat die profetie van toepassing is op de his-
torische, prachtige Salt Laketempel. Maar ik geloof ook 
dat hij verband houdt met dit magnifieke gebouw. Want 
vanaf dit spreekgestoelte zal de wet van God uitgaan, 
samen met het woord en het getuigenis van de Heer.’ 
(Liahona, november 2000, p. 82.)

2 Nephi 12:4. Een tijd van vrede
•	 Ouderling	Dallin H.	Oaks	heeft	over	de	vrede	
gesproken die na de wederkomst van de Heer uitein-
delijk op aarde zal heersen. Hij heeft ook aangegeven 
waarom er vóór die tijd geen vrede zal zijn: ‘Velen wor-
den bemoedigd door de profetie in het Oude Testament 
dat de natiën “hun zwaarden tot ploegscharen [zullen] 
omsmeden en hun speren tot snoeimessen” (Micha 4:3). 
Maar deze profetie geldt alleen voor de tijd van vrede 
die komt na de tijd dat de God van Jakob ons leert 
‘aangaande zijn wegen en (…) wij zijn paden bewan-
delen” (4:2). In onze tijd zijn er oorlogen en conflicten, 
en overal komen ze voort uit de overtreding van Gods 
geboden.’ (Zie De Ster, juli 1990, p. 64.)
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2 Nephi 12:5–9. ‘O huis van Jakob’
•	 Het	‘huis	van	Jakob’	slaat	op	de	nakomelingen	van	
die grote patriarch, die vanwege zijn rechtschapenheid 
de verbondsnaam Israël kreeg. Toch zijn, op verschil-
lende tijden, zowel het noordelijke als het zuidelijke 
koninkrijk van Israël ten onder gegaan, omdat het volk 
niet God maar afgoden aanbad. De mensen werden 
‘geheel vervuld (…) van het Oosten’ (2 Nephi 12:6) 
ofwel, volgens voetnoot a bij dat vers, werden zij ‘ver-
vuld, voorzien van leringen, afwijkende overtuigingen’ 
van afgoden, ‘zoals de Filistijnen’. Met andere woorden, 
zij verruilden het evangelie van de Heer voor de lerin-
gen en prioriteiten van de wereld. Hun hart ging uit 
naar rijkdommen en goddeloosheid, en zij bogen zich 
voor afgoden neer.

2 Nephi 12:9. De gemene man 
en de aanzienlijke man
•	 De	zinsnede	‘de	gemene	[gewone]	man	buigt	zich	
niet en de aanzienlijke vernedert zich niet’ (2 Nephi 
12:9) duidt erop dat niemand van laag tot hoog onder 
het volk nederig genoeg was om God te aanvaarden.

2 Nephi 12:11–22. ‘De verwaten 
blikken der mensen’
•	 De	‘hoogmoedig	en	trotse’	mensen	uit	alle	landen	
zullen ‘vernederd worden’ (2 Nephi 12:12) en hun 
‘verwaten blikken’ (2 Nephi 12:11) zullen neerbuigen, 
want op de dag des Heren — de wederkomst — zal 
zijn heerlijkheid hen slaan. In vss. 13–22 worden enkele 
statussymbolen van die tijd genoemd, zoals goud en 
zilver voor de allerrijksten, de hoge bergen en heuvels 
van afgoderij en afvalligheid, de versterkte torens en 
muren, en prachtige voorwerpen of schepen. Kortom, 
de hooghartige en hoogmoedige zullen vallen, en 
hun wereldse schatten zullen in de tegenwoordigheid 
van de komst van de Heer vergaan (zie 3 Nephi 25:1; 
 Maleachi 4:1).

•	 President	Henry B.	Eyring	van	het	Eerste	Presidium	
heeft gezegd dat nederigheid leren een essentiële voor-
bereiding vormt op de grote dag van de wederkomst 
van de Heer, wanneer de Heiland verheven zal zijn 
boven de natiën:

‘Ik begon in 2 Nephi 12 te lezen en dacht: de Heer 
heeft het tegen mij. Wat probeert Hij mij duidelijk te 

maken? Toen las ik een vers in de passages van Jesaja 
dat me enorm aansprak, alsof het al onderstreept stond: 
“En het zal geschieden dat de verwaten blikken der 
mensen worden vernederd en de trots der mannen 
wordt neergebogen; en de Heer alleen is te dien dage 
verheven” (2 Nephi 12:11).

‘Hier wordt de dag beschreven dat de Heiland komt, de 
dag waar we allemaal naar uitkijken en waar we onze 
cursisten op willen voorbereiden. In deze tekst staat 
dat op die dag diegenen van ons die dachten bijzonder 
en geweldig te zijn, merken dat ze heel wat minder 
voorstellen, en dat de Heer wordt verheven. Dan zullen 
we beter zien wie Hij is, hoeveel we Hem liefhebben en 
hoe nederig we moeten zijn. (…)

‘(…) Ik begreep waarom Jesaja me vertelde dat het 
nuttig was om de dag te zien waarop de Heer zou 
worden verheven, en om te weten hoezeer ik van Hem 
afhankelijk ben. Wij hebben Hem nodig, en door ons 
geloof in Hem kunnen we Hem zien als groot en verhe-
ven, en onszelf als klein en afhankelijk.’ (‘Het Boek van 
Mormon zal uw leven veranderen’, Liahona, februari 
2004, pp. 14–15.)

2 Nephi 13:1–15. De straf van Juda en Jeruzalem
•	 In	2 Nephi	13	haalt	Nephi	Jesaja’s	beschrijving	aan	
van de uiteindelijke val van Juda en Jeruzalem, en van 
de goddelozen in de laatste dagen. De voorspelde 
ondergang is het huis van Jakob inderdaad overkomen, 
als voorafschaduwing van de vernietiging ten tijde van 
de wederkomst.

2 Nephi 13:1. ‘Steun en stut’
•	 Brood	en	water	zullen	tijdens	de	verdrukking	niet	
meer te vinden zijn. De genoemde ‘steun en stut’ in 
2 Nephi 13:1 is een voorafschaduwing van een geeste-
lijke hongersnood van wie de Heer verwerpen; Hij is de 
ware ‘stut van brood — het brood des levens — en de 
ware ‘steun van water’ — het levende water.

2 Nephi 13:2–3. ‘De held (…) en 
de bezwerende spreker’
•	 Alle	mannen	in	Juda	en	Jeruzalem	worden,	ongeacht	
hun status in de samenleving (waarvan er 11 catego-
rieën in 2 Nephi 13:2–3 worden genoemd), in gevan-
genschap gebracht.
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2 Nephi 13:4. ‘Zuigelingen 
zullen over hen heersen’
•	 De	ongeoefende	en	jeugdige	zonder	status	in	de	
samenleving wordt aangewezen om in gevangenschap 
te heersen over hen die in 2 Nephi 13:2–3 worden 
genoemd.

2 Nephi 13:6. ‘Gij hebt een mantel’
•	 De	mensen	zijn	zo	arm	en	wanhopig	door	de	ver-
woesting en anarchie dat zelfs iemand die een mantel 
heeft, als leider in aanmerking komt.

2 Nephi 13:7. ‘Ik wil geen heelmeester zijn, 
(…) stel mij niet aan tot aanvoerder’
•	 Zelfs	degene	die	vanwege	zijn	mantel	als	leider	is	
voorgedragen, is niet in staat de honger te stillen en het 
leed te verzachten.

2 Nephi 13:8. ‘Jeruzalem is verwoest’
•	 Omstreeks	587 v.C. werd de stad Jeruzalem ingeno-
men en werd Juda door Nebukadnessar, de koning van 
Babylon, gevangengenomen. (Zie Gids bij de Schriften, 
‘Chronologisch overzicht: Gebeurtenissen in Juda’, 
Nebukadnessar neemt Jeruzalem in, p. 28.) De Romei-
nen verwoestten Jeruzalem en verstrooiden de Joden 
naar verschillende gebieden van de wereld in 70 n.C. 
(Zie Gids bij de Schriften, ‘Chronologisch overzicht: 
Gebeurtenissen in de christelijke geschiedenis’ p. 30.) 
Dat gebeurde wederom in 132–135 n.C. ‘Zij hebben 
zichzelf onheil berokkend’, zoals Jesaja zo treffend had 
voorzegd (2 Nephi 13:9).

2 Nephi 13:9. ‘De aanblik van hun gelaat’
•	 Rechtschapenheid	en	goddeloosheid	beïnvloeden	
iemands houding en voorkomen. President Brigham 
Young (1801–1877) heeft gezegd: ‘Wie vergeving van 
hun zonden hebben ontvangen, stralen met een glans 
van hemelse intelligentie in het gelaat.’ (‘Speech’, Times 
and Seasons, 1 juli 1845, p. 956.)

President David O. McKay (1873–1970) heeft gezegd: 
‘Niemand kan ongehoorzaam zijn aan het woord van 
God en de gevolgen daarvan ontlopen. Geen zonde, 
hoe stiekem ook begaan, blijft zonder vergelding. U 
kunt weliswaar liegen en de zaak verborgen houden; u 
kunt de wetten van deugdzaamheid overtreden zonder 

dat iemand u doorheeft en 
aan de schandpaal nagelt; 
toch kunt u het oordeel dat 
op een dergelijke overtre-
ding volgt, niet ontlopen. 
De leugen nestelt zich in 
de schuilhoeken van uw 
gedachten, en is een aan-
tasting van uw karakter die 
vroeg of laat in uw gelaat 

of gedrag tot uiting komt.’ (Conference Report, oktober 
1951, p. 8.)

Jeremia schreef dat de mensen zo zondig waren gewor-
den, dat ze niet meer konden blozen (zie Jeremia 6:15).

2 Nephi 13:12. ‘Doen u dwalen’
•	 President	Ezra	Taft	Benson	(1899–1994)	heeft	over	
2 Nephi 13:12 gezegd: ‘En zo neemt heden ten dage 
de ondermijning van het gezin toe. De duivel doet zijn 
uiterste best om de vader als hoofd van het gezin te 
verwijderen en de kinderen tot opstandigheid op te 
wekken. Het Boek van Mormon beschrijft die toestand 
met de woorden: “De tirannen van mijn volk zijn kin-
deren, en vrouwen overheersen het.” En daarna volgen 
deze woorden — let er goed op en denk daarbij aan 
de politieke leiders die geboortebeperking en abortus 
voorstaan: “O mijn volk, uw leiders doen u dwalen en 
verwoesten de loop van uw paden.” (2 Nephi 13:12.)’ 
(Conference Report, oktober 1970, p. 21.)

2 Nephi 13:16–24. ‘Dochters van Zion’
•	 President	Joseph	Fielding	Smith	heeft	uitgelegd	wie	de	
‘dochters van Zion’ zijn en wat de verzen in 2 Nephi 13 
over hen zeggen: ‘De algemene autoriteiten van de kerk 
leren dat fatsoenlijke kleding de norm is voor zowel 
vrouwen als mannen. Zij leren te allen tijde gepaste voor-
komendheid en ingetogenheid aan de dag te leggen. Ik 
ben dan ook van mening dat de “dochters van Zion” een 
slecht voorbeeld zijn als ze zich onfatsoenlijk kleden. Dat 
zeg ik overigens tot zowel de mannen als de vrouwen. 
De Heer heeft het vroegere volk van Israël geboden 
dat zowel mannen als vrouwen hun lichaam moesten 
bedekken en de wet van kuisheid te allen tijde moesten 
nakomen.’ (Answers to Gospel Questions, samengesteld 
door Joseph Fielding Smith jr., 5 delen [1957–1966], deel 
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5, p. 174; zie ook de voetnoten bij Jesaja 3:16–26 in de 
Engelstalige bijbeluitgave van de kerk.)

2 Nephi 14. Zion zal verlost worden
•	 In	het	millennium	zal	Zion	worden	verlost	en	zullen	
haar dochters worden gereinigd.

2 Nephi 14:1. ‘Zeven vrouwen [—] één man’
•	 Veel	mannen	worden	in	de	strijd	gedood	of	gevan-
gengenomen, waarbij de vrouwen ongehuwd en 
kinderloos achterblijven.

2 Nephi 14:2. Te dien dage
•	 In	het	Hebreeuws	symboliseerde	de	term	spruit vaak 
de Messias (zie Jeremia 23:5–6). De term spruit (of 
scheut of tak) kan ook slaan op rechtvaardige groepen 
van het huis Israëls die gereinigd en verlost zijn (zie 
Jesaja 60:21; 2 Nephi 3:5; 10:1; Jakob 2:25).

‘De ontkomenen van Israël’ (2 Nephi 14:2) verwijst naar 
leden van het huis van Israël die, door hun rechtscha-
penheid, aan de oordelen over de goddelozen wisten te 
ontkomen.

2 Nephi 15. Een lied over de 
wijngaard des Heren
•	 De	vreselijke	duisternis	en	afval	die	in	2 Nephi	
15:1–25 worden beschreven, zullen alom heersen 
voordat de vernietiging van de goddelozen plaatsvindt. 
In diezelfde tijd zal de Heer zijn volk vergaderen en 
hoop bieden, zoals Jesaja profeteerde (zie vss. 26–30). 
Ouderling Bruce R. McConkie heeft de genoemde 
omstandigheden in 2 Nephi 15 geschetst met woorden 
die de lezer in deze tijd kan begrijpen:

‘Het visioen van de toekomst is niet allemaal rozengeur 
en maneschijn. Alles wat nog komt, zal plaatsvinden 
te midden van groter kwaad en grotere gevaren en 
verwoestingen dan de aarde ooit heeft gekend.

‘Terwijl de heiligen zich voorbereiden om hun God te 
ontmoeten, gaan zij die vleselijk, zinnelijk en duivels 
zijn hun ondergang tegemoet.

‘Terwijl de zachtmoedigen onder de mensen hun 
roeping en verkiezing bevestigen, zakken zij die de 
god van deze wereld aanbidden steeds dieper weg in 
de diepten van verdorvenheid en wanhoop.

‘Met tranen van smart — ons hart bezwaard met akelige 
voorgevoelens — zien we het kwaad en de misdaad en 
de vleselijkheid de aarde bedekken. (…)

‘Overal zien we kwade machten die zich verenigen om 
het gezin te vernietigen, goede zeden en fatsoen bela-
chelijk te maken en alles wat laag en obsceen is aan te 
prijzen. (…) Satan heerst in het hart van de mensen; het 
is de grote dag van zijn macht.

‘Maar te midden van dat alles gaat het werk van de 
Heer voorwaarts. (…)

‘Te midden van dat alles zijn er openbaringen, visi-
oenen en profetieën. Er zijn gaven en tekenen en 
wonderen. Er is een rijkelijke uitstorting van de Heilige 
Geest Gods.

‘Te midden van dat alles [bereiden] alle gelovige zielen 
(…) zich erop voor om met God, Christus en heilige 
wezens in het eeuwige koninkrijk te wonen.

‘Is het dan zo verwonderlijk dat we ons tegelijkertijd 
verheugen en zorgen maken over wat ons te wachten 
staat?

‘Zeker, de wereld is en blijft in beroering, maar het Zion 
van God zal standhouden. De verdorvenen en godde-
lozen zullen uit de kerk verdwijnen, en de kleine steen 
zal steeds groter worden tot die de gehele aarde vult.’ 
(Ensign, mei 1980, pp. 72–73.)

2 Nephi 15:18, 20–21. 
Waarschuwingen tegen zonde
•	 In	2 Nephi	15:18	worden	de	gevolgen	van	zonde	met	
‘een wagentouw’ vergeleken. Mensen die zondigen, 
‘zijn aan hun zonden vastgebonden zoals dieren aan 
hun last [of ossen aan hun wagen]’ (voetnoot b).

President Harold B. Lee (1899–1973) heeft de last van 
zonde beschreven: ‘Als ik u vraag wat de zwaarste last 
is die iemand in dit leven moet dragen, wat zou u dan 
antwoorden? De zwaarste last die iemand in dit leven 
moet dragen, is de last van zonde.’ (Ensign, juli 1973, 
p. 122.)

President James E. Faust (1920–2007) van het Eerste 
Presidium heeft beschreven hoe belangrijk het is 
om duidelijk onderscheid te maken tussen goed en 
kwaad: ‘De kloof tussen wat populair en wat goed is, 
wordt breder. Zoals Jesaja profeteerde, noemen velen 
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tegenwoordig “het kwade goed (…) en het goede 
kwaad” [ Jesaja 5:20]. Openbaringen van Gods profeten 
zijn niet als aanbiedingen in de cafetaria waarvan je er 
sommige kunt kiezen en andere negeren.’ (Liahona, 
november 2003, p. 22.)

2 Nephi 15:26. ‘Een banier 
opheffen voor de natiën’
•	 De	Heer	zal	in	de	laatste	dagen	een	banier	opheffen	
om de rechtschapen leden van het huis van Israël te 
vergaderen en te beschermen wanneer de ondergang 
van de goddelozen begint. De vergadering van Israël 
is een noodzakelijke voorbode van de wederkomst 
van Jezus Christus, die gepaard gaat met de prediking 
van het evangelie van Jezus Christus onder alle natiën 
der aarde.

•	 President Joseph Fielding Smith heeft uitgelegd wat 
de banier betekent waarover Jesaja spreekt: ‘Ruim 125 
jaar geleden heeft de Heer 
in het plaatsje Fayette, 
Seneca County (New York) 
een banier voor de volken 
opgericht. Daarmee ging 
de voorspelling van de pro-
feet Jesaja in vervulling, die 
ik heb voorgelezen [ Jesaja 11:11–12]. Die banier was 
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen, die voor de laatste keer is opgericht en nooit 
meer te gronde gaat of op een ander volk zal overgaan 
[zie Daniël 2:44]. Dat was de belangrijkste gebeurtenis 
sinds de dag waarop de Verlosser aan het kruis werd 
genageld en de oneindige en eeuwige verzoening 
bewerkstelligde. Die gebeurtenis heeft meer voor de 
mensheid betekend dan al het andere dat sinds die tijd 
heeft plaatsgevonden.’ (Doctrines of Salvation, deel 3, 
p. 254–255.)

2 Nephi 15:27–29. Hoeven van paarden 
als keisteen, raderen als een wervelwind, 
gebrul als dat van een leeuw
•	 Ouderling	LeGrand	Richards	(1886–1983)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft op de mogelijke 
symboliek in de verzen van Jesaja in 2 Nephi 15:27–29 
gewezen, en de aandacht op het grote zendingswerk in 
onze tijd gevestigd:
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‘Bij het bepalen van het tijdstip van de grote vergade-
ring scheen Jesaja aan te geven dat die zou plaatsvinden 
in de dagen van de spoorwegen en de vliegtuigen. (…)

‘Daar er in die tijd nog geen treinen en vliegtuigen 
waren, kon Jesaja ze niet bij naam noemen. Toch 
lijkt hij ze wel in onmiskenbare woorden te hebben 
beschreven. Wat anders dan een trein had hij kunnen 
bedoelen met “de hoeven van hun paarden zullen als 
keisteen worden geacht en hun raderen als een wer-
velwind”? En wat lijkt meer op het “gebrul als dat van 
een leeuw” dan het gebrul van een vliegtuig? Treinen 
en vliegtuigen storen zich niet aan de nacht. Kon Jesaja 
daarom niet met recht zeggen: “Zij zullen sluimeren 
noch slapen; de gordel van hun heupen zal niet wor-
den losgemaakt, noch hun schoenriem gebroken”? Met 
dergelijke vervoermiddelen kan de Heer werkelijk “hen 
vanaf het einde der aarde tot Zich fluiten” en “haastig, 
ijlings zullen zij komen”. Ook de woorden: “Wie zijn 
dezen, die als een wolk komen aangevlogen en als dui-
ven naar hun til?” ( Jesaja 60:8) geven aan dat Jesaja het 
vliegtuig moet hebben voorzien.’ (Israel! Do You Know? 
[1954], p. 182.)

2 Nephi 16:1–13
In welke opzichten lijkt de roeping van Jesaja op 
de roeping van de profeten in deze tijd? Waarom 

is de roeping van een profeet van belang?

2 Nephi 16:1. Wie was koning Uzzia?
•	 Uzzia	was	de	tiende	koning	in	het	zuidelijke	
koninkrijk Juda. Hij besteeg de troon op zestienjarige 
leeftijd nadat zijn vader, Amasja, omstreeks 767 v.C. 
door samenzweerders was vermoord. Uzzia vroeg om 
en gaf gehoor aan de raad van de profeet Zekarja. 
Zolang hij rechtvaardig handelde, maakte de Heer 
hem voorspoedig (zie 2 Koningen 15:34; 2 Kronieken 
26:5). Hij voerde het koninkrijk Juda aan bij diverse 
geslaagde militaire operaties tegen plaatselijke vijanden. 
Hij versterkte de muren van Jeruzalem. Hij bevorderde 
de landbouw. Het koninkrijk Juda werd onder zijn lei-
ding welvarender dan ooit sinds de dood van Salomo. 
In de laatste fase van zijn leven probeerde Uzzia als 
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onbevoegde dienstknecht van de Heer op het altaar in 
de tempel reukwerk te ontsteken, waarop hij melaats 
werd (zie 2 Kronieken 26:19). Hij bleef melaats tot aan 
zijn dood in circa 742 v.C. (Zie Merrill F. Unger, The 
New Unger’s Bible Dictionary, onder redactie van R. K. 
 Harrison en anderen [1988], pp. 1322–1323.)

2 Nephi 16. Jesaja’s roeping om te profeteren
•	 Jesaja	beschreef	zijn	roeping	als	profeet	van	de	Heer	
aan het hele volk van Israël in symbolische taal, met 
beeldspraak en woorden waarmee zijn lezers bekend 
waren. Zijn roeping omvatte een visioen van Jehova 
(zie 2 Nephi 16:1), de bediening van engelen (zie 
2 Nephi 16:2–3, 6–7), de erkenning van zijn sterfelijke 
zwakheid in tegenstelling tot de heerlijkheid van Jehova 
(zie 2 Nephi 16:5), en de aanvaarding van de roeping 
nadat hij door een geestelijke ervaring was gereinigd 
en gesterkt (zie 2 Nephi 16:6–8).

2 Nephi 16:2. Serafs
•	 ‘Serafs zijn engelen die in de tegenwoordigheid 
van God verblijven en Hem voortduren loven, eren 
en aanbidden. (…)

(…) Het feit dat deze heilige wezens in Jesaja’s ogen 
vleugels lijken te hebben, is eenvoudigweg om hun 
“macht om zich te bewegen, te handelen enz.” te symbo-
liseren, wat ook het geval is met de visioenen die ande-
ren ontvangen hebben. (LV 77:4.)’ (Bruce R. McConkie, 
Mormon Doctrine, 2de editie [1966], pp. 702–703.) De 
basisbetekenis van seraf in het Hebreeuws is ‘branden’, 
wat mogelijk wijst op de gereinigde staat die nodig is om 
in Gods tegenwoordigheid te verblijven.

2 Nephi 16:4. ‘Het huis werd vervuld met rook’
•	 ‘De	dorpelposten	bewogen (…) ,	en	het	huis	werd	
vervuld met rook’ (2 Nephi 16:4). Het bewegen en de 
rook zijn symbolen van de aanwezigheid van de Heer 
(zie Openbaring 15:8).

2 Nephi 16:9–12. ‘Hoort toch! — 
maar zij verstonden niet’
•	 Jesaja	kreeg	de	opdracht	om	het	evangelie	van	Jezus	
Christus te verkondigen, ook al was het volk ‘doof’ en 
‘blind’ voor de waarheid ervan. Hij begreep dat zijn 

prediking aan een afvallig volk weinig gehoor zou 
vinden. Hun hart zou ‘vet’ worden gemaakt tegen de 
waarheid en hun oren ‘zwaar’, onwillig om het evange-
lie aan te nemen wanneer het duidelijk werd gepredikt. 
Jesaja kreeg niet de opdracht om het volk immuun te 
maken voor de waarheid, maar hij begreep wel dat hij 
een moeilijke zending tegemoet ging. Toch antwoordde 
de Heer op Jesaja’s vraag: ‘Hoe lang?’ (2 Nephi 16:11) 
dat het volk de kans moest krijgen om het evangelie 
aan te nemen totdat ‘het [land] volkomen woest is’. De 
Heer zet zijn verlossende zending door middel van zijn 
dienstknechten genadig voort ‘zolang de tijd duurt, of 
de aarde bestaat, of er op het oppervlak daarvan één 
mens bestaat die moet worden gered’ (Moroni 7:36).

2 Nephi 16:13. Heilig zaad
•	 Het	gebruik	van	een tiende deel in 2 Nephi 16:13 stelt 
een overblijfsel van het huis van Israël voor.

•	 Het	‘heilige	zaad’	slaat	op	het	getrouwe	overblijfsel	
dat het verstrooide Israël doet opleven, zoals nieuwe 
scheuten die uit de stronk van een omgehakte boom 
groeien.

Stof tot nadenken
•	 Als	het	grote	werk	van	de	laatste	dagen	bestaat	uit	
het opheffen van een banier voor de natiën en het 
verkondigen van het evangelie aan hen (zie 2 Nephi 
15:26), hoe kunt u uw rol als heilige der laatste dagen 
dan het beste vervullen?
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Voorgestelde opdrachten
•	 Lees	2 Nephi	12:1–4,	15:26–27;	de	leringen	van	

ouderling Bruce R. McConkie in de toelichting bij 
2 Nephi 15 (pp. 77–78) en de woorden van president 
Joseph Fielding Smith in de toelichting bij 2 Nephi 
15:26 (p. 78). Schrijf in het kort op hoe de herstelling 
van het evangelie in de laatste dagen u tot zegen is.

•	 Jesaja	wist	dat	hij	tot	een	volk	moest	prediken	dat	
zijn woorden zou horen maar niet begrijpen. Lees 
2 Nephi 16:9–12. Overweeg onder gebed hoe u de 
woorden van de profeten regelmatiger kunt ‘horen’. 
Stel vervolgens een plan op om hun woorden te 
begrijpen en toe te passen.
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2 Nephi 17–24

Hoofdstuk 11

Inleiding
Voor een goed begrip van de door Nephi aangehaalde 
geschriften van Jesaja zijn van uw kant de nodige studie 
en inzet vereist. Gebruik de toelichting en uw begrip 
van het evangelie om de profetieën en visioenen van 
Jesaja over de laatste dagen vóór de wederkomst van 
Christus toe te passen. Zoek op hoe de geboorte van 
Jezus Christus, zijn leven en zending, en de vernietiging 
en oordelen die de goddelozen in de laatste dagen zul-
len treffen, de wereld voorbereiden op zijn komst. Let 
vooral goed op de geschriften die de omstandigheden 
rondom de herstelling beschrijven. Herken daarnaast 
het gedrag van de goddeloze wereld zoals Jesaja die 
heeft voorzien. Als u inzicht krijgt in de geprofeteerde 
ongerechtigheid van de laatste dagen, zult u eerder 
rechtvaardige keuzes maken en de grote oordelen die 
de goddelozen te wachten staan, vermijden.

Toelichting
2 Nephi 17–24. Overzicht en achtergrond
•	 Veel	mensen	vinden	de	geschriften	van	Jesaja	moei-
lijk te begrijpen omdat zijn profetieën meerdere bete-
kenissen kunnen hebben. Aan de ene kant staan deze 
profetieën in rechtstreeks verband met Jesaja’s roeping 
als profeet en de omstandigheden in zijn tijd. Aan de 
andere kant gebruikte hij diezelfde gebeurtenissen om 
gebeurtenissen in het midden des tijds en in de laatste 
dagen te beschrijven. Enig besef van de historische, 
geografische en politieke context waarin Jesaja profe-
teerde, is zeker nuttig (zie 2 Nephi 25:5–6).

In de tijd van Jesaja’s profetieën waren er twee Israë-
litische koninkrijken — het zuidelijke koninkrijk Juda 
en het noordelijke koninkrijk Israël (ook wel Efraïm 
genoemd). Een derde land, Syrië, was soms een vijand 
en soms een bondgenoot van Israël of Juda, of van alle-
bei. (Zie Gids bij de Schriften, ‘Chronologisch overzicht: 
Gebeurtenissen in Israël’ en ‘Gebeurtenissen in Juda’, 
p. 28.) Deze landen werden als volgt aangeduid:

Land Hoofdstad Gebied of 
stam

Leider

Juda Jeruzalem Juda Achaz, van het 
huis van David

Syrië Damascus Aram Resin

Israël Samaria Efraïm Pekach, de zoon 
van Remaljahu

Middellandse Zee

Zee van 
Galilea

Dode Zee

SYRIË

NOORDELIJK  
KONINKRIJK ISRAËL

ZUIDELIJK  
KONINKRIJK JUDA

Damascus

Samaria

Jeruzalem

Stammen in het zuiden
Juda
Benjamin
Simeon
Levi (deel)*
Dan (deel)

Rechtvaardige 
leden uit alle 
stammen (2 Kro-
nieken 11:16–17)

Stammen in het noorden
Efraïm
Ruben
Levi (deel)
Dan (deel)
Naftali

Gad
Aser
Issakar
Zebulon
Manasse

N

* De stam van Levi had geen eigen land toegewezen gekregen, 
maar velen van die stam waren tot Juda overgegaan 
(2 Kronieken 15:9).
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•	 Jesaja	werd	geroepen	toen	de	macht	en	welvaart	
van Juda en Israël aan het afbrokkelen waren. Het 
noordelijke koninkrijk Israël (Efraïm) had een bondge-
nootschap met Syrië aangegaan om elkaar te versterken 
en te beschermen tegen het oprukkende Assyrische 
rijk. Toen Juda zich niet bij het bondgenootschap wilde 
aansluiten, werd het door Israël en Syrië aangevallen 
(zie 2 Nephi 17:1).

Jesaja kreeg de opdracht om Achaz, de koning van 
Juda, te waarschuwen tegen het aangaan van politieke 
bondgenootschappen om zijn volk te beschermen, maar 
Achaz verwierp de waarschuwing van de Heer (zie 
2 Koningen 16:7–20). Achaz sloot een verdrag met de 
heerser van Assur, Tiglatpileser II (Pul), waarbij Juda een 
vazalstaat werd en aan Assur belasting moest betalen 
om aan de bedreiging van Syrië en Israël te ontkomen. 
Assur lijfde de kleinere koninkrijken echter gestaag in. 
Eerst viel Damascus (Syrië) in 732 v.C., daarna Samaria 
(Israël) in 722 v.C., en zelfs heel Juda ( Jeruzalem uitge-
zonderd) werd in 701 v.C. door Assur in bezit genomen.

Veel profetieën van Jesaja zijn in zijn eigen tijd in vervul-
ling gegaan (zie 2 Koningen 16–18), wat blijkt uit de 
geschiedenis van het oude Israël en Juda. Bij een nadere 
bestudering van 2 Nephi 17–24 (zie ook Jesaja 7–14) en 
de inleidende kopjes van die hoofdstukken blijkt dat de 
profetieën van Jesaja ook over de wederkomst van de 
Heer Jezus Christus gaan en over de oordelen die aan 
die prachtige, langverwachte gebeurtenis voorafgaan.

•	 Ouderling	Dallin H.	Oaks	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft opgemerkt dat de profetieën 
van Jesaja in latere generaties ‘meerdere vervullingen’ 
kennen en dat de Heilige Geest een cruciale rol speelt 
om die belangrijke geschriften te begrijpen: ‘Het 
boek Jesaja bevat talloze profetieën die op meerdere 
manieren in vervulling lijken te gaan. Eén vervulling 
heeft betrekking op de mensen in de tijd van Jesaja 
of de omstandigheden van de generatie daarna. Een 
andere, vaak symbolische, betekenis verwijst naar 
gebeurtenissen in het midden des tijds. (…) Dan is er 
nog een betekenis of vervulling van dezelfde profetie, 
die te maken heeft met de gebeurtenissen rond de 
wederkomst van de Heiland. Het feit dat veel van deze 
profetieën meerdere betekenissen kunnen hebben, 
onderstreept hoe belangrijk het is dat wij persoonlijke 

openbaring door de Heilige Geest ontvangen om ze uit 
te leggen.’ (‘Scripture Reading and Revelation’, Ensign, 
januari 1995, p. 8.)

2 Nephi 17:2. Het huis van David
•	 In	2 Nephi	17:2	verwijst	het	‘huis	van	David’	naar	
koning Achaz, een afstammeling van koning David en 
erfgenaam voor de troon van het koninkrijk Juda.

•	 Syrië	was	een	bondgenootschap	aangegaan	met	
Efraïm, het noordelijke koninkrijk Israël.

•	 De	uitdrukking	‘zijn	hart	beefde’	geeft	aan	dat	Achaz	
en zijn volk bang waren toen ze hoorden dat Syrië en 
Efraïm bondgenoten waren.

2 Nephi 17:3. Ga naar de bovenste vijver
•	 De	naam	van	Jesaja’s	zoon	SearJasub betekent ‘het 
overblijfsel zal terugkeren’ (zie 2 Nephi 20:21–22; Jesaja 
7:3 voetnoot a in de Engelse Bijbel).

•	 De	genoemde	waterleiding	in	2 Nephi	17:3	is	een	
aquaduct. Achaz was met het oog op een eventuele 
belegering mogelijk bezig met een inspectie van de 
watertoevoer naar de stad.

•	 Het	Vollersveld	was	een	plaats	waar	kleding	werd	
gewassen.

2 Nephi 17:4. ‘Rokende stompen brandhout’
•	 De	koningen	Resin	en	Pekach	worden	in	2 Nephi	
17:4 ‘rokende stompen brandhout’ genoemd als 
symbool dat hun krachten waren opgebrand. Resin 
en Pekach waren dan ook machteloos tegen de op 
handen zijnde verpletterende aanval van Assur.

2 Nephi 17:6. ‘Tegen Juda’
•	 De	uitdrukking	‘een	bres	slaan’	geeft	aan	dat	Syrië	en	
Efraïm zouden proberen Jeruzalem met geweld binnen 
te dringen.

•	 De	zoon	van	Tabeal	was	een	Syriër	die	door	Syrië	en	
Efraïm naar voren was geschoven als beoogde mario-
nettenkoning in Jeruzalem.

2 Nephi 17:8. ‘Efraïm [zal] worden verbroken’
•	 Het	noordelijke	koninkrijk	Israël	werd	in	722 v.C. 
door Assur veroverd, waarna vele inwoners ervan 
(tegenwoordig bekend als de verloren stammen van 
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Israël) werden weggevoerd. Er werden gevangenen uit 
andere landen in het gebied geplaatst, die zich uitein-
delijk begonnen te mengen met de overgebleven Israë-
lieten. Zij werden de Samaritanen genoemd. Efraïm was 
inderdaad binnen 65 jaar na die profetie ‘verbroken’ en 
geen volk meer.

2 Nephi 17:9–14. ‘De Heer zelf 
[zal] u een teken geven’
•	 Het	Hebreeuwse	woord	voor	maagd (‘almah’) bete-
kent letterlijk ‘jonge vrouw’, met de bijbetekenis van 
maagd.

•	 Immanuël is een van de namen van Jezus Christus. 
De Hebreeuwse betekenis is ‘God met ons’. Immanuël 
is tegelijkertijd een naam en een titel die gegeven is 
als teken van Gods verlossing (zie Jesaja 7:14). Jesaja’s 
vermelding van Immanuël had zowel een mogelijke 
historische als profetische betekenis. De naam kan 
in directe zin duiden op een kind dat in Jesaja’s tijd 
geboren zou worden en opgroeien en aldus als teken 
dienen (zie 2 Nephi 17:16–19). In de belangrijkere 
profetische betekenis wordt Immanuël door Mattëus 
specifiek aangeduid als een profetie van Jezus’ geboorte 
op aarde (zie Matteüs 1:18–25). De naam verschijnt ook 
in de Schriftuur van de laatste dagen (zie 2 Nephi 17:14; 
18:8; LV 128:22). (Zie voor meer informatie Gids bij de 
Schriften, ‘Immanuël’, p. 117.)

•	 ‘God met ons’ was bedoeld als verzekering aan 
koning Achaz dat als hij zich tot de Heer zou keren, God 
hem zou helpen. Ouderling Jeffrey R. Holland van het 
Quorum der Twaalf Apostelen heeft uitgelegd dat dit 
ook een zinnebeeld en een afschaduwing van de 
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Heiland is geworden: ‘Deze 
profetie bevat meerdere of 
parallelle elementen, zoals 
zo vaak voorkomt in de 
geschriften van Jesaja. De 
directe betekenis was ver-
moedelijk gericht op 
 Jesaja’s vrouw, een reine en 
goede vrouw die rond die 
tijd een zoon baarde, waar-
bij het kind een zinnebeeld 
en een afschaduwing werd 
van de belangrijkere, latere vervulling van de profetie 
van de geboorte van Jez3 us Christus. De symboliek in 
de dubbele betekenis van de profetie krijgt nog meer 
gewicht als we beseffen dat Jesaja’s vrouw mogelijk van 
koninklijken bloede was, zodat haar zoon onder de 
koninklijke geslachtslijn van David viel. Ook hierin 
schuilt een zinnebeeld, een voorafspiegeling van een 
grotere Immanuël, Jezus Christus, de ultieme zoon van 
David, de edele Koning die uit een letterlijke maagd 
geboren zou worden. Zijn titel Immanuël is inderdaad 
in de laatste dagen van toepassing op de Heiland zoals 
te lezen valt in afdeling 128, vers 22 van de Leer en Ver-
bonden.’ (Christ and the New Covenant [1997], p. 79.)

Thema’s Jesaja 
7:14–17 
(2 Nephi 
17:14–17)

Jesaja 
8:3–7 
(2 Nephi 
18:3–7)

Matteüs 
1:21

Moeder Maagd Profetes Zij (Maria)

Zwanger-
schap

Zal zwanger 
worden

Werd 
zwanger

In haar 
verwekt

Kind is een 
zoon

Een zoon 
baren

Baarde een 
zoon

Een zoon

Naam van 
zoon

Zijn naam 
Immanuël 
noemen

Noem zijn 
naam, 
Maher-Salal-
Chas-Baz

Hem de 
naam	Jezus	
geven

2 Nephi 17:16–22. De ondergang 
van Efraïm en Syrië
•	 In	tegenstelling	tot	de	belofte	dat	Juda	niet	geheel	
zou verdwijnen, profeteerde Jesaja de val van het 
noordelijke koninkrijk, ‘het land dat gij verafschuwt’, 
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dat zich tegen Achaz had gekeerd (2 Nephi 17:16). De 
twee koningen in het noorden zijn in die tijd door de 
Assyriërs ter dood gebracht.

•	 De	twee	naties	Efraïm	en	Syrië	zouden	door	Assur	
worden vernietigd. Syrië kwam in 732 v.C. ten val en 
Efraïm volgde in 722 v.C. Zoals ouderling Holland 
heeft opgemerkt (zie toelichting bij 2 Nephi 17:14 op 
pagina 87), zou het kind dat in Jesaja’s tijd was gebo-
ren ongeveer 12 of 13 jaar oud zijn, ofwel de leeftijd 
waarop iemand volgens de Joodse wet morele verant-
woordelijkheid draagt.

2 Nephi 17:20. Hoofdhaar en baard afscheren
•	 Het	hoofdhaar	en	de	baard	werden	gewoonlijk	afge-
schoren als teken van rouw om de dood van iemand in 
de familie. Het gedwongen scheren van een gevangene 
gold echter als een belediging en brandmerkte de 
onderworpene.

2 Nephi 17:22. ‘Boter en honing’
•	 Boter	en	honing	lijken	misschien	wel	luxeproducten,	
maar het land was verwoest door het volk van Assur 
(zie 2 Nephi 17:23). De achterblijvers moesten dan ook 
als nomaden zien te overleven van wat ze konden vin-
den. Boter en honing zijn vermoedelijk de gestremde 
yoghurt van geiten of schapen, en de wilde honing die 
er te vinden was.

2 Nephi 18. Assur, instrument van de Heer
•	 Hoofdstuk	18	van	2 Nephi	is	een	vervolg	op	de	
historische gebeurtenissen in hoofdstuk 17. Jesaja 
waarschuwde Juda opnieuw tegen het aangaan van 
bondgenootschappen, omdat ze volgens zijn profetieën 
hun doel zouden missen. De messiaanse belofte van 
Immanuël (‘God met ons’) zou voor hen opgaan. De 
invasie van Assur zou plaatsvinden, maar Juda zou 
blijven bestaan. Jesaja besloot zijn geschriften met een 
waarschuwing tegen de valse leringen en praktijken die 
Juda van de aan hen geopenbaarde geboden zouden 
wegtrekken.

2 Nephi 18:1. Maher-Salal-Chas-Baz
•	 De	naam	van	Jesaja’s	zoon,	Maher-Salal-Chas-Baz,	
betekent ‘haastig buit, spoedig roof’ (zie 2 Nephi 20:6). 

De naam symboliseert vermoedelijk Assur, dat Israël 
komt verwoesten (zie Jesaja 8:1).

2 Nephi 18:3. Profetes
•	 De	term	profetes slaat op Jesaja’s vrouw. Mogelijk had 
ze profetische gaven, en haar zoon is vermoedelijk de 
aanvankelijke vervulling van de profetie die is opgete-
kend in 2 Nephi 17:14.

2 Nephi 18:4. ‘Kunnen roepen’
•	 Uit	de	beschrijving	‘voordat	de	jongen	zal	kunnen	
roepen: Mijn vader! en: Mijn moeder!’ valt af te leiden 
dat Jesaja’s zoon Maher-Salal-Chas-Baz ongeveer twee 
jaar oud was. Syrië en het noordelijke deel van Samaria 
(Israël) werden rond 732 v.C. door Assur verslagen. 
Israël werd uiteindelijk in 722 v.C. in het geheel 
ingenomen.

2 Nephi 18:6–7. ‘De zacht vloeiende 
wateren van Siloach’
•	 Een	van	de	mogelijke	betekenissen	van	de	vergelijking	
tussen ‘de zacht vloeiende wateren van Siloach’ (2 Nephi 
18:6) en de ‘machtige en geweldige’ (vers 7) wateren 
van de Rivier luidt als volgt: ‘Jesaja beschrijft en vergelijkt 
twee soorten wateren — de zacht vloeiende wateren 
van Siloach (nabij de tempelberg van Jeruzalem) en de 
wateren van de Eufraat (een grote rivier die vaak buiten 
zijn oevers treedt). De wateren van Siloach vloeien rustig 
en uitnodigend, terwijl de Eufraat gevaarlijk en vernieti-
gend is. De wateren van Siloach brengen leven aan wie 
ervan drinken; de Eufraat brengt de dood aan wie in zijn 
stroom worden meegesleurd. Jesaja’s beeld van de twee 
wateren is symbolisch: de eerste vertegenwoordigt Jezus, 
de hemelse Koning, die wordt vergeleken met de wate-
ren des levens; de tweede is de koning van Assur, die 
zijn grote, vernietigende legers aanvoert en als bruisende 
wateren “de aarde [zal] overdekken” en “zal verdelgen 
steden met inwoners en al” ( Jeremia 46:8). Aangezien de 
inwoners van Juda Jezus, ofwel de wateren van Siloach, 
hadden versmaad, heeft de Heer de koning van Assur op 
hen afgestuurd, ofwel de machtige en geweldige wateren 
van de rivier die buiten zijn oevers zou treden en het 
hele land met verdelging zou overspoelen.’ (Donald W. 
Parry, Jay A. Parry, Tina M. Peterson, Understanding 
Isaiah [1998], p. 83.)
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2 Nephi 18:8. ‘Zelfs de hals’
•	 De	symbolische	uitdrukking	‘zelfs	de	hals’	geeft	aan	
dat de koning van Assur het land van Juda zou binnen-
dringen, tot aan Jeruzalem toe. Rond 701 v.C. had Assur 
heel Juda ingenomen, op de hoofdstad na.

2 Nephi 18:8, 10. ‘God is met ons’
•	 Toen	Assur	Juda	onder	de	voet	begon	te	lopen,	
leek alles verloren, maar Immanuël, of ‘God is met 
ons’, heeft de verwoesting van Jeruzalem voorkomen 
(2 Nephi 18:10). In Jesaja 37:33–36 staat die wonder-
baarlijke gebeurtenis beschreven, waarbij zelfs geen pijl 
over de muur werd geschoten.

2 Nephi 18:14. Een heiligdom, ‘een struikelblok’
•	 Ouderling	Bruce R.	McConkie	(1915–1985)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd dat ‘Imma-
nuël’ zowel kan redden als veroordelen: ‘Wanneer 
de Steenrots Israëls komt, zal Hij een heiligdom voor 
de rechtvaardigen zijn; zij zullen vrede en veiligheid 
vinden onder de bescherming van zijn evangelie. Maar 
Hij zal een struikelblok en een steen des aanstoots zijn 
(en een klapnet en een valstrik) voor de opstandigen 
en ongehoorzamen in Jeruzalem en in geheel Israël. 
Zij zullen vanwege Hem struikelen en vallen; zij zul-
len aanstoot nemen aan zijn leringen, en verdoemd, 
verpletterd, gestrikt en gevangen worden omdat ze hem 
verwerpen.’ (Doctrinal New Testament Commentary, 
3 delen [1971–1973], deel 3, pp. 292–293.)

2 Nephi 18:17. ‘Ik zal wachten op de Heer’
•	 Ouderling	Robert D.	Hales	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft het volgende gezegd over de 
geestelijke kracht die we ontvangen als we ons vertrou-
wen in de Heer stellen:

‘Als wij ons geloof en vertrouwen in de Heer stellen, 
moeten we dag in dag uit, uur na uur, misschien zelfs 
ieder moment onze pijn bestrijden; maar uiteindelijk 
begrijpen we de geweldige raad die de profeet Joseph 
Smith kreeg toen hij het in de gevangenis te Liberty te 
kwaad had met zijn pijnlijke gevoelens dat hij vergeten 
en geïsoleerd was:

‘“Mijn zoon, vrede zij uw ziel; uw tegenspoed en uw 
ellende zullen slechts van korte duur zijn;

‘“en dan, indien gij het goed doorstaat, zal God u ten 
hemel verhogen; gij zult over al uw vijanden zegevie-
ren” (LV 121:7–8).

‘Geliefde broeders en zusters, als u met pijn, moeilijk-
heden en beproevingen te maken krijgt, kom dan tot 
de Heiland. “En ik zal wachten op de Here, (…) op 
Hem zal ik hopen” ( Jesaja 8:17; zie ook 2 Nephi 18:17). 
“(…) wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; 
zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar 
worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet 
mat” ( Jesaja 40:31). Genezing komt op de tijd van de 
Heer en op de manier van de Heer; wees geduldig.’ 
(Zie De Ster, januari 1999, p. 19.)

2 Nephi 18:19. ‘Dodenbezweerders en 
(…) waarzeggers die (…) piepen’
•	 In	die	duistere	tijden	verviel	men	tot	het	raadplegen	
van de geesten van doden in plaats van op de Heer te 
vertrouwen. Het piepen en mompelen van de waarzeg-
gers duidt op de tsjilpende geluiden en gefluisterde 
gezangen van een medium om zodoende ‘in contact te 
komen’ met de doden.

2 Nephi 19. ‘Een Kind is ons geboren’
•	 Bij hun strijd tegen het bondgenootschap van Israël 
(Efraïm) en Syrië verwoestten de Assyriërs Damascus en 

veroverden ze de noorde-
lijke regio van Israël, later 
Galilea genoemd (zie 
2 Koningen 15:27–31). De 
tekst in 2 Nephi 19:1 ver-
wijst naar deze gebeurtenis 
als een ‘benauwdheid’ die 
‘donkerheid’ had gebracht. 
Ondanks deze invasie en 
de dreiging daarvan voor 
de rest van Israël en voor 

Juda in het zuiden, profeteerde Jesaja van de komst 
van de Messias in dit gebied als van ‘een groot licht’ 
(2 Nephi 19:2). De erflanden van de stammen van 
Zebulon en Naftali lagen in het noorden van Israël, 
ofwel Galilea, waar Jezus later opgroeide en een groot 
deel van zijn bediening doorbracht. Matteüs en Johan-
nes zagen het feit dat de Messias in het gebied van 
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Galilea woonde als de vervulling van Jesaja’s profetie 
(zie Matteüs 4:12–16; Johannes 1:5).

2 Nephi 19:6–7. ‘De heerschappij 
rust op zijn schouder’
•	 Ouderling	Jeffrey R.	Holland	heeft	over	de	vervulling	
van Jesaja’s profetie in 2 Nephi 19:6–7 geschreven dat 
deze betrekking heeft op zowel de verzoening als de 
tijd van het millennium: ‘Het feit dat de heerschappij 
uiteindelijk op zijn schouders zal rusten, bevestigt 
wat de hele wereld eenmaal zal erkennen — dat Hij 
de Here der heren en de Koning der koningen is en 
eenmaal persoonlijk de aarde en zijn kerk zal besturen, 
met alle luister en heilige klederen die een heilige vorst 
en hogepriester toebehoren. We kunnen allemaal troost 
putten uit het feit dat de heerschappij — en de lasten 
daarvan — op zijn schouders zullen rusten, en dat die 
in grote mate van ons zullen worden weggenomen. 
Dat is nog een verwijzing in Jesaja naar de verzoening, 
het verplaatsen van onze zonden (of in elk geval onze 
aardse lasten in deze context) op de schouders van 
Christus.’ (Christ and the New Covenant, p. 80.)

2 Nephi 19:6–7
Hoe kan elk van de titels van de Heer Jezus 

Christus ons begrip van de Heiland vergroten?

•	 Ouderling	Jeffrey R.	Holland	heeft	ons	ook	het	
belang laten zien van de verschillende titels van de 
Heer Jezus Christus:

‘Als “Wonderbare Raadsman” is Hij onze middelaar, 
onze voorspraak, die onze zaak aan het hemelse hof 
bepleit. “De Heer maakt Zich gereed om zijn rechtsge-
ding te voeren en Hij staat klaar om het volk te richten”, 
zei Jesaja (met Nephi) eerder al [2 Nephi 13:13]. Let op 
de wonderbare liefde van onze raadsman en woord-
voerder in de volgende hedendaagse schrifttekst:

‘“Luister naar Hem die de voorspraak bij de Vader is, 
die uw zaak bij Hem bepleit —

‘“zeggende: Vader, zie het lijden en de dood van Hem 
die geen zonde heeft begaan, in wie Gij welbehagen 

hadt; zie het bloed van uw Zoon dat vergoten is, het 
bloed van Hem die Gij gegeven hebt, opdat Gij zelf 
verheerlijkt zoudt worden;

‘“daarom, Vader, spaar dezen, mijn broeders die in mijn 
naam geloven, opdat zij tot Mij kunnen komen en het 
eeuwigdurend leven hebben” [LV 45:3–5].

‘Uiteraard is Christus, zoals Jesaja opmerkt, niet alleen 
middelaar maar ook rechter [zie Mosiah 3:10; Moroni 
10:34; Mozes 6:57]. In die hoedanigheid van rechter 
vinden wij zelfs nog meer betekenis in de herhaalde 
woorden van Abinadi dat “God zelf” zou neerdalen om 
zijn volk te redden [Mosiah 13:28; zie ook Mosiah 13:34; 
15:1; Alma 42:15]. Het is alsof de rechter in die grote 
rechtszaal in de hemel, onwillig om iemand anders dan 
zichzelf te vragen om de lasten van de schuldig bevon-
den mensen in de beklaagdenbank op zich te nemen, 
zijn ambtsgewaad uittrekt en naar de aarde afdaalt om 
hun striemen persoonlijk te verduren. Het beeld van 
Christus als genadig rechter is net zo prachtig en won-
derbaar als dat van Christus als raadsman, middelaar en 
voorspraak.

‘“Sterke God” weerspiegelt iets van de macht van God, 
zijn kracht, almacht en onoverwinnelijke invloed. Jesaja 
beschrijft dat Hij altijd in staat is om de gevolgen van 
zonden en overtredingen onder zijn volk te overwinnen 
en voor eeuwig over de zogeheten onderdrukkers van 
de Israëlieten te zegevieren.

‘“Eeuwige Vader” onderstreept de fundamentele 
leerstelling dat Christus een Vader is — Schepper van 
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ontelbare werelden, de Vader van het herstelde fysieke 
leven door de opstanding, de Vader van het eeuwige 
leven voor zijn geestelijk wedergeboren zonen en 
dochters, en degene die namens de Vader (Elohim) met 
goddelijk gezag optreedt. Wij dienen er allemaal naar te 
streven om uit Hem geboren te worden en zijn zonen 
en zijn dochters te worden [zie Mosiah 5:7].

‘Tot slot verheugen wij ons met de uitdrukking “Vrede-
vorst” op de komst van de Koning, wanneer er geen 
oorlog in het hart van de mensen of tussen de landen 
van de wereld meer zal woeden. Hij is een vreedzame 
koning, de koning van Salem, de stad die later Jeruza-
lem zou heten. Christus brengt vrede aan wie Hem in 
de sterfelijkheid aanvaarden, in welk tijdperk ze ook 
leven, en Hij brengt vrede aan allen in zijn hemelse 
heerlijkheid tijdens en na het millennium.’ (Christ and 
the New Covenant, pp. 80–82.)

2 Nephi 19:11–12. ‘Zijn hand blijft uitgestrekt’
•	 ‘Resins	tegenstanders’	waren	de	Assyriërs.

•	 Hoewel	de	woorden	‘zijn	hand	blijft	uitgestrekt’	
meestal rechtvaardige toorn uitdrukken, zijn ze soms 
ook een uitdrukking van barmhartigheid (zie 2 Nephi 
28:32; Jakob 6:4–5).

2 Nephi 19:18–19. ‘Prooi van het vuur’
•	 In	2 Nephi	19:5	is	de	bloedige	gevechtskleding	olie	
op het vuur ter voorbereiding op de vreugde en vrede 
van het ‘grote licht’ (zie vers 2). In vss. 18–19 is de olie 
op het vuur echter de goddeloosheid, waaronder de 
mensen die in duisternis blijven leven en zelfs hun 
eigen broeder niet sparen.

2 Nephi 20. Het oordeel van God over Assur
•	 Hoewel	het	volk	van	Assur	werd	toegestaan	om	
over Israël en Juda te zegevieren, kreeg het wegens 
zijn ongerechtigheid ook te maken met het oordeel 
van God. Hoofdstuk 20 van 2 Nephi bevat een profetie 
over het lot van Assur, waarvan de vervulling geschied-
kundig is bevestigd. Jesaja noemde enkele geslaagde 
militaire operaties van Assur (zie vers 9) en profeteerde 
van de latere geslaagde invasie van Juda, waarbij hij 
de namen van vele steden van Juda vermeldde die 
in handen van Assur zouden vallen (zie vss. 28–32). 
Toch slaagde het volk van Assur uiteindelijk niet in 

hun missie en de ondergang van zowel Israël als Assur 
was compleet (zie vss. 15–19). De verdelging van Israël 
en Assur is tevens een zinnebeeld van de verdelging 
van de goddelozen in alle tijden, met inbegrip van de 
laatste dagen.

2 Nephi 20:5–6. ‘De roede van mijn toorn’
•	 In	zijn	barmhartigheid	heeft	de	Heer	herhaaldelijk	
profeten gestuurd om zijn volk tot bekering te roepen. 
Toen men de profeten verwierp, stond de Heer Assur 
toe om een bestraffende roede te zijn voor zijn volk. Na 
de vervulling van die rol bestrafte de Heer het volk van 
Assur voor zijn goddeloosheid (zie 2 Nephi 20:12) door 
middel van een andere natie: Babylon.

2 Nephi 20:12–14
Vergelijk Mozes 4:1–4 met deze verzen.  

In welke opzichten is de koning van Assur 
een voorbeeld aan de hand waarvan  Jesaja 

u iets over de tegenstander kan leren?

2 Nephi 20:12–15. ‘Zal de bijl 
zich beroemen (…) ?’
•	 De	Heer	vergeleek	Assur	met	een	bijl	die	zich	
beroemt tegen degene die de steel in handen heeft. De 
bijl (Assur) heeft geen kracht in en van zichzelf, en met 
de heerschappij ervan is het bijna gedaan.

2 Nephi 20:16–19. De goddelozen 
zullen op één dag worden verteerd
•	 Jesaja	gebruikte	de	val	van	Assur	als	een	zinnebeeld	
en afschaduwing van de vernietiging van de goddelo-
zen bij de wederkomst. Ouderling Bruce R. McConkie 
heeft de lezers van deze teksten aanwijzingen gegeven 
hoe ze de geschriften in de context van de wederkomst 
kunnen plaatsen en begrijpen: ‘Jesaja, sprekend over de 
wederkomst, zegt: “Dan zal het Licht van Israël tot een 
vuur worden en zijn Heilige tot een vlam, die op één 
dag de distels en dorens van Assur verbrandt en ver-
teert.” Dat geldt ook voor de dag van verbranding wan-
neer de wijngaard wordt gereinigd. “En de heerlijkheid 
van zijn woud en van zijn gaarde zal [het vuur] volledig 
verdelgen”, gaat het verslag verder. “En de rest van de 
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bomen van zijn woud zal te tellen zijn, ja, een jongen 
zal ze kunnen opschrijven.” De goddeloosheid van 
de mensen is zo wijdverbreid, en het kwaad zo groot, 
dat slechts weinigen — relatief gesproken — die dag 
kunnen verdragen. “En het zal te dien dage geschie-
den” — de dag van verbranding, de dag waarop al het 
verderfelijke wordt verteerd, de dag waarop slechts wei-
nigen overblijven — “dat de rest van Israël en wat van 
Jakobs huis ontkomen is, niet langer zullen steunen op 
hem die ze sloeg, maar in waarheid steunen zullen op 
de Here, de Heilige Israëls. Een rest zal zich bekeren, 
de rest van Jakob, tot de sterke God.” ( Jesaja 10:17–21.) 
Zij zullen na de komst van de Heer vergaderd worden.’ 
(The Millennial Messiah [1982], pp. 315–316.)

2 Nephi 21. De tronk van Isaï
•	 De	Heer	bracht	Jesaja	door	middel	van	gedetailleerde	
visioenen grote waarheden bij aangaande de laatste 
dagen. Net als Moroni (zie Mormon 8:34–35) zag Jesaja 
de omstandigheden van onze tijd en de gebeurtenissen 
waardoor de Heer het grote millennium tot stand zou 
brengen. Veel profetieën van Jesaja zijn direct gekop-
peld aan de herstelling van het evangelie door middel 
van de profeet Joseph Smith.

2 Nephi 21:1–5, 10. De tronk, 
de scheut en het rijsje
•	 Toen	Moroni	op	21 september	1823	aan	Joseph	Smith	
verscheen, ‘citeerde hij het elfde hoofdstuk van Jesaja, 
zeggende dat het op het punt stond in vervulling te 
gaan’ (Geschiedenis van Joseph Smith 1:40). Wie is de 
tronk van Isaï en wie is het rijsje dat daaruit voort zou 
komen? De Heer heeft deze vragen beantwoord in Leer 
en Verbonden 113:1–4. Toch moet men de tekst zorg-
vuldig lezen en overdenken om vast te stellen wie met 
de verschillende symbolische termen bedoeld worden.

Ouderling Bruce R. McConkie heeft Christus aangeduid 
als de scheut of Spruit tijdens het millennium: ‘“Zie, de 
dagen komen, luidt het woord des Heren, dat Ik aan 
David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; die zal 
als koning regeren en verstandig handelen (…)” (zie 
Jeremia 23:3–6). Dat wil zeggen, de koning die tijdens 
het millennium persoonlijk op aarde zal regeren, is de 
Spruit [de scheut] die uit het huis van David is gegroeid. 

(…) Hij is de Heer Jehova, ja, de Christus.’ (The 
Promised Messiah: The First Coming of Christ [1978], 
p. 193.)

Er is nog een element aangaande het koninkrijk van 
de Heer in de laatste dagen dat is verweven met de 
messiaanse voorspelling in 2 Nephi 21:1: ‘Er zal een 
rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï.’ Uit hedendaagse 
openbaring blijkt dat dit rijsje ‘een dienstknecht in de 
handen van Christus’ is (LV 113:4). Het idee van een 
dienstknecht in de laatste dagen wordt poëtisch her-
haald in 2 Nephi 21:10, nu als ‘een wortel van Isaï’. Die 
wortel wordt aangeduid als iemand die het priesterschap 
draagt ‘en de sleutels van het koninkrijk (…), als banier 
en voor de vergadering van mijn volk in de laatste 
dagen’ (LV 113:6). De profeet Joseph Smith was zo’n 
iemand. En zo ook iedere volgende profeet van De Kerk 
van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

Ouderling Bruce R. McConkie heeft dezelfde gedachten 
geuit: ‘Vergissen we ons als we beweren dat de hier 
genoemde profeet Joseph Smith is, aan wie het priester-
schap is gegeven, die de sleutels van het koninkrijk 
heeft ontvangen, en die de banier voor de vergadering 
van het volk des Heren in onze bedeling heeft gehesen? 
En is hij ook niet de “dienstknecht in de handen van 
Christus, die zowel een afstammeling is van Isaï als 
van Efraïm, of het huis van Jozef, op wie veel macht 
is geplaatst”? (LV 113:4–6.) Wie zijn afgestemd op de 
influisteringen van de Oneindige, zullen de betekenis 
hiervan begrijpen.’ (Millennial Messiah, pp. 339–340.)

2 Nephi 21:9. ‘De aarde zal vol zijn 
van de kennis des Heren’
•	 Ouderling	Dallin H.	Oaks	heeft	uitgelegd	dat	tot	de	
uitstorting van kennis vanuit de hemel ook de kennis 
van Gods wegen, een toenemende aanwezigheid van 
de Heilige Geest en begrip van de leer van het priester-
schap behoren:

‘Tegenwoordig is er een explosieve toename aan 
kennis betreffende de wereld en haar inwoners. Maar 
de mensen ervaren geen evenredige toename aan 
kennis betreffende God en zijn plan voor zijn kinderen. 
Daarvoor heeft de wereld niet meer geleerdheid en 
technologie nodig, maar meer rechtvaardigheid en 
openbaring.
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‘Ik kijk uit naar de dag die  
door Jesaja geprofeteerd 
is, dat ‘de aarde (…) vol 
[zal] zijn van de kennis 
des Heren’ ( Jesaja 11:9; 
2 Nephi 21:9). In een 
 geïnspireerde uitspraak 
beschreef de profeet 
Joseph Smith hoe de Heer 
“kennis uit [zal] storten van-
uit de hemel op het hoofd 
van de heiligen der laatste dagen” (LV 121:33). Dat zal 
niet gebeuren bij wie het “hart zozeer op de dingen van 
deze wereld is gezet en naar de eer van mensen streeft” 
(vers 35). Wie de “beginselen der gerechtigheid” niet 
leren en aanwenden (vers 36), worden aan zichzelf 
overgelaten om op te staan tegen gezagsdragers, “de 
heiligen te vervolgen en tegen God te strijden” (vers 
38). Dat steekt schril af tegen wat de Heer de getrou-
wen belooft:

‘“De leer van het priesterschap zal zich op uw ziel 
vormen als dauw uit de hemel.

‘“De Heilige Geest zal uw constante metgezel zijn en 
uw scepter een onveranderlijke scepter van gerechtig-
heid en waarheid; en uw heerschappij zal een eeuwig-
durende heerschappij zijn, en zonder dwang zal die u 
toevloeien, voor eeuwig en altijd” (LV 121:45–46).’ (Zie 
De Ster, juli 1989, p. 26.)

2 Nephi 21:10–16. De vergadering 
in de laatste dagen
•	 Op	21	en	22	september	1823	is	de	engel	Moroni	
in totaal vijf keer aan de profeet Joseph Smith ver-
schenen. Vier van de vijf keer haalde Moroni onder 
meer Jesaja 11 aan, met de verklaring dat dit op het 
punt stond in vervulling te gaan (zie Geschiedenis 
van Joseph Smith 1:40). Enkele jaren later ontving de 
profeet Joseph Smith de sleutels van het priesterschap, 
waarmee deze profetie in vervulling begon te gaan (zie 
LV 110:11).

2 Nephi 21:11. De tweede vergadering
•	 De	profeet	Joseph	Smith	(1805–1844)	heeft	gezegd	
dat de tijd voor de tweede vergadering van het huis van 
Israël specifiek voor de laatste dagen is bewaard:

‘De tijd is eindelijk aangebroken dat de God van 
Abraham, Isaak en Jakob zijn hand voor de tweede 
maal heeft opgeheven om het overblijfsel van zijn volk 
uit Assur en uit Egypte en uit Patros en uit Ethiopië en 
uit Elam en uit Sinear en uit Hamat en uit de eilanden 
der zee terug te winnen, en met hen de volheid van de 
andere volken te verzamelen en dat verbond met hen 
vestigen dat was beloofd wanneer hun zonden weg-
genomen zouden worden. (…) Dit verbond was nooit 
met het huis van Israël gevestigd, noch met het huis van 
Juda. (…)

‘Christus heeft gedurende zijn leven op aarde aangebo-
den om met hen een verbond te sluiten, maar zij heb-
ben Hem en zijn aanbod verworpen; als gevolg daarvan 
zijn zij afgebroken en is er destijds geen verbond met 
hen gesloten. (…)

‘Nadat dat uitverkoren geslacht Christus en zijn voorstel-
len aldus had verworpen, zeiden de boodschappers van 
het heil tegen hen: “Zie, wij wenden ons tot de andere 
volken”; en de andere volken ontvingen het verbond 
en zijn geënt waar het uitverkoren volk is afgebroken.’ 
(History of the Church, deel 1, p. 313.)

2 Nephi 22. Psalmgezangen
•	 Hoofdstuk	22	van	2 Nephi	bevat	twee	lofzangen	
van dankbaarheid en vreugde voor het millennium. Ze 
weerklinken de grote belofte dat de mensen de Heer 
zullen aanvaarden, Hem zullen loven en zijn zegenin-
gen zullen ontvangen. Het zal een tijd zijn waarin allen 
hun getuigenis, dankbaarheid en liefde voor elkaar 
zullen uiten. Lofzang 57, ‘De Heer is mijn Licht’, in de 
lofzangenbundel van de kerk is gebaseerd op deze 
tekst in Jesaja 12:2.

2 Nephi 22:3. ‘Water (…) uit 
de bronnen des heils’
•	 Ouderling	Joseph B.	Wirthlin	(1917–2008)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft het volgende 
gezegd over de bron van levend water: ‘De Heer 
verschaft het levende water dat de brandende dorst 
kan lessen van hen wier leven uitgedroogd is door een 
gebrek aan waarheid. Hij verwacht van ons dat wij hun 
de volheid van het evangelie verschaffen door ze de 
Schriften en de woorden van de profeten te geven en te 
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getuigen van de waarheid van het herstelde evangelie 
om hun dorst te stillen. Wanneer zij drinken uit de 
beker van evangeliekennis, wordt hun dorst gelest en 
gaan zij Gods grote plan van geluk begrijpen.’ (Zie De 
Ster, juli 1995, p. 17.)

2 Nephi 23. De vernietiging van Babylon
•	 Jesaja	voorzag	in	detail	de	vernietiging	van	Babylon,	
het verval van de heersende klasse en de universele 
verdorvenheid van het volk. God riep troepen op om 
gezamenlijk met Babylon af te rekenen (zie 2 Nephi 
13:2–6). Die oproep werd beantwoord toen een 
bondgenootschap van Meden en Perzen onder Kores 
de Grote een dam in de Eufraat aanlegde en door de 
rivierbedding naar de muren van Babylon trok om 
de stad in te nemen en het rijk in 538 v.C. ten val te 
brengen. Deze gebeurtenis wint nog aan betekenis als 
de term Babylon in geestelijke zin wordt beschouwd. 
In zijn profetieën gebruikt Jesaja de term Babylon ook 
als zinnebeeld van de algemene geestelijke toestand 
van de wereld in de laatste dagen. De oproep is voor 
de ‘geheiligden’ (2 Nephi 23:3), de heiligen der laatste 
dagen, om zich te verzamelen en bij God aan te sluiten 
en het kwaad (Babylon) van de wereld te overwinnen.

2 Nephi 23:6. ‘De dag des Heren’
•	 De	uitdrukking	‘de	dag	des	Heren’	wordt	veelvuldig	
gebruikt om de oordelen van de Heer mee aan te dui-
den die de goddelozen zullen treffen en de rechtvaar-
digen behouden. Ter voorbereiding op die dag heeft 
de Heer gezegd: ‘Indien gij voorbereid zijt, zult gij niet 
vrezen’ (LV 38:30).

Pa
ul

 G
us

ta
ve

 D
or

é

2 Nephi 24:4–20. De val van Lucifer 
en de val van Babylon
•	 In	2 Nephi	24	veroordeelde	de	Heer,	door	middel	
van Jesaja, de goddeloosheid van het huis van Israël. 
Hij profeteerde dat er grote oordelen zouden volgen 
wegens het kwaad dat werd bedreven. Die oordelen 
werden doorgaans voltrokken door andere landen. 
Jesaja’s profetische visioen van deze vernietiging 
markeert de rol van de tegenstander als voornaamste 
veroorzaker van de moeilijkheden tussen landen en 
volken. Op profetisch gezag zien we dat Lucifer uitein-
delijk niet zal slagen.

2 Nephi 24:12. Lucifer
•	 De	enige	teksten	in	de	Bijbel	(King	James-versie)	
en het Boek van Mormon waarin de naam Lucifer 
voorkomt, zijn Jesaja 14:12 en 2 Nephi 24:12. In Leer en 
Verbonden 76:25–28 lezen we dat Lucifer (wat ‘lichtdra-
ger’ betekent) de naam van Satan in het voorsterfelijk 
bestaan was. Wegens zijn opstand tegen God viel hij 
‘die gezag bezat in de tegenwoordigheid van God’ 
(vers 25) en die toen ‘Verderf werd genoemd’ (vers 26), 
wat ‘vernietiging’ betekent.

Jesaja gebruikte het verhaal van Lucifers hoogmoed 
en zijn val uit de hemel (zie 2 Nephi 24:12–19) als 
zinnebeeld van de ambities en uiteindelijke val van 
de koning van Babylon (zie vers 4).

Jesaja’s beschrijving van Babylon en de heersers ervan 
is tevens een zinnebeeld en afschaduwing van het feit 
dat Satan gedurende het millennium gebonden zal zijn 
en geen macht zal hebben over de mensen. Hoewel hij 
na het millennium voor een korte periode zal worden 
vrijgelaten, zal hij aan het einde van de sterfelijke 
geschiedenis van de aarde alle macht verliezen. Daarna 
worden hij en de zonen des verderfs naar de ‘buitenste 
duisternis’ verbannen.

•	 President	Ezra	Taft	Benson	(1899–1994)	heeft	de	
vinger op de zwakste plek in Satans karakter gelegd, 
die uitmondde in zijn val uit de hemel:

‘In de grote raadsvergadering in het voorsterfelijk 
bestaan werd Lucifer, een “zoon des dageraads”, door 
hoogmoed geveld (zie 2 Nephi 24:12–15; zie ook LV 
76:25–27; Mozes 4:3). (…)

Hoofdstuk 11

94



‘In de grote raadsvergadering in het voorsterfelijk 
bestaan poneerde Lucifer zijn voorstel in strijd met het 
plan van de Vader zoals dat door Jezus Christus werd 
voorgesteld (zie Mozes 4:1–3). Hij wilde boven alle 
anderen geëerd worden (zie 2 Nephi 24:13). Kortom, 
het was zijn hoogmoedige verlangen God te onttronen 
(zie LV 29:36; 76:28).’ (Zie De Ster, juli 1989, pp. 3–4.)

2 Nephi 24:12–20
Hoe laat Lucifer zijn invloed op 

aarde gelden? Wat zijn de uiteinde-
lijke gevolgen van zijn gedrag?

Stof tot nadenken
•	 Let	er	bij	uw	studie	van	2 Nephi	17–19	op	in	welke	

opzichten het leven van Jezus Christus centraal staat 
in het doel van de laatste dagen.

•	 Welke	waarschuwingen	van	Jesaja	betreffende	de	
oordelen van de laatste dagen betekenen voor u het 
meest?

•	 In	welke	opzichten	is	de	wederkomst	zowel	‘groot’	
als ‘geducht’?

Voorgestelde opdrachten
•	 Nadat	u	deze	hoofdstukken	van	Jesaja	en	de	toe-

lichtingen aandachtig hebt gelezen en bestudeerd, 
noteert u de in uw ogen belangrijkste profetische 
inzichten die voor u als heilige der laatste dagen en 
onze huidige wereld van betekenis en van toepassing 
zijn. Geef voor elk van de volgende tekstblokken een 
hoofdthema aan:

2 Nephi 17–18  ________________________________  

 ____________________________________________

2 Nephi 19  __________________________________  

 ____________________________________________

2 Nephi 20:12–19  _____________________________  

 ____________________________________________

2 Nephi 21:10–14  _____________________________  

 ____________________________________________

2 Nephi 22  __________________________________  

 ____________________________________________

2 Nephi 23  __________________________________  

 ____________________________________________

2 Nephi 24  __________________________________  

 ____________________________________________
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2 Nephi 25–27

Hoofdstuk 12

Inleiding
Nephi gaf een profetische toelichting bij de profetieën 
van Jesaja die hij citeerde. Let goed op Nephi’s leringen 
over de rol van de Heiland om het heil van de kinderen 
van onze hemelse Vader tot stand te brengen, het grote 
kwaad waarmee de mensen die in de laatste dagen 
naar rechtvaardigheid streven te maken krijgen, en de 
zegeningen van de beloofde herstelling. Een belangrijk 
onderdeel van de geprofeteerde herstelling was het 
tevoorschijn komen van het Boek van Mormon. De 
woorden van Nephi bereiden de wereld niet alleen 
voor om het grote werk van de Heer in de laatste dagen 
beter te begrijpen, maar helpen u ook de verzoening 
toe te passen om zelf vergeving te ontvangen.

Toelichting
2 Nephi 25:1–8. Hulpmiddelen 
om Jesaja te begrijpen
•	 Zie	de	toelichting	voor	1 Nephi	20–21	op	pagina 44	
voor hulpmiddelen om Jesaja te begrijpen.

2 Nephi 25:4. ‘Vervuld met de geest van profetie’
•	 President	Joseph	Fielding	Smith	(1876–1972)	heeft	de	
uitdrukking ‘de geest van profetie’, en hoe we die gave 
kunnen verkrijgen, nader toegelicht:

‘Alle leden van de kerk kunnen openbaring ontvangen. 
De profeet heeft gezegd dat ieder mens een profeet zou 
moeten zijn, dat het getuigenis van Jezus de geest van 
profetie is. Ieder lid van de kerk heeft niet alleen het 
voorrecht maar ook de plicht om de waarheid te ken-
nen die hem of haar vrij zal maken. Die kan hij alleen 
door middel van openbaring kennen. (…)

‘De leden van de kerk ontvangen de gave van de Hei-
lige Geest zodat ze de geest van profetie en openbaring 
kunnen hebben. Laat het echter duidelijk zijn dat ze 
geen openbaring ontvangen om de kerk te leiden.’ 
(Church History and Modern Revelation, 2 delen [1953], 
deel 2, pp. 217–218.)

2 Nephi 25:9–30:18. Nephi’s woorden 
tot de Joden, de nakomelingen van 
Lehi en de andere volken
•	 Het	volgende	overzicht	biedt	een	samenvatting	van	
2 Nephi 25–30, waarin Nephi zich tot drie verschillende 

groepen mensen richt — de Joden, de nakomelingen 
van Lehi en de andere volken.

Nephi’s boodschap aan de Joden (2 Nephi 25:10–20)
• De vernietiging van Jeruzalem; de gevangenschap in 

Babylon; de terugkeer naar Jeruzalem (zie vss. 10–11)
• De Joden verwerpen Christus; zijn kruisiging en 

opstanding (zie vss. 12–13)
• Jeruzalem wordt wederom vernietigd in 70 n.C. en 

135 n.C. (zie vers 14)
• De daaropvolgende verstrooiing van de Joden (zie 

vss. 15–20)

Nephi’s boodschap aan de nakomelingen van Lehi 
(2 Nephi 25:21–26:11)
• Nephi’s geschriften worden bewaard en doorgegeven; 

Jozefs nageslacht zal voortduren (zie 25:21)
• De Nephieten verheugen zich in Christus; het doel 

van de wet van Mozes (zie 25:23–30)
• Tekenen gevolgd door vernietiging; Christus onder 

de Nephieten; de ondergang van de Nephieten (zie 
26:1–11)

Nephi’s boodschap aan de andere volken (2 Nephi 
26:12–29:14)
• Jezus is de Christus (zie 26:12–13)
• Profetieën over de laatste dagen (zie 26:14–29:14)

 1. Het Boek van Mormon komt tevoorschijn (zie 
2 Nephi 27)

 2. De waarde van het Boek van Mormon (zie 
2 Nephi 28)

 3. Een waarschuwing voor wie het Boek van Mormon 
verwerpen (zie 2 Nephi 29)

Samenvatting (2 Nephi 30:1–8)
• Tot de andere volken (zie vss. 1–3)
• Tot de nakomelingen van Lehi (zie vss. 4–6)
• Tot de Joden (zie vss. 7–8)

2 Nephi 25:13. ‘Met genezing onder zijn vleugels’
•	 Ouderling	Richard G.	Scott	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft gesproken over de behoefte 
aan de genezende uitwerking van de verzoening — niet 
alleen voor de vergeving van zonden, maar voor alle 
moeilijkheden van het leven:

‘[De Heiland] is inderdaad uit de doden opgestaan “met 
genezing onder zijn vleugels”.

‘Hoezeer hebben wij allen behoefte aan de genezing 
die de Verlosser te bieden heeft. Ik heb een boodschap 
van hoop voor alle goede mensen die intens verlangen 
dat de zware lasten die ze ongewild dragen, verlicht 
worden. Mijn boodschap is gebaseerd op beginselen 
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die uit de leringen van de Heiland af te leiden zijn. Uw 
probleem is misschien een ernstige lichamelijke handi-

cap, een slepende kwaal of 
het dagelijks gevecht tegen 
een ongeneeslijke ziekte. 
Misschien heeft uw kruis te 
maken met de dood van 
een geliefde, het leed ver-
oorzaakt door iemand die 
verstrikt is in zonde, of van 
mishandeling in een van 
haar vele afschuwelijke 
vormen. Wat de oorzaak 
ook moge zijn, ik getuig 
dat blijvende verlichting 

mogelijk is als we maar voldoen aan de voorwaarden 
die de Heer heeft gesteld.’ (Zie De Ster, juli 1994, p. 6.)

2 Nephi 25:15–17. De terugkeer van Juda
•	 President	Wilford	Woodruff	(1807–1898)	heeft	
gesproken tot de mensen uit de stam van Juda en 
beklemtoonde daarbij de grote zegeningen als zij het 
profetisch aan hen toebedeelde werk zouden uitvoeren 
— de vergadering als volk om hun thuisland in bezit 
te nemen en de grote tempel in Jeruzalem wederom 
op te bouwen: ‘Dat is de wil van uw grote Elohim, o 
huis van Juda, en wanneer u voor dit werk geroepen 
wordt, zal de God van Israël u bijstaan. Er ligt een grote 
toekomst en bestemming voor u in het verschiet en die 
u wel moet vervullen. U bent het uitverkoren konink-
lijke geslacht en de God van uw vaders huis heeft u 
achttienhonderd jaar als afzonderlijk volk laten voort-
bestaan, onderworpen aan alle verdrukkingen door 
andere volken over de hele wereld. (…) Wanneer u uw 
koning Silo ontmoet, zult u hem kennen; uw lotsbe-
stemming staat vast, u kunt er niet omheen. Het is waar 
dat na uw terugkeer en vergadering in uw erfland en de 
herbouw van uw stad en tempel, de andere volken hun 
legers tegen u zullen verzamelen (…); maar wanneer 
deze beproeving komt, zal de levende God, die Mozes 
door de woestijn heeft geleid, u bevrijden, en uw Silo 
zal komen en in uw midden zijn en uw strijd voeren; en 
u zult Hem kennen en de bezoeking van de Joden zal 
ten einde zijn.’ (Geciteerd in Matthias F. Cowley, Wilford 
Woodruff: History of His Life and Labors, 2de editie 
[1909], pp. 509–510.)
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2 Nephi 25:17–20
Wat zijn de belangrijkste oogmerken van het 

‘wonderbaar werk en een wonder’ in de laatste 
dagen waarover Nephi heeft geprofeteerd?

2 Nephi 25:17. ‘Een wonderbaar 
werk en een wonder’
•	 In	Jesaja	29:14	staat	ook	dat	God	‘wonderlijk	en	won-
derbaar’ zal handelen, wat slaat op de herstelling van 
het evangelie in de laatste dagen. In 2 Nephi 27 lezen 
we over de belangrijke rol van het Boek van Mormon 
in deze herstelling. Jesaja profeteerde dat wanneer het 
Boek van Mormon de duisternis van bijna tweeduizend 
jaar afvalligheid zou helpen verdrijven, de ‘wijsheid’ van 
de zogenaamde ‘wijzen en geleerden’ zou ‘tenietgaan, 
en het verstand van zijn verstandigen’ op niets zou 
uitlopen (2 Nephi 27:26).

•	 President	Gordon B.	Hinckley	(1910–2008)	heeft	
enkele opmerkelijke gebeurtenissen van dit wonderbare 
werk en een wonder aangehaald:

‘Die geweldige dag brak in 1820 aan, toen een 
oprechte, gelovige jongeman naar het bos ging om tot 
God te bidden. Hij was op zoek naar de wijsheid die hij 
zo hard nodig had.

‘Als antwoord kreeg hij een geweldig visioen. God, de 
eeuwige Vader, en de herrezen Heer Jezus Christus 
verschenen aan hem en spraken met hem. De sluier die 
bijna twee millennia lang gesloten was geweest, werd 
geopend om de bedeling van de volheid der tijden in te 
luiden.

‘Toen werd het heilig priesterschap hersteld, eerst het 
Aäronisch en vervolgens het Melchizedeks, door de 
mensen die het vroeger hadden gedragen. Er kwam 
nog een testament uit het stof der aarde tevoorschijn, 
als een tweede getuige van de realiteit en de goddelijke 
aard van de Zoon van God, de Verlosser van de wereld.

‘Er werden sleutels van goddelijk gezag hersteld, waar-
onder de sleutels die nodig waren om gezinnen voor 
tijd en eeuwigheid te verzegelen, met een verbond dat 
niet door de dood kon worden vernietigd.

2 Nephi 25–27
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‘De steen was aanvankelijk nog klein. En was bijna niet 
waar te nemen. Maar de steen is gestaag gegroeid en 
rolt voorwaarts om de aarde te vervullen.’ (Liahona, 
januari 2000, p. 89.)

2 Nephi 25:19. ‘Zijn naam [zal] 
Jezus Christus (…) zijn’
•	 Het	is	veelbetekenend	dat	de	naam	Jezus Christus in 
het Boek van Mormon vaak voorkomt. De leden van 
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen aanbidden dezelfde onmiskenbare bron van heil, 
namelijk Jezus Christus, als de vroegere volgelingen 
van Christus in het oude Amerika dat deden. Hij is ook 
degene die zijn kerk heeft gesticht onder de heiligen 
van het Nieuwe Testament, en zelfs Adam werd al in de 
naam van Jezus Christus gedoopt (zie Mozes 6:52). De 
heiligen in alle tijdperken van de wereld zien dus op 
naar Jezus Christus als de bron van kracht en heil, van 
wie Nephi getuigt dat Hij ‘de Zoon van God’ is (2 Nephi 
25:19).

2 Nephi 25:20–21. Nephi’s verslagen blijven 
bewaard voor toekomstige geslachten
•	 De Heer had Nephi  
geboden om zijn verslag bij 
te houden. Nephi wist dat 
hij dat gebod had ontvan-
gen en wist ook wat hij 
moest schrijven; maar hij 
wist mogelijk niet altijd 
waarom hij dat moest 
doen. Maar hij ‘wist wel 
dat hun verslagen bewaard 
zouden blijven voor toe-
komstige geslachten met 
het oog op de herstelling’. 
(Robert J. Matthews, Selected Writings of Robert J. 
 Matthews: Gospel Scholars Series [1999], p. 356.)

2 Nephi 25:22. Geoordeeld naar 
onze gewilligheid om het Boek 
van Mormon te ontvangen
•	 President	Ezra	Taft	Benson	(1899–1994)	heeft	onder-
streept hoe belangrijk het is om het Boek van Mormon 
te bestuderen, en dat de verwaarlozing daarvan onvoor-
ziene gevolgen kan hebben:
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‘Zijn er eeuwige gevolgen aan onze reactie op dit boek 
verbonden? Jazeker, ons tot zegen of tot veroordeling.

‘Iedere heilige der laatste dagen moet dit boek levens-
lang bestuderen. Anders komt zijn ziel in gevaar en 
negeert hij datgene waardoor hij geestelijke en intel-
lectuele eenheid in zijn hele leven kan ontvangen. Er 
is een verschil tussen een bekeerling die door middel 
van het Boek van Mormon op de rots van Christus is 
gebouwd en zich aan de roede van ijzer vasthoudt, 
en een bekeerling die dat niet doet.’ (A Witness and a 
Warning [1988], pp. 7–8.)

2 Nephi 25:23. De leer van de genade
•	 Genade	betekent	goddelijke	hulp	of	kracht	die	we	
door de overvloedige barmhartigheid en liefde van Jezus 
Christus krijgen. Door de genade van de Heer Jezus, 
die door zijn zoenoffer mogelijk wordt gemaakt, kan de 
mens onsterfelijk worden, waarbij ieder zijn lichaam na 
de dood terugkrijgt in een onsterfelijke toestand. Door 
de genade van de Heer, geloof in de verzoening van 
Jezus Christus en bekering van zonden krijgen mensen 
bovendien de kracht en de hulp om goede werken 
te verrichten, die ze niet konden verrichten als ze die 
helemaal op eigen kracht moesten doen. Deze genade is 
een activerende kracht die mannen en vrouwen in staat 
stelt om het eeuwige leven en de verhoging te verkrijgen 
nadat ze zich tot het uiterste hebben ingezet.

Iedere sterveling heeft goddelijke genade nodig van-
wege de val van Adam en ook vanwege de zwakheden 
en tekortkomingen van de mens. Genade is echter 
niet toereikend zonder de volledige inspanning van de 
ontvanger. Vandaar de uitdrukking ‘dat wij, na alles wat 
wij kunnen doen, door de genade worden gered’ (2 Ne. 
25:23). Uiteindelijk maakt de genade van Jezus Christus 
ons heil mogelijk. Dit beginsel komt tot uitdrukking in 
Jezus’ gelijkenis van de wijnstok en de ranken ( Johan-
nes 15:1–11). (Zie ook Johannes 1:12–17; Efeziërs 2:8–9; 
Filippenzen 4:13; LV 93:11–14 en Gids bij de Schriften, 
‘Genade’, p. 68.)

•	 Ouderling	Dallin H.	Oaks	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft de gevolgen van genade en het 
belang van de leer van de genade voor de leden van 
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen als volgt toegelicht:
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‘Sommige christenen beschuldigen heiligen der laatste 
dagen (…) ervan dat zij de genade van God ontkennen 
omdat zij beweren dat zij hun eigen behoudenis kun-
nen verdienen. Wij beantwoorden die beschuldiging 
met de woorden van twee profeten uit het Boek van 
Mormon. Nephi heeft gezegd: “Want wij arbeiden ijverig 
(…) teneinde onze kinderen (…) ertoe te bewegen in 
Christus te geloven en met God te worden verzoend; 
want wij weten dat wij, na alles wat wij kunnen doen, 
door de genade worden gered” (2 Nephi 25:23). En 
wat is “alles wat wij kunnen doen”? Dat omvat beslist 
bekering (zie Alma 24:11) en doop, de geboden onder-
houden en volharden tot het einde. Moroni verzocht 
ons: “Ja, komt tot Christus en wordt vervolmaakt in 
Hem en onthoudt u van alle goddeloosheid; en indien 
gij u van alle goddeloosheid onthoudt en God liefhebt 
met al uw macht, verstand en kracht, dan is zijn genade 
u genoeg, opdat gij door zijn genade volmaakt kunt zijn 
in Christus” (Moroni 10:32).

‘Wij worden niet gered in onze zonden, in de zin van 
onvoorwaardelijke redding door Christus te belijden en 
dan, onvermijdelijk, zonden te begaan in de rest van 
ons leven (zie Alma 11:36–37). Wij worden gered van 
onze zonden (zie Helaman 5:10) door middel van een 
wekelijkse hernieuwing van onze bekering en reiniging 
door de genade van God en zijn gezegende heilsplan 
(zie 3 Nephi 9:20–22).’ (Zie De Ster, juli 1998, p. 67.)

2 Nephi 25:26. Ons verheugen in Christus
•	 President	Gordon B.	Hinckley	heeft	gezegd	dat	de	
kennis die we door de herstelling hebben ontvangen, 
ons in staat stelt om ons waarlijk in onze Heiland te 
verheugen: ‘De kerk heeft te maken met critici, vele 
zelfs. Zij zeggen dat we niet in de traditionele Christus 
van het christendom geloven. Er zit iets in wat zij 
zeggen. Ons geloof, onze kennis, is niet gebaseerd 
op oude tradities, waarvan de geloofsbelijdenissen 
voortgekomen zijn uit een beperkt begrip en uit de 
bijna oneindige discussies van mensen die probeerden 
de herrezen Christus te definiëren. Ons geloof, onze 
kennis, komt van het getuigenis van een profeet in deze 
bedeling, die de grote God van het heelal voor zich zag 
staan, alsmede zijn geliefde Zoon, de herrezen Heer 
Jezus Christus. Zij spraken tot hem. Hij sprak tot Hen. 
Hij getuigde openlijk, ondubbelzinnig en onbeschaamd 

van dat geweldige visioen. Het was een visioen van de 
Almachtige en van de Verlosser van de wereld, dat zo 
heerlijk was dat het ons begrip te boven gaat, maar dat 
zeker en ondubbelzinnig was in de kennis die het ople-
verde. Uit die kennis, diep geworteld in de grond van 
hedendaagse openbaring, spreken wij, om met Nephi te 
spreken, “over Christus, wij verheugen ons in Christus, 
wij prediken Christus, wij profeteren over Christus, en 
wij schrijven volgens onze profetieën, opdat [wij en] 
onze kinderen zullen weten op welke Bron [wij] mogen 
vertrouwen voor vergeving van [onze] zonden” (2 Nephi 
25:26).’ (Liahona, juli 2002, p. 102.)

•	 Ouderling	Jeffrey R.	Holland	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft vreugde in Jezus Christus 
gekoppeld aan de opdracht om de wetten en verorde-
ningen van het evangelie te gehoorzamen:

‘Natuurlijk is mijn grootste vreugde dat ik in de gelegen-
heid gesteld word om, zoals Nephi het gezegd heeft, 
te spreken over Christus, mij te verheugen in Christus, 
Christus te prediken en over Christus te profeteren (zie 
2 Nephi 25:26), waar ik ook ben en met wie ik ook 
verkeer, tot aan mijn laatste ademtocht. Er kan beslist 
geen groter doel of groter voorrecht zijn dan een van de 
“bijzondere getuigen [te zijn] van de naam van Christus 
in de gehele wereld” (LV 107:23).

‘Maar mijn grootste zorg komt ook uit diezelfde 
opdracht voort. Te zeggen dat verkondigers van het 
woord ook naar het woord moeten leven (zie 1 Korin-
tiërs 9:14), is voor mijn gevoel een te zwakke uitspraak. 
Behalve mijn woorden en leringen en getuigenis moet 
mijn leven deel uitmaken van dat getuigenis van Jezus. 
Mijn hele wezen moet de goddelijkheid van dit werk 
uitstralen. Ik zou het niet kunnen verdragen als er iets 
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zou zijn in mijn woorden en handelingen dat op een 
of andere manier uw geloof in Christus, uw liefde voor 
zijn kerk of de eer waarin u het heilige apostelschap 
houdt, zou aantasten.’ (Zie De Ster, januari 1995, p. 27.)

2 Nephi 25:28. Christus en zijn leiders volgen
•	 Ouderling	Charles	Didier	van	de	Zeventig	heeft	
aangegeven hoe belangrijk het is om naar de Heiland 
en zijn leiders op aarde te luisteren om een sterker 
getuigenis te ontvangen:

‘Als we eenmaal een getuigenis hebben, heeft het net 
als een vuur brandstof en zuurstof nodig om te kunnen 
blijven branden. Een getuigenis moet ook gevoed en 
onderhouden worden, anders zal het uitbranden en 
uitdoven. Wanneer een getuigenis uitdooft, blijkt dat 
altijd samen te gaan met een ontkenning van Christus, 
onze Heiland en Verlosser. (…)

‘Helaas zijn er mensen die een getuigenis verkrijgen 
en het vervolgens verloochenen en verliezen. Hoe kan 
dat? Als u de stappen onderneemt om een getuigenis te 
verkrijgen, hoeft u alleen maar precies het tegenoverge-
stelde te doen om uw getuigenis te verloochenen of te 
verliezen. Stop met bidden en de deur tot openbaring 
zal gesloten worden. Wees niet nederig, maar luister 
naar uw eigen hoogmoedige stem. Neem niet deel 
aan de verordeningen van het evangelie, maar volg de 
gebruiken van de wereld. Luister niet naar de leiders van 
de kerk, maar bekritiseer ze. Luister niet naar de profe-
ten en hun raad, maar interpreteer hun uitlatingen zoals 
het in uw straatje te pas komt. Wees niet gehoorzaam 
aan de geboden, maar leef volgens uw eigen wensen 
en verlangens.’ (Zie De Ster, januari 1992, p. 59.)

2 Nephi 26:11. ‘De Geest des Heren 
blijft niet inwerken op de mens’
•	 Ouderling	Joseph B.	Wirthlin	(1917–2008)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft uitgelegd hoe 
belangrijk het is om ijverig naar de tegenwoordigheid 
van de Heilige Geest te blijven streven: ‘Net als met alle 
gaven het geval is, moeten we [de gave van de Heilige 
Geest] ontvangen en aanvaarden. Toen priesterschaps-
dragers hun handen op uw hoofd legden om u te 
bevestigen als lid van de kerk, hoorde u de woorden: 
“Ontvang de Heilige Geest.” Dat betekende niet dat 
daarmee de Heilige Geest zonder meer, blijvend uw 

metgezel werd. In de Schriften worden we gewaar-
schuwd dat de Geest van de Heer “niet [zal blijven] 
inwerken op de mens”. Bij onze bevestiging krijgen we 
het recht op het gezelschap van de Heilige Geest, maar 
het is een recht dat we voortdurend moeten verdienen 
door gehoorzaamheid en naleving van de normen. We 
kunnen deze gave niet als vanzelfsprekend beschou-
wen.’ (Liahona, mei 2003, p. 27.)

2 Nephi 26:15–16. Spraak uit het stof
•	 Nephi parafraseerde  
Jesaja 29:4 om aan te tonen 
dat ondanks de vernieti-
ging van zijn volk ‘zij die 
worden vernietigd, (…) 
vanuit de grond tot hen 
[zullen] spreken, en hun 
spraak zal diep vanuit het 
stof zijn, en hun stem zal 
zijn als iemand die de 
doden bezweert’ (2 Nephi 26:16). De doden bezweren 
komt ons misschien wat vreemd voor, maar vanouds 
ging men ervan uit dat overleden bekenden invloed 
voorbij het graf in dit leven konden uitoefenen. In die 
zin fluistert de stem van het volk van Nephi dat vele 
jaren ‘in het stof [heeft] gesluimerd’ (2 Nephi 27:9) nu 
‘vanuit het stof’ via de pagina’s van het Boek van Mor-
mon, die Joseph Smith letterlijk ‘uit de grond’ heeft 
genomen ( Jesaja 29:4; zie Geschiedenis van Joseph 
Smith 1:51–52).

2 Nephi 26:20–30
Noem enkele grote overtredingen en de uitingen 

daarvan die in de laatste dagen voorkomen. 
Wat kunnen we doen om ze te vermijden?

2 Nephi 26:22. ‘Hij voert hen met 
een vlassen koord om hun hals’
•	 Toen	ouderling	Carlos E.	Asay	(1926–1999)	als	
zeventiger werkzaam was, heeft hij uitgelegd hoe een 
vlassen koord een onbreekbaar juk van verdrukking 
kan worden: ‘De eerste overtreding is als een vezel 
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vlasdraad, eenvoudig te breken en weg te doen. Maar 
bij elke herhaalde overtreding wordt een draadje om 
de eerste gevlochten, totdat een vrijwel onbreekbaar 
koord van meerdere draden ontstaat. “De ketenen van 
een gewoonte,” zei Samuel Johnson, “zijn te zwak om 
ze te voelen, tot ze te sterk zijn om ze te verbreken.”’ 
(The Road to Somewhere: A Guide for Young Men and 
Women [1994], p. 88.)

2 Nephi 26:29. De zonde van priesterlisten
•	 Nephi	heeft	uitgelegd	dat	er	sprake	is	van	priester-
listen wanneer mensen ‘zichzelf opwerpen als een licht 
der wereld’ (2 Nephi 26:29). Jezus, daarentegen, heeft 
de Nephieten geleerd: ‘Ik ben het licht dat gij omhoog 
zult houden’ (3 Nephi 18:24).

•	 Ouderling	M. Russell	Ballard	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft opgemerkt dat priesterlisten 
zowel in de kerk als bij de vijanden van de kerk 
voorkomen. ‘Laten we daarom oppassen voor valse 
profeten en valse leraren, zowel mannen als vrouwen, 
die op eigen titel zogenaamde leerstellingen van de kerk 
verkondigen, en die hun valse leer prediken en volge-
lingen proberen te vinden door symposiums, boeken 
en tijdschriften te propageren waarvan de inhoud niet 
overeenstemt met de leer van de kerk. Pas op voor zulke 
mensen, die zich door het geschreven of gesproken 
woord tegen de ware profeten van God keren, en die 
actief volgelingen proberen te vinden, zonder rekening 
te houden met het eeuwig welzijn van de mensen die 
zij misleiden. Net als Nehor en Korihor in het Boek van 
Mormon vertrouwen ze op spitsvondigheid om anderen 
te misleiden en te bedriegen. Zij werpen zichzelf op “als 
een licht der wereld om gewin en de lof der wereld te 
verwerven; maar het welzijn van Zion zoeken zij niet” 
(2 Nephi 26:29).’ (Zie Liahona, januari 2000, p. 74.)

2 Nephi 26:33. ‘Hij nodigt hen allen 
uit om tot Hem te komen’
•	 President	James E.	Faust	(1920–2007)	van	het	Eerste	
Presidium heeft ons aangespoord om vooroordelen 
weg te doen en als broeders en zusters in het koninkrijk 
samen te werken:

‘Ik spreek de hoop uit dat we alle culturele, taalkundige 
en raciale verschillen kunnen overwinnen. (…)

‘(…) Volgens mij is er geen ras of klasse in geestelijk of 
gelovig opzicht superieur. (…)

‘Ras, cultuur noch nationaliteit kan geestelijke vrede 
bieden. Onze toewijding aan God en aan de verbonden 
en verordeningen van het evangelie kan dat echter wel.’ 
(Zie De Ster, juli 1995, pp. 55, 57.)

•	 Ouderling	M. Russell	Ballard	heeft	gezegd	dat	de	
zegeningen van het evangelie voor alle kinderen van 
God zijn weggelegd:

‘Onze Vader in de hemel heeft al zijn kinderen evenveel, 
volmaakt en mateloos lief. Zijn liefde voor zijn dochters 
is niet anders dan zijn liefde voor zijn zoons. Ook onze 
Heiland, de Heer Jezus Christus, heeft mannen en 
vrouwen in gelijke mate lief. Zijn verzoening en zijn 
evangelie zijn voor al Gods kinderen bestemd. Tijdens 
zijn aardse bediening diende Jezus mannen en vrouwen 
zonder onderscheid: Hij genas zowel mannen als vrou-
wen en Hij onderrichtte zowel mannen als vrouwen.

‘(…) Geloof, bekering, doop en de gave van de Hei-
lige Geest, bijvoorbeeld, zijn vereisten voor al Gods 
kinderen, ongeacht hun geslacht. Hetzelfde geldt voor 
de verbonden en zegeningen van de tempel. Het is het 
werk en de heerlijkheid van onze Vader om de onster-
felijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand 
te brengen (zie Mozes 1:39). (…) Zijn grootste gave, de 
gave van het eeuwige leven, is binnen ons aller bereik.’ 
(Zie ‘Gelijkheid door verscheidenheid’, De Ster, januari 
1994, p. 83.)

2 Nephi 27. De Heer zal ‘een wonderbaar 
werk en een wonder’ verrichten
•	 De	laatste	woorden	die	Nephi	van	Jesaja	aanhaalt	
( Jesaja 29) onthullen dat vele belangrijke profetieën 
aangaande de herstelling van het evangelie in de 
laatste dagen in het bijbelse verslag ontbreken. Een 
zorgvuldige vergelijking van Jesaja 29 met hetzelfde 
hoofdstuk op de platen van koper (2 Nephi 27) brengt 
enkele ‘weggenomen’ delen die ‘duidelijk en uitermate 
waardevol’ zijn (1 Nephi 13:26–27) aan het licht:

 1. De profetie slaat op de laatste dagen (zie 2 Nephi 
27:1).

 2. Jesaja profeteerde dat er in de laatste dagen een 
‘boek’ tevoorschijn zou komen (vers 6).
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 3. Het boek zou ‘verzegeld’ zijn (vss. 7–8).
 4. De rol van Moroni en Joseph Smith bij het voortbren-

gen van het Boek van Mormon (zie vss. 9–10).
 5. ‘Drie getuigen’ zouden het ‘boek’ zien en ‘van de 

waarheid [ervan] (…) en de dingen daarin’ getuigen’ 
(vss. 12–13).

Het is niet moeilijk voor te stellen dat de tegenstander 
deze profetieën aangaande de herstelling heeft weg-
genomen ‘met de bedoeling de rechte wegen des Heren 
te verdraaien, de ogen der mensenkinderen te verblin-
den en hun hart te verstokken’ (1 Nephi 13:27).

2 Nephi 27:1–2. ‘Dronken (…) 
van ongerechtigheid’
•	 President	Boyd K.	Packer,	president	van	het	Quorum	
der Twaalf Apostelen, heeft zijn zorgen geuit over de 
grote problemen in deze tijd:

‘Ik kan niets in de kerkgeschiedenis of in de wereld-
geschiedenis bedenken dat te vergelijken is met het 
gevaar dat nu dreigt. Er is in Sodom en Gomorra niets 
gebeurd dat de verdorvenheid overtreft die momenteel 
heerst.

‘Overal hoor je gevloek, grove taal en godslastering. 
Eens hielden de verdorvenheden en perversiteiten zich 
in het duister op; nu zijn ze in de openbaarheid geko-
men, zelfs wettelijk beschermd.

‘In Sodom en Gomorra kwamen die dingen plaatselijk 
voor. Nu zijn ze wereldwijd verspreid, ook onder ons.’ 
(‘The One Pure Defense’ [een avond met president 
Boyd K. Packer, 6 februari 2004], p. 4, www .ldsces .org.)
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2 Nephi 27:7–11. ‘Zie, het boek zal verzegeld zijn’
•	 Ouderling Neal A. Maxwell (1926–2004) van het Quo-
rum der Twaalf Apostelen heeft gesproken over Schrif-

ten die nog geopenbaard 
moeten worden, met name 
die van het Boek van Mor-
mon: ‘We zullen nog veel 
meer schriftuurlijke versla-
gen ontvangen, waaronder 
die van Henoch (zie LV 
107:57), alle geschriften van 
de apostel Johannes (zie 
Ether 4:16), de verslagen 
van de verloren stammen 

van Israël (zie 2 Nephi 29:13) en nog ongeveer twee-
derde van de platen met het Boek van Mormon dat ver-
zegeld was: “En de dag komt dat de woorden van het 
boek, die waren verzegeld, vanaf de daken der huizen 
zullen worden gelezen; en zij zullen worden gelezen 
door de macht van Christus; en alle dingen zullen aan 
de mensenkinderen worden geopenbaard die ooit 
onder de mensenkinderen zijn geweest, en die ooit zul-
len zijn, zelfs tot aan het einde der aarde” (2 Nephi 
27:11). Tegenwoordig gebruiken we handige vier-in-één 
exemplaren van de Schriften, maar er komt een tijd dat 
er nog meer Schriftuur bijkomt en we misschien wel een 
handkarretje nodig hebben om de stapel boeken mee te 
nemen.’ (A Wonderful Flood of Light [1990], p. 18.)

2 Nephi 27:12. ‘Drie getuigen 
(…) zullen [het] zien’
•	 Ouderling	Dallin H.	Oaks	heeft	het	volgende	gezegd	
over de krachtige getuigenissen van de drie getuigen: 
‘De drie mannen die als getuigen van het Boek van 
Mormon werden gekozen, waren Oliver Cowdery, 
David Whitmer en Martin Harris. Hun “getuigenis 
van drie getuigen” staat in de bijna honderd miljoen 
exemplaren van het Boek van Mormon die de kerk 
sinds 1830 heeft uitgegeven. Deze getuigen verklaren 
plechtig dat ze “de platen hebben gezien die deze 
kroniek bevatten” en ook “de graveersels die op de 
platen staan”. Ze getuigen dat deze geschriften “zijn 
vertaald door de gave en macht Gods, want zijn stem 
heeft het ons verkondigd”. Zij getuigen: “Wij verklaren 
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in ernstige bewoordingen dat een engel Gods uit de 
hemel neerdaalde, en ze meebracht en voor onze ogen 
neerlegde, zodat wij de platen en de graveersels erop 
aanschouwden en zagen; en wij weten dat het door de 
genade van God de Vader en onze Heer Jezus Christus 
is dat wij hebben aanschouwd, en wij getuigen dat deze 
dingen waar zijn.”’ (Zie De Ster, juli 1999, p. 41.)

•	 Zie	het	overzicht	‘De	getuigen	van	de	platen	met	het	
Boek van Mormon’ in het aanhangsel (p. 432). Hierin 
staat informatie over elk van de drie getuigen en de 
acht getuigen.

2 Nephi 27:13. Nog ‘enkelen’ zullen 
van de platen ‘getuigen’
•	 Naast de drie getuigen van de gouden platen waren 
er nog acht die de platen hebben gezien en de 
opdracht kregen ervan te 
getuigen. (Zie ‘het getuige-
nis van acht getuigen’ 
voorin het Boek van Mor-
mon; zie ook het overzicht 
‘De getuigen van de platen 
met het Boek van Mormon’, 
in het aanhangsel op 
pagina 432, met informatie 
over elk van de getuigen.)

2 Nephi 27:15–19. ‘Overhandig [het 
boek] (…) aan de geleerde’
•	 De	Heer	gaf	Joseph	Smith	de	opdracht	om	Martin	
Harris een geleerde te laten bezoeken. Oliver Cowdery 
heeft verteld dat Moroni bij diens eerste bezoek aan 
Joseph Smith op 21–22 september 1823 de hier aan-
gehaalde profetie van Jesaja in 2 Nephi 27 citeerde en 
zei dat Joseph die zou vervullen: ‘“Toch”, zei hij, “moet 
de schrifttekst in vervulling gaan voordat de vertaling 
plaatsvindt, waarin staat dat de woorden van een 
boek, die waren verzegeld, aan de geleerde werden 
getoond; aldus had God bepaald dat de mens geen 
excuus zou hebben, en toonde Hij de ootmoedigen dat 
zijn reddende arm is uitgestrekt.”’ (‘Brief IV. aan W. W. 
Phelps’, Messenger and Advocate, februari 1835, p. 80.) 
Deze profetie is in 1828 vervuld toen Martin Harris de 
‘geleerde’ man, Charles Anthon, bezocht (zie Geschie-
denis van Joseph Smith 1:63–65).
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Ouderling Neal A. Maxwell van het Quorum der Twaalf 
Apostelen heeft het opmerkelijke voorval met professor 
Anthon omschreven als typerend voor de algemene 
reactie van de geleerden van deze wereld op het Boek 
van Mormon: ‘De tekst verwijst niet alleen naar profes-
sor Anthon, aangezien het meervoudig voornaam-
woord zij wordt gebezigd [2 Nephi 27:20]. De tekst 
verwijst naar de manier van denken van de meeste 
geleerden in deze wereld, die het Boek van Mormon 
doorgaans niet serieus nemen. Zelfs als ze het lezen, 
lezen ze het niet echt, maar sluiten ze wonderen uit, 
met inbegrip van de wonderbaarlijke wijze waarop het 
boek door de “gave en macht van God” tevoorschijn is 
gekomen.’ (‘The Book of Mormon: A Great Answer to 
“the Great  Question”’, in: Monte S. Nyman en 
Charles D. Tate jr., redacteurs, The Book of Mormon: 
First Nephi, The  Doctrinal Foundation [1988], p. 9.)

2 Nephi 27:20. ‘Ik ben in staat 
mijn eigen werk te doen’
•	 Ouderling	Neal A.	Maxwell	heeft	uiteengezet	dat	
de Heer uiteindelijk alle bezwaren tegen zijn werk zal 
wegnemen: ‘God leeft in een eeuwig heden, waarin 
verleden, heden en toekomst voortdurend voor zijn 
aangezicht zijn (zie LV 130:7). Zijn goddelijke besluiten 
staan vast, daar er niets is wat Hij in zijn hart zal voor-
nemen om te doen, of Hij zal het doen (zie Abraham 
3:17). Hij kent het einde vanaf het begin! (Zie Abraham 
2:8.) God is zeer wel “in staat [zijn] eigen werk te doen” 
(2 Nephi 27:20) en al zijn doelstellingen te verwezenlij-
ken, iets wat niet gezegd kan worden van de minutieus 
uitgewerkte plannen van de mens, aangezien we zo 

W
illi

am
 W

hi
ta

ke
r, 

©
 IR

I

2 Nephi 25–27

103



vaak onze keuzevrijheid verkeerd gebruiken!’ (Liahona, 
mei 2003, p. 70.)

•	 Bij	een	eerdere	gelegenheid	heeft	ouderling	Maxwell	
opgemerkt dat God zijn doeleinden verwezenlijkt 
zonder de keuzevrijheid van de mens teniet te doen: 
‘Omdat het belangrijkste aspect van de verzoening al 
volbracht is, weten we dat al het andere in Gods plan 
uiteindelijk ook zal slagen. God is zeer zeker in staat 
zijn eigen werk te doen! (Zie 2 Nephi 27:20–21.) In zijn 
plannen voor de mensheid heeft God lang geleden 
voldoende voorzieningen getroffen voor alle menselijke 
fouten. Zijn doeleinden zullen alle zegevieren, zonder 
de keuzevrijheid van de mens teniet te doen. Daarnaast 
zullen al zijn doeleinden op hun tijd verwezenlijkt wor-
den (zie LV 64:32).’ (Zie De Ster, januari 1991, p. 13.)

2 Nephi 27:21. ‘In de door Mij bestemde tijd’
•	 Ouderling	Neal A.	Maxwell	heeft	het	volgende	
gezegd over onze timing en de timing van God: ‘Geloof 
omvat ook een vertrouwen in Gods timing, want Hij 
heeft gezegd: “Alle dingen moeten op hun tijd geschie-
den” (LV 64:32). Ironisch genoeg hebben sommigen die 
God belijden, grote moeite met zijn timing, zowel ten 
aanzien van zichzelf als van het wereldgebeuren!’ (Zie 
De Ster, juli 1991, p. 85.)

Ouderling Maxwell heeft ook eens gezegd: ‘Geloof 
in de timing van God [is] in staat zijn te zeggen: 
“Uw timing geschiede, ook al begrijpen we die 
niet helemaal.”’ (‘Glorify Christ’ [een avond met 
ouderling Neal A. Maxwell, 2 februari 2001], p. 7, 
www .ldsces .org.)

2 Nephi 27:35. ‘De morrenden 
zullen lering aannemen’
•	 Ouderling	Bruce R.	McConkie	(1915–1985)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft verklaard dat men-
sen die morren tegen geopenbaarde waarheid, nieuwe 

leerstellingen zullen leren: ‘Dat is het doel van het Boek 
van Mormon. Leden van valse kerken die in geestelijk 
opzicht dwalen, die denken dat ze de waarheid hebben, 
worden door het Boek van Mormon tot de volheid van 
het evangelie gebracht. Wie hun geloof gebaseerd heb-
ben op uit het verband gerukte verzen en onduidelijke 
schriftteksten, en wie zich verbaasd en opgewonden 
hebben over ogenschijnlijke bijbelse tegenstrijdigheden, 
krijgen inzicht in de gezonde leer. Ze vragen zich niet 
langer af hoe het zit met de verzoening, redding door 
de genade alleen, de kinderdoop, het priesterschap, 
de gaven van de Geest, de teksten over een afval, de 
herstelling van het evangelie, en de vergadering van 
Israël. Alles wordt duidelijk door dit nieuwe testament 
aangaande Christus en zijn evangelie.’ (The Millennial 
Messiah [1982], pp. 174–175.)

Stof tot nadenken
•	 Wat	betekent	voor	u	de	zinsnede	‘na	alles	wat	wij	

kunnen doen’ met betrekking tot redding door de 
genade? (2 Nephi 25:23.)

•	 Waaraan	hebt	u	gezien	dat	hoogmoed	en	geldzucht	
de spiritualiteit in de mensen om u heen aantasten?

•	 Nephi	heeft	in	2 Nephi 27	het	belang	van	getuigen	
toegelicht. Noem de verschillende getuigen waar hij 
op doelt (zie vss. 12–14). In welke opzichten speelt 
ieder lid van de kerk, dus u ook, een rol als getuige 
bij de vestiging van Gods woord? (Zie vers 14.)

Voorgestelde opdrachten
•	 Leg	aan	een	familielid	of	goede	vriend(in)	de	leer	

van de genade uit zoals de profeet Nephi die heeft 
verduidelijkt.

•	 Bereid	een	toespraak	of	gezinsavondles	voor	over	de	
vervulling van Jesaja’s profetie aangaande het ‘won-
derbaar werk en een wonder’ (2 Nephi 27:26) van de 
Heer in de laatste dagen.

Hoofdstuk 12

104



2 Nephi 28 –30

Hoofdstuk 13

Inleiding
Enkele thema’s en leringen uit 2 Nephi 26 worden in 
2 Nephi 28 nader uitgewerkt. Nephi wees op sommige 
valse leringen en geloofsopvattingen die in de laatste 
dagen alom heersen. Hij leerde ons vervolgens hoe we 
ons tegen misleiding moeten wapenen. Let er bij het 
lezen van 2 Nephi 29 op hoe het wonderbaarlijke werk 
van de herstelling en het tevoorschijn komen van het 
Boek van Mormon afrekenen met valse leerstellingen, 
onware kerken en hoogmoed in de laatste dagen. Let 
op de eigenschappen van het verbondsvolk van God en 
de zegeningen die het ontvangt als het zich bekeert en 
Hem in gerechtigheid dient.

Toelichting
2 Nephi 28:1. ‘Zoals de Geest 
mij heeft gedrongen’
•	 Nephi	voelde	zich	door	de	Geest	‘gedrongen’	om	
zijn profetieën over de laatste dagen op te schrijven. 
Gedrongen betekent ergens toe aangezet worden of 
genoodzaakt zijn iets te doen. Er zijn nog meer voor-
beelden van zich gedrongen voelen door de Geest (zie 
1 Nephi 4:10; Alma 14:11; 4 Nephi 1:48; LV 63:64).

2 Nephi 28:2. Dit boek zal ‘van grote waarde zijn’
•	 Het	boek	dat	in	2 Nephi	28:2	genoemd	wordt,	is	het	
Boek van Mormon en is hetzelfde boek waarnaar Nephi 
verwijst in 2 Nephi 26–27, 29. Nephi zei dat ‘het boek 
(…) van grote waarde [zal] zijn’ voor ons vanwege de 
toestand in de laatste dagen. President Ezra Taft Benson 
(1899–1994) heeft gezegd waaraan we de grote waarde 
van het Boek van Mormon kunnen onderkennen:

‘De belangrijkste schrijvers in het Boek van Mormon 
hebben getuigd dat zij voor toekomende geslachten 
schreven. (…)

‘Omdat zij onze tijd hebben gezien en die dingen heb-
ben uitgekozen die voor ons de meeste waarde hebben, 
geeft dat dan niet aan hoe wij het Boek van Mormon 
moeten bestuderen? We behoren ons voortdurend af te 
vragen: “Waarom heeft de Heer Mormon (of Moroni of 
Alma) geïnspireerd om dit in zijn kroniek op te nemen? 
Welke les kan ik hieruit leren om mij in deze tijd te 
helpen?” (…)

‘(…) Uit het Boek van Mormon leren we hoe we met 
vervolging en afvalligheid moeten omgaan. Er staat veel 
in over hoe we zendingswerk kunnen doen. En meer 
dan waar ook zien we in het Boek van Mormon hoe 
gevaarlijk materialisme is als we ons hart op de dingen 
van de wereld richten. Kan iemand eraan twijfelen 
dat dit boek voor ons bedoeld is en dat we er enorme 
kracht, troost en bescherming uit kunnen putten?’ 
(Ensign, november 1986, pp. 6–7.)

2 Nephi 28:6–9.    ‘Valse en ijdele 
en dwaze leerstellingen’
•	 Nephi	stelde	enkele	‘valse	en	ijdele	en	dwaze	
leerstellingen’ aan de kaak die Satan gebruikt en zal 
blijven gebruiken (2 Nephi 28:9). Uit iedere zinsnede 
in 2 Nephi 28:6–9    komt een in geestelijk opzicht 
gevaarlijke filosofie naar voren. Hedendaagse profeten 
hebben die opvattingen benoemd en zich ertegen 
uitgesproken:

‘Eet, drinkt, en weest vrolijk, want morgen sterven wij’ 
(vers 7). Ouderling Neal A. Maxwell (1926–2004) van 
het Quorum der Twaalf Apostelen heeft tegen die hou-
ding gewaarschuwd:

‘De filosofie van ritueel de verloren zoon uithangen is 
“eet, drinkt, en weest vrolijk; (…) [daarna] zal God ons 
met enkele striemen slaan” (2 Nephi 28:8). Dat is een 
cynische, oppervlakkige kijk op God, op onszelf en 
op ons leven. God kan het “bedrijven van een kleine 
zonde” nooit rechtvaardigen (vers 8). Hij is de God van 
het heelal, niet de een of andere rechter met wie we het 
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op een akkoordje kunnen gooien in ruil voor een 
schuldbekentenis!

‘Uiteraard is God vergevensgezind! Maar Hij kent de 
overleggingen van ons hart. Daarnaast weet Hij hoeveel 
goeds wij hadden kunnen doen terwijl wij zonder ver-
lof zijn weggebleven. Maar hoe dan ook, wat anderen 
doen is geen excuus voor de discipel van wie veel 
wordt geëist (Alma 39:4). Daarbij komt dat er op het 
rechte en smalle pad geen bochten zijn om af te snijden 
(zie LV 82:3).’ (Ensign, november 1988, p. 33.)

‘God (…) zal het bedrijven van een kleine zonde wel 
rechtvaardigen’ (vers 8). De Leer en Verbonden is 
duidelijk: ‘Want Ik, de Heer, kan de zonde niet met de 
geringste mate van toelating aanschouwen; niettemin, 
hij die zich bekeert en de geboden des Heren doet, zal 
vergeving ontvangen’ (LV 1:31–32).

Ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf 
Apostelen heeft het volgende gezegd over de dwaas-
heid van de gedachte dat het beter is om de ervaring 
van de zonde te ondergaan: ‘Het idee dat iemand beter 
af is nadat hij of zij gezondigd en zich bekeerd heeft, is 
een duivelse leugen van de tegenstander. Denkt u echt 
dat u beter zelf kunt ervaren dat u bij een bepaalde 
klap een botbreuk oploopt, of dat een bepaald mengsel 
van chemicaliën ontploft en uw huid aantast? Zijn we 
beter af als we die verwondingen hebben opgelopen 
en er van zijn genezen? Iedereen zal toch inzien dat we 
beter gehoor kunnen geven aan de waarschuwingen 
van verstandige mensen die de gevolgen voor ons 
lichaam kennen.’ (‘Sin and Suffering’, Brigham Young 
University 1989–1990 Devotional and Fireside Speeches 
[1990], p. 151.)

‘Liegt wat’ (vers 8). President Gordon B. Hinckley 
(1910–2008) heeft ons vermaand om de verleiding tot 
liegen te weerstaan: ‘Zo beschrijft Nephi de mensen van 
zijn tijd, en daarmee ook velen in deze tijd. Wat is het 
gemakkelijk voor ons om te zeggen: “Wij geloven eerlijk 
te moeten zijn, trouw, kuis, welwillend” (Geloofsartike-
len 1:13). Maar hoe moeilijk is het niet voor velen om 
weerstand te bieden aan de verleiding om een beetje 
te liegen, een beetje te bedriegen, een beetje te stelen, 
valse getuigenis te spreken door over anderen te rod-
delen. Sta daarboven. (…) Wees sterk in de eenvoudige 
deugd van eerlijkheid.’ (Zie De Ster, januari 1993, p. 46.)

‘God [zal] ons met enkele striemen slaan, en ten 
slotte zullen wij het heil verkrijgen’ (vers 8). President 
James E. Faust (1920–2007) van het Eerste Presidium 
heeft zich tegen deze onwaarheid uitgelaten:

‘[Eén misleiding] bestaat uit wat sommigen “bekering 
met voorbedachten rade” noemen. Een dergelijke 
leerstelling is er niet in deze kerk. Zij kan aantrekkelijk 
lijken, maar is in feite een verderfelijk idee. Haar doel is 
ons over te halen opzettelijk te zondigen, met de voor-
bedachten rade om ons snel te bekeren en de volledige 
zegeningen van het evangelie, zoals de tempelzegens of 
een zending, te genieten. Ware bekering kan een lang 
en pijnlijk proces zijn. Deze dwaze leer werd al door 
Nephi voorspeld:

‘“En er zullen ook velen zijn die zeggen: Eet, drinkt 
en weest vrolijk; vreest nochtans God — Hij zal het 
bedrijven van een kleine zonde wel rechtvaardigen; 
(…) daarin steekt geen kwaad; en doet al die dingen, 
want morgen sterven wij; en mochten wij toch schuldig 
zijn, dan zal God ons met enkele striemen slaan, en ten 
slotte zullen wij het heil verkrijgen in het koninkrijk 
Gods” [2 Nephi 28:8].

‘(…) Al onze verbonden [moeten] niet alleen door 
verordeningen ontvangen worden, maar, om eeuwig 
te zijn, door de Heilige Geest der belofte (…) worden 
verzegeld. Deze goddelijke goedkeuring wordt alleen 
door getrouwheid aan onze verordeningen en verbon-
den gegeven. Het valse beginsel van de zogenaamde 
bekering met voorbedachten rade omvat een element 
van misleiding, maar de Heilige Geest der belofte kan 
niet misleid worden.’ (Liahona, januari 2001, p. 56.)

2 Nephi 28:14
Met welke verleiding hebben de ootmoedige 
volgelingen van Christus te maken? Hoe kun-

nen we die verleiding het hoofd bieden?

2 Nephi 28:19–22. Strategieën van de duivel
•	 Nephi	wees	niet	alleen	op	de	valse	leerstellingen	die	
Satan propageert, hij wees ook op enkele strategieën 
die “het koninkrijk van de duivel” bevorderen (2 Nephi 

Hoofdstuk 13

106



28:19). Onze hedendaagse profeten en apostelen 
blijven op de tactieken van Satan wijzen. Bisschop 
Richard C. Edgley van de Presiderende Bisschap heeft 
ons gewaarschuwd voor de wezenlijke aanvallen van 
de tegenstander:

‘We zijn (…) duidelijk gewaarschuwd voor de macht, 
invloed en vastberadenheid van Satan. Nephi profe-
teerde meer dan 2500 jaar geleden al over de beproe-
vingen en de onrust die jullie onder ogen moeten 
zien. Jullie kennen die teksten allemaal. Ze staan in 
hoofdstuk 28 van 2 Nephi: [2 Nephi 28:20–21]

‘Ik geloof dat die teksten waar zijn. Ik geloof dat die tijd 
nu is aangebroken. En ik geloof dat jullie zijn doelwit 
zijn. Satan heeft zijn eigen normenstelsel stevig geves-
tigd en aangeprezen, dat echter op de zoon van men-
sen is gebaseerd, niet op de Zoon van God: “Eet, drinkt, 
en weest vrolijk, want morgen sterven wij” (2 Nephi 
28:7) en “De hel (…) bestaat niet” (2 Nephi 28:22). Zijn 
normenstelsel is gebaseerd op zelfzucht, genotzucht en 
onmiddellijke bevrediging. Daarom zien we dat leef-
tijdgenoten van jullie voortdurend vernietigende beslis-
singen nemen. We zien culturen die geteisterd worden 
door drugs, alcohol, pornografie, luiheid en veel andere 
geestdodende praktijken. Maar dat hoeft voor jullie niet 
te gelden.

‘President Gordon B. Hinckley heeft ons gewaarschuwd 
en dringend verzocht: “Ik wil in de meest krachtige taal 
zeggen: blijf uit de buurt van onzedelijkheid. Je weet 
wat goed en wat verkeerd is. Je kunt onwetendheid niet 
als excuus voor onaanvaardbaar gedrag aanvoeren. (…)

‘“Ik smeek jullie, jonge vrienden, dergelijk gedrag uit 
de weg te gaan. Het zal niet makkelijk zijn. Het zal 
zelfbeheersing vergen. (…) Je hebt de kracht van het 
gebed nodig.” (‘Aan de mannen van de priesterschap’, 
Liahona, november 2002, p. 59.)’ (‘Becoming You’ [CES-
haardvuuravond voor jongvolwassenen, 3 november 
2002], p. 4, www .ldsces .org.)

‘Zij [worden] tot toorn opgehitst’ (2 Nephi 28:19). Ouder-
ling Marvin J. Ashton (1915–1994) van het Quorum der 
Twaalf Apostelen heeft op het gevaar gewezen van 
Satans verleiding om elkaar uit te buiten:

‘Het dient ons niet te verbazen dat haat onder de men-
senkinderen aanwakkeren een van de tactieken van de 

tegenstander in deze laatste dagen is. Hij geniet ervan 
als wij elkaar bekritiseren, elkaar uitlachen of misbruik 
maken van de gebreken van onze naaste, of als we 
gewoon afgeven op elkaar. Het Boek van Mormon 
geeft duidelijk aan waar alle toorn, kwaadwilligheid, 
hebzucht en haat vandaan komen.

‘(…) Wanneer wij de dagelijkse nieuwsberichten in 
ogenschouw nemen, is het duidelijk dat Satan zeer 
goed in zijn opzet slaagt. Wij worden overspoeld met 
beelden — te vaak in kleurrijke levendigheid — van 
hebzucht, afpersing, gewelddadige seksmisdrijven en 
smaad onder zakenlieden, sportlieden of politici. En dat 
alles onder het mom van journalistiek.’ (Zie De Ster, juli 
1992, p. 18.)

‘Sussen en paaien tot vleselijke gerustheid’ (2 Nephi 
28:21). Bisschop Richard C. Edgley heeft over de 
vleselijke lusten in de huidige wereld gezegd: ‘Nephi 
beschrijft [Satans] verkooptechnieken als sussen, paaien 
en vleierij, terwijl hij verklaart: “Alles is wel” (2 Nephi 
28:21–22). Satan wil ons onder meer onzedelijkheid in 
alle vormen in onze zak laten doen, met inbegrip van 
pornografie, taalgebruik, kleding en gedrag. Maar der-
gelijke slechte daden brengen emotionele spanningen 
met zich mee, verlies aan spiritualiteit, verlies aan zelf-
respect, gemiste kansen om een zending te vervullen of 
een tempelhuwelijk te sluiten, en soms zelfs een onge-
wenste zwangerschap. Satan wil dat wij verslaafd raken, 
en drugs, alcohol, tabak en ander verslavend gedrag in 
onze zak stoppen.’ (Liahona, januari 2001, p. 52–53.)

‘De hel (…) bestaat niet’ en ‘ik ben geen duivel, want die 
bestaat niet’ (2 Nephi 28:22). Een van de grootste leu-
gens is dat de duivel niet bestaat. President Marion G. 
Romney (1897–1988) van het Eerste Presidium heeft van 
het bestaan van Satan getuigd:

‘Een gevolg van de verderfelijke onwaarheid dat God 
dood is, is de even verderfelijke leer dat de duivel niet 
bestaat. Satan zelf is de vader van beide leugens. Als we 
dat geloven, geven we ons aan hem over. Die overgave 
heeft de mens altijd tot de ondergang geleid; en dat zal 
zo blijven.

‘Heiligen der laatste dagen weten dat God bestaat. Net 
zo zeker weten zij dat Satan bestaat, dat hij een mach-
tige persoon van geest is, de aartsvijand van God, van 
de mens en van rechtschapenheid.

2 Nephi 28–30
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‘De realiteit van het bestaan van zowel God als de 
duivel is afdoende aangetoond door de Schriften en 
de ervaring van de mens.’ (Ensign, juni 1971, p. 35.)

2 Nephi 28:28–30. ‘Wee hem die zal zeggen: 
(…) wij hebben genoeg’ Schriftuur
•	 Nephi	wees	erop	dat	wanneer	het	Boek	van	Mor-
mon afrekent met de in 2 Nephi 28 genoemde valse 
leerstellingen en filosofieën, er vele mensen ‘toornig 
zijn wegens de waarheid Gods’ en zullen zeggen: ‘Wij 
hebben niet meer van het woord Gods nodig, want 
wij hebben genoeg!’ (Zie vss. 28–29.) Met die uitroep 
sluit men de hemel toe, schuift men de noodzaak voor 
hedendaagse profeten terzijde en ontkent men de 
macht van de Heilige Geest. Nephi waarschuwde tegen 
die houding: ‘Van hen zal zelfs wat zij hebben, worden 
weggenomen’ (vers 30).

De profeet Joseph Smith (1805–1844) heeft de tekortko-
mingen van de Bijbel toegelicht: ‘De mens heeft vanaf 
het begin veel aanwijzingen ontvangen waarover we nu 
niet meer beschikken. (…) Sommigen van onze vrienden 
(…) beweren stellig dat alles in de Bijbel staat wat God 
ooit sinds het begin van de wereld tot de mens heeft 
gesproken. (…) Is het aan de mensen die nooit vol-
doende geloof hebben gehad om ook maar een greintje 
openbaring uit de hemel af te roepen, en die alles wat ze 
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nu hebben danken aan het geloof van anderen die hon-
derden en duizenden jaren vóór hen leefden, is het aan 
hen om te zeggen hoeveel God al dan niet heeft gespro-
ken? (…) Nergens in de Bijbel heeft God gezegd dat Hij, 
na wat daarin is opgetekend, niet opnieuw zou spreken.’ 
(History of the Church, deel 2, p. 18.)

•	 Als	we	beweren	dat	de	Heer	in	deze	tijd	‘niet	kan	
spreken’ zoals Hij dat vroeger deed, zouden we God 
beperkingen opleggen. President James E. Faust heeft 
de behoefte aan hedendaagse openbaring toegelicht: 
‘Heeft God ons minder lief dan wie door de profeten 
van weleer geleid werden? Hebben wij zijn leiding en 
aanwijzingen minder hard nodig? De logica zegt ons 
dat dit niet het geval is. Geeft Hij niet meer om ons? Is 
Hij zijn stem kwijt? Is Hij voorgoed op vakantie gegaan? 
Slaapt Hij? De onredelijkheid van al die veronderstel-
lingen is overduidelijk.’ (Ensign, mei 1980, p. 13.)

2 Nephi 29:2. Het Boek van 
Mormon zal ‘voortsissen’
•	 President	Ezra	Taft	Benson	heeft	verkondigd	hoe	
belangrijk het is dat de leden van de kerk de waarhe-
den van de herstelling actief uitdragen. Daarmee zorgen 
wij dat Gods woord zal ‘voortsissen’ zoals in 2 Nephi 
29:2–3 staat:

‘Het is onze belangrijkste taak om het evangelie doel-
treffend te verkondigen. We zijn niet verplicht om op 
ieder bezwaar in te gaan. Uiteindelijk staat ieder mens 
met zijn rug tegen de muur van het geloof, en daar 
moet hij een keuze maken. (…)

‘Het Boek van Mormon moet “tot een standaard voor 
mijn volk, dat van het huis Israëls is” worden gebruikt, 
zegt de Heer, en de woorden ervan “zullen voortsissen 
tot aan de einden der aarde”. (2 Nephi 29:2.) Wij, de 
leden van de kerk, en in het bijzonder de zendelingen, 
dienen de woorden te laten “voortsissen”.Wij moeten 
de vertellers en getuigen van het Boek van Mormon tot 
aan de einden der aarde zijn.

‘Het Boek van Mormon is de grote standaard die we 
moeten gebruiken. (…) Het Boek van Mormon is de 
grote vinder van de gouden onderzoeker. Het bevat 
geen dingen “die voor de wereld aangenaam zijn” 
(1 Nephi 6:5). (…) Het is een grote zeef.’ (Ensign, 
mei 1975, p. 65.)
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•	 President	Gordon B.	Hinckley	heeft	het	volgende	
voorbeeld gegeven van de grote verandering in 
iemands leven door het Boek van Mormon:

‘Miljoenen die [het Boek van Mormon] gebedsvol 
gelezen en overpeinsd hebben, zijn er ten goede door 
beïnvloed. Ik wil u graag over een persoon vertellen die 
ik onlangs in Europa heb ontmoet.

‘Hij was een geslaagd zakenman. Op een van zijn 
zakenreizen ontmoette hij twee van onze zendelingen. 
Ze probeerden een afspraak met hem te maken. Eerst 
hield hij de boot af, maar uiteindelijk stemde hij toe. 
Enigszins plichtmatig hoorde hij hen aan. Hij raakte 
overtuigd van de waarheid van hun woorden, maar 
zijn hart werd niet geraakt.

‘Hij besloot het Boek van Mormon te lezen. Hij vertelde 
dat hij een man van de wereld was die geen tranen 
kende. Maar toen hij het boek las, stroomden de tranen 
over zijn wangen. Het deed hem iets. Hij las het weer 
en voelde dezelfde emoties. Wat een bekering van het 
verstand was, werd een bekering van het hart.

‘Zijn levensstijl en denkbeelden veranderden. Hij stortte 
zich op het werk van de Heer. Nu vervult hij een hoge 
en heilige taak in het werk waarvan hij is gaan houden.’ 
(Zie De Ster, januari 1991, p. 54.)

•	 Raadpleeg	het	schema	‘Het	hout	van	Juda	en	het	
hout van Jozef’ in het aanhangsel (p. 435).

2 Nephi 29:3. Het tevoorschijn 
komen van nieuwe Schriftuur
•	 Satan	probeert	het	Boek	van	Mormon	in	diskrediet	
te brengen door de mensen over te halen het te 
verwerpen op grond van de overtuiging dat alle waar-
heid alleen in de Bijbel is vervat. Ouderling Bruce R. 
McConkie (1915–1985) van het Quorum der Twaalf 
Apostelen heeft het volgende gezegd over de mensen 
die het Boek van Mormon verwerpen: ‘Hoe vreemd het 
de hedendaagse vijanden van de waarheid ook moge 
voorkomen, hun weerstand tegen meer woorden van 
de Heer door middel van het Boek van Mormon is een 
van de tekenen des tijds. Hun weerstand, samengevat 
in de quasivrome kreet: “Een Bijbel! Een Bijbel! Wij 
hebben een Bijbel en er kan niet nog méér Bijbel zijn”, 
heeft deze strenge berisping van de Heer teweeg-
gebracht: “O dwaas, die zegt: “Een Bijbel, wij hebben 

een Bijbel, en wij hebben niet méér Bijbel nodig. (…) 
Waarom mort gij omdat gij méér van mijn woord zult 
ontvangen?” (2 Nephi 29.)’ (Mormon Doctrine, 2de 
editie [1966], p. 719.)

2 Nephi 29:6–9
Wat komen we over onze Vader in de 
hemel en zijn doeleinden te weten?

2 Nephi 29:7–14. Het getuigenis van twee natiën
•	 President	Joseph	Fielding	Smith	(1876–1972)	heeft	
de twee natiën genoemd waarnaar in 2 Nephi 29:7–8 
wordt verwezen:

‘Deze profetie is de andere volken in deze tijd gegeven. 
Wij moeten ook bedenken dat in de aan Israël gegeven 
wet stond “dat het getuigenis van twee mensen waar 
is”, vooropgesteld dat zij eerbare getuigen zijn. Hier 
past de Heer de wet op natiën toe. Waarom zou dat 
niet kunnen?

‘Als het woord van de Heer 
door twee gekozen getui-
gen moet vaststaan, kun-
nen wij evengoed een 
beroep doen op twee 
gekozen natiën als getui-
gen van Jezus Christus. Een 
van die natiën was Israël in 
Palestina, de andere was 
Israël in Amerika. Juda 
spreekt vanuit de oude 

wereld, Jozef vanuit de nieuwe. Deze twee getuigenis-
sen van God en diens waarheid zijn nu samengegaan.’ 
(Doctrines of Salvation, samengesteld door Bruce R. 
McConkie, 3 delen [1954–1956], deel 1, p. 278.)

2 Nephi 29:12–13. Er zullen nog meer 
verslagen tevoorschijn komen
•	 Ouderling	Neal A.	Maxwell	heeft	getuigd	dat	er	nog	
meer verslagen tevoorschijn zullen komen die van Jezus 
Christus getuigen: ‘Onder de schatten die nog zullen 
voortkomen, zijn verloren boeken. In de bestaande 
Schriftuur worden er meer dan twintig genoemd. 
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Misschien wel de opzienbarendste en omvangrijkste 
zijn de verslagen van de verloren stammen van Israël 
(zie 2 Nephi 29:13). We zouden niet eens iets afweten 
van het op handen zijnde derde testament van Christus 
als we dat kostbare Boek van Mormon, het tweede 
testament van Christus, niet hadden gehad! Deze derde 
set heilige verslagen zal aldus een drie-eenheid van 
waarheid completeren. Dan zal, zoals de volmaakte 
Herder heeft gezegd, “mijn woord (…) tot één worden 
vergaderd” (vers 14). Er zal “één kudde zijn en één Her-
der” (1 Nephi 22:25) waarin alle christelijke bedelingen 
uit de menselijke geschiedenis zullen versmelten (zie LV 
128:18).’ (Ensign, oktober 1986, p. 52.)

•	 Het	samengaan	van	heilige	verslagen	vormt	een	
belangrijk thema in het Boek van Mormon. Dat 
beginsel komt naar voren in 2 Nephi 29:12–13. Latere 
voorbeelden in het Boek van Mormon zijn koning 
Limhi en Ammon die met het verslag van de Jaredieten 
terugkeren (zie Mosiah 22:14; 28:12, 14), koning Limhi 
en Ammon die met hun eigen verslagen terugkeren (zie 
Mosiah 7:1–2, 17–33; 8:1, 3–4), en Alma en zijn groep 
die met hun verslagen terugkeren (zie Mosiah 25:1–6).

2 Nephi 30:7–8. ‘Joden die (…) in 
Christus beginnen te geloven’
•	 Ouderling	Bruce R.	McConkie	heeft	de	geprofeteerde	
bekering van de Joden na de wederkomst van Jezus 
Christus besproken:

‘“En het zal geschieden dat de Joden die verstrooid 
zijn, eveneens in Christus beginnen te geloven; en 
zij zullen zich op het oppervlak van het land begin-
nen te vergaderen.” (2 Nephi 30:7.) Veel van de oude 
Joodse bitterheid jegens Christus is opgehouden; velen 
aanvaarden Hem tegenwoordig als een grote Rabbi, 
maar niet als de Zoon van God. Enkelen hebben Hem 
volledig aanvaard, en zijn in de ware kerk opgenomen 
met het vergaderde overblijfsel van Efraïm en diens 
metgezellen.

‘Maar de grote bekering van de Joden, hun terugkeer tot 
de waarheid als volk, zal na de wederkomst van hun 
Messias plaatsvinden. Wie 
in staat zijn die dag te 
doorstaan, zullen in uiterste 
nood en smart vragen: “Wat 
zijn dat voor wonden in uw 
handen en in uw voeten? 
Dan zullen zij weten dat Ik 
de Heer ben; want Ik zal 
hun zeggen: Deze wonden 
zijn de wonden waarmee 
Ik verwond werd in het huis van mijn vrienden. Ik ben 
het die verhoogd is. Ik ben Jezus die gekruisigd is. Ik 
ben de Zoon van God.” (LV 45:51–52; Zacharia 12:8–14; 
13:6.)’ (Mormon Doctrine, pp. 722–723.)

2 Nephi 30:11–18
Hoe gaat het er in het millennium aan toe?

Stof tot nadenken
•	 Van	welke	valse	leerstellingen	en	leringen	van	Satan	

bent u zich na het lezen van 2 Nephi 28 nu beter 
bewust?

•	 Hoe	hebt	u	door	nieuwe	Schriftuur	meer	kennis	
gekregen van de leer van het herstelde evangelie?

•	 Op	welke	manieren	getuigt	het	Boek	van	Mormon	
dat de Heer over de hele aarde God is?

Voorgestelde opdrachten
•	 Noteer	aan	de	hand	van	2 Nephi	28:2–14	zo	veel	

mogelijk valse leerstellingen en opvattingen.    
Pareer de valse leerstellingen door er ware leerstel-
lingen naast te zetten. Noteer daarbij een schrifttekst 
waaruit elke ware leerstelling blijkt.

•	 Leg	op	een	gezinsavond	uit	wat	er	niet	klopt	aan	de	
bewering dat de Bijbel het woord van God is terwijl 
men het Boek van Mormon verwerpt.
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2 Nephi 31–33

Hoofdstuk 14

Inleiding
Nephi’s laatste geschriften omvatten wat hij ‘de leer 
van Christus’ noemt (2 Nephi 31:2, 21; 32:6). Ouderling 
 Jeffrey R. Holland van het Quorum der Twaalf Aposte-
len heeft gezegd:

‘In het Boek van Mormon is “de leer van Christus” 
eenvoudig en direct. De nadruk ligt uitsluitend op de 
eerste beginselen van het evangelie, met inbegrip van 
de aansporing om te volharden en door te gaan. Ja, de 
kracht van “de leer van Christus” schuilt in de duidelijk-
heid en eenvoud ervan. (…)

‘(…) De leer van Christus is niet ingewikkeld. Maar zij 
is diepzinnig, prachtig, volkomen duidelijk en volledig.’ 
(Christ and the New Covenant [1997], pp. 49–50, 56.)

Probeer uw leven te richten op de eenvoudige maar 
diepzinnige aspecten van de leer van Christus. Dan zult 
u het gezelschap en de leiding van de Heilige Geest en 
eeuwige vreugde en geluk genieten.

Toelichting
2 Nephi 31:2. ‘De leer van Christus’
•	 Ouderling	Jeffrey R.	Holland	heeft	de	betekenis	van	
de genoemde ‘leer van Christus’ in 2 Nephi 31 toege-
licht: ‘Hoewel de zinsnede ‘de leer van Christus’ met 
recht op een of alle leringen van de Meester kan slaan, 
zijn de prachtige uitdrukkingen en brede toepassingen 
daarvan in het Boek van Mormon, het Nieuwe Testa-
ment en de hedendaagse Schriftuur beter aan te duiden 
als “de leerstellingen van Christus”. De uitdrukking die 
Nephi gebruikt, is echter opvallend in het enkelvoud. In 
Nephi’s laatste getuigenis, en later in de verklaring van 
de Heiland zelf bij zijn verschijning aan de Nephieten, 
ligt de nadruk op een precieze, gerichte, enkelvoudige 
betekenis van de leer van Christus, met name op wat de 
profeet Joseph Smith “de eerste beginselen en verorde-
ningen van het evangelie” noemde.’ (Christ and the New 
Covenant, p. 49.)

2 Nephi 31:4–10. ‘Hij heeft hun het 
voorbeeld voorgehouden’
•	 Terwijl	de	mens	zich	voor	de	vergeving	van	zonden	
moet laten dopen, liet de Heiland, die heilig en zonder 
zonde was, Zich als voorbeeld van nederigheid en 
gehoorzaamheid dopen. Ouderling Robert D. Hales 

van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft uitgelegd 
dat Jezus Christus door zijn doop een voorbeeld aan 
alle mensen gaf om in zijn voetstappen te treden:

‘Het koninkrijk van God binnengaan is zo belangrijk dat 
Jezus Zich heeft laten dopen om ons te tonen “hoe eng 
het pad en hoe smal de poort is waardoor [wij] moeten 
binnengaan” (2 Nephi 31:9). (…)

‘Jezus werd geboren uit een sterfelijke moeder, en heeft 
Zich laten dopen om te voldoen aan het gebod van zijn 
Vader dat zoons en dochters 
van God zich moeten laten 
dopen. Hij heeft ieder van 
ons het voorbeeld gegeven 
dat we ons voor onze 
hemelse Vader moeten ver-
nederen. Wij worden alle-
maal uitgenodigd om het 
doopwater in te gaan. Hij 
heeft Zich laten dopen om 
tot zijn Vader te getuigen dat 
Hij gehoorzaam zijn geboden zou onderhouden. Hij heeft 
Zich laten dopen om ons te laten zien dat we de gave van 
de Heilige Geest moeten ontvangen (zie 2 Nephi 31:4–9).

‘Als wij het voorbeeld van Jezus volgen, laten wij ook 
zien dat we ons zullen bekeren en de geboden van 
onze Vader in de hemel gehoorzaam zullen onderhou-
den. We vernederen ons met een gebroken hart en een 
verslagen geest door onze zonden te erkennen en ver-
geving voor onze overtredingen te vragen (zie 3 Nephi 
9:20). We sluiten een verbond dat we gewillig zijn de 
naam van Jezus Christus op ons te nemen en Hem altijd 
indachtig te zijn.’ (Liahona, januari 2001, pp. 7–8.)

2 Nephi 31:6–10
Wat moeten wij doen om het gebod van de 

Heiland om Hem te volgen te gehoorzamen?

2 Nephi 31:13. ‘Een volmaakt voornemen 
des harten (…), zonder huichelarij’
•	 ‘Een	volmaakt	voornemen	des	harten’	doet	denken	
aan een totale overgave aan Jezus Christus, met zuivere 
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en oprechte bedoelingen, en niet doen alsof men de 
Heer volgt. President Marion G. Romney (1897–1988) 
van het Eerste Presidium heeft over die huichelarij 
gezegd: ‘Er zijn mensen die trachten de Heer te dienen 
zonder de duivel aanstoot te geven.’ (‘The Price of 
Peace’, Ensign, oktober 1983, p. 6.)

•	 Ouderling	Joseph B.	Wirthlin	(1917–2008)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft het belang beklem-
toond om de Heer oprecht te volgen:

‘Leven wij het evangelie echt na, of is het beeld dat wij 
geven niet waarheidsgetrouw en doen we alleen maar 
alsof we rechtschapen zijn, zodat de mensen om ons 
heen aannemen dat wij getrouw zijn, terwijl wij ons 
hart en onze ongeziene daden in werkelijkheid niet 
trouw zijn aan de leringen van de Heer?

‘Hebben wij slechts een “schijn van godsvrucht” aan-
genomen, maar verloochenen we “de kracht daarvan”? 
[Geschiedenis van Joseph Smith 1:19.]

‘Zijn wij werkelijk rechtschapen, of veinzen wij alleen 
gehoorzaamheid als we denken dat anderen naar ons 
kijken?

‘De Heer heeft duidelijk gemaakt dat Hij Zich niet laat 
misleiden door uiterlijkheden, en Hij heeft ons gewaar-
schuwd dat wij niet oneerlijk moeten zijn tegen Hem of 
anderen. Hij heeft ons gewaarschuwd dat we moeten 
oppassen voor mensen die een valse voorstelling van 
zaken geven, die een mooie façade tonen die een duis-
tere werkelijkheid verbergt. Wij weten: de Heer “ziet 
het hart aan” en niet “wat voor ogen is” [1 Samuël 16:7].’ 
(Zie De Ster, juli 1997, p. 14.)

2 Nephi 31:13–14, 17. ‘De doop met vuur’
•	 Jezus	Christus	heeft	gezegd	dat	alle	mensen	met	
water en ook met de Geest moeten worden gedoopt 
(zie Johannes 3:5). De doop met water moet worden 
gevolgd door de doop met de Geest, ook wel de doop 
met vuur genoemd. President Marion G. Romney heeft 
gezegd: ‘Het belang om de gave van de Heilige Geest te 
ontvangen is niet in woorden uit te drukken. Het gaat 
om de doop met vuur zoals Johannes die noemt. (Zie 
Lucas 3:16.) Het is de “geestelijke” geboorte waarover 
Jezus tot Nikodemus sprak [ Johannes 3:5].’ (Ensign, mei 
1974, p. 92.)

•	 Ouderling	David A.	Bednar	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft uitgelegd dat bevestigd worden 
niet betekent dat iemand ook de doop met de Geest 
heeft ondergaan:

‘Na onze doop hebben 
mannen met het gezag van 
het priesterschap hun han-
den op ons hoofd gelegd 
en ons bevestigd tot lid van 
De Kerk van Jezus Christus 
van de Heiligen der Laatste 
Dagen en ons de Heilige 
Geest verleend (zie LV 
49:14). De vermelding “ont-
vang de Heilige Geest” in 
onze bevestiging was een 

opdracht om de doop met de Geest na te streven.

‘De profeet Joseph Smith heeft verklaard: “Je kunt net 
zo goed een zak zand dopen als op de doop niet de 
vergeving van zonden volgt en de Heilige Geest niet 
wordt ontvangen. De doop in water is slechts een 
halve doop, en stelt niets voor zonder de andere helft 
— namelijk de doop met de Heilige Geest.” (History 
of the Church, deel 5, p. 499.) We zijn gedoopt door 
onderdompeling in water tot vergeving van zonden. We 
moeten ons ook laten dopen met, en worden onder-
gedompeld in, de Geest des Heren “en dan komt de 
vergeving van uw zonden door vuur en door de Heilige 
Geest” (2 Nephi 31:17).’ (Liahona, mei 2006, p. 29.)

•	 Ouderling	Lynn A.	Mickelsen	van	de	Zeventig	heeft	
uitgelegd dat de doop met vuur ons door de verzoening 
van de Heiland van zonden reinigt: ‘Door de verzoening 
van de Heiland, die Zichzelf als losgeld voor onze 
zonden heeft gegeven, machtigt Hij de Heilige Geest om 
ons in een vuurdoop te reinigen. Als de Heilige Geest in 
ons verblijft, verwijdert zijn zuiverende aanwezigheid al 
onze zonden. Zodra we ons hebben toegewijd, begint 
de zuivering.’ (Liahona, november 2003, p. 12.)

2 Nephi 31:15–16. De stem van de Vader
•	 Op	een	van	de	zeldzame	keren	dat	de	stem	van	de	
Vader klonk, getuigde Hij: ‘Ja, de woorden van mijn 
Geliefde zijn waar en betrouwbaar. Hij die tot het einde 
volhardt, die zal behouden worden’ (2 Nephi 31:15). 
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Hij zei later dat wie tot het einde volhardt, ‘het eeuwige 
leven’ zal hebben (vers 20). Die heilige woorden die 
Nephi van de Vader hoorde, geven aan dat een van de 
belangrijkste beloften van het evangelie is dat wie ‘tot 
het einde volhardt, (…) het eeuwige leven [zal ontvan-
gen]’ (3 Nephi 15:9).

2 Nephi 31:15–16. ‘Tot het einde volhard[en]’
•	 De	term	‘tot	het	einde	volharden’	geeft	aan	dat	we	
ons hele leven moeilijkheden met geduld moeten door-
staan. Ouderling Joseph B. Wirthlin heeft uitgelegd dat 
volharden tot het einde ook voortdurende getrouwheid 
aan Christus tot aan het einde van ons leven betekent:

‘Tot het einde toe volharden is de leer om op het pad 
te blijven dat naar het eeuwige leven leidt, nadat men 
door middel van geloof, bekering, de doop en de gave 
van de Heilige Geest dat pad heeft betreden. Om tot het 
einde toe te volharden moeten we ons hele hart geven, 
of, zoals de profeet Amaleki in het Boek van Mormon 
zegt: “Komt tot Hem en biedt Hem uw gehele ziel als 
offerande aan, en blijft vasten en bidden, en volhardt 
tot het einde; en zowaar de Here leeft, zult gij worden 
gered.” [Omni 1:26.]

‘Tot het einde toe volharden houdt in dat ons leven 
diep in de grond van het evangelie is geworteld, dat 
we de geboden onderhouden, onze naasten nederig 
dienen, een christelijk leven leiden en onze verbonden 
naleven. Mensen die volharden zijn evenwichtig, 
consequent, nederig, ontwikkelen zich en zijn zonder 
bedrog. Hun getuigenis is niet op wereldlijke gronden 
gebaseerd, maar op waarheid, kennis, ervaring en de 
Geest.’ (Liahona, november 2004, p. 101.)

2 Nephi 31:17–20. De doop is de poort
•	 President Boyd K. Packer,  
president van het Quorum 
der Twaalf Apostelen, heeft 
verklaard dat de doop niet 
alleen de toegang tot de 
kerk betekent, maar ook het 
noodzakelijke pad tot het 
eeuwige leven vormt: ‘Toen 
de Heer op aarde was, zette 
Hij onmiskenbaar en duide-
lijk uiteen dat er maar één 

weg bestaat waardoor de mens wordt verlost. “Ik ben de 
weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de 
Vader dan door Mij.” ( Johannes 14:6.) Om op die weg 
voort te gaan, staan twee zaken vast. Ten eerste berust in 
zijn naam het gezag om het heil van de mens te verzeke-
ren. “Want er is ook onder de hemel geen andere naam 
(…) gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.” 
(Handelingen 4:12.) En ten tweede is er een essentiële 
verordening — de doop — die geldt als een poort waar-
door elke ziel moet gaan om het eeuwige leven te ver-
krijgen.’ (Ensign, november 1975, p. 97.)

2 Nephi 31:19–20. Voorwaarts streven
•	 Ouderling	David A.	Bednar	heeft	verklaard	dat	we	
tot Christus komen door ons hele leven in consequente 
gehoorzaamheid voorwaarts te streven. ‘Tot Christus 
komen is niet een eenmalige gebeurtenis die op enig 
tijdsmoment plaatsvindt; het is een leerproces dat zich 
over een heel mensenleven uitstrekt en dat zich met 
de tijd verdiept. Het staat vast dat de eerste stap in dit 
leerproces is dat we kennis opdoen en meer te weten 
komen over Jezus en zijn leven, leringen en bediening. 
Maar als we werkelijk tot Hem willen komen, houdt 
dat tevens gedurige gehoorzaamheid en inspanning in 
om gelijk Jezus te worden in onze denkwijze, motieven, 
communicatie en daden. Als we “voorwaarts streven” 
(2 Nephi 31:20) op het pad dat een discipel bewandelt, 
kunnen we tot de Heiland naderen en verwachten dat 
Hij tot ons zal naderen. We kunnen Hem ijverig zoeken 
in de hoop dat we Hem zullen vinden; we kunnen vra-
gen en erop vertrouwen dat we zullen ontvangen; en 
we kunnen kloppen en ervan uitgaan dat de deur voor 
ons opengaat (zie LV 88:63).’ (‘Omdat we ze voor onze 
ogen hebben’, Liahona, april 2006, pp. 16, 18.)

2 Nephi 31:20; 32:3.    ‘U [vergasten] 
aan het woord van Christus’
•	 ‘U	[vergasten]	aan	de	woorden	van	Christus’	(2 Nephi	
31:20) wil zeggen dat we de woorden van Christus tot 
ons nemen zoals we een heerlijke maaltijd nuttigen. 
Ouderling Russell M. Nelson van het Quorum der 
Twaalf Apostelen heeft gezegd dat we ons aan de 
woorden van Christus vergasten wanneer we ernaar 
verlangen en ze gehoorzamen. ‘[Ons] vergasten houdt 
meer in dan ervan proeven. Ons vergasten houdt in dat 
we ervan genieten. We genieten van de Schriften als we 

2 Nephi 31–33

113



ze opgewekt onderzoeken en gehoorzaam zijn. Wan-
neer we ons vergasten aan de woorden van Christus, 
zijn ze “op tafelen van vlees in de harten” verankerd 
[2 Korintiërs 3:3]. Ze worden een integraal deel van 
onze aard.’ (Liahona, januari 2001, p. 21.)

Waar kunnen we ‘de woorden van Christus’ vinden 
om ons aan te vergasten? President Ezra Taft Benson 
(1899–1994) heeft verklaard: ‘Om met het Boek van 
Mormon te spreken: we dienen “in Christus te geloven 
en Hem niet te verloochenen”. (2 Nephi 25:28.) (…) 
“Ja, komt tot Christus, en wordt vervolmaakt in Hem.” 
(Moroni 10:32.) (…) We dienen ons te “[vergasten] aan 
het woord van Christus” (2 Nephi 31:20), zoals we die 
via zijn Schriften, zijn gezalfden en zijn Heilige Geest 
ontvangen.’ (A Witness and a Warning [1988], p. 51.)

•	 Ouderling	Robert D.	Hales	heeft	uitgelegd	dat	we	
ons vergasten aan de woorden van Christus als we zijn 
leringen in ons opnemen en ze een deel van onszelf 
maken, net zoals we dat met een maaltijd doen: ‘Om 
ons te vergasten aan de woorden van Christus, moeten 
u en ik de Schriften bestuderen en zijn woorden in ons 
opnemen door ze te overpeinzen en al onze gedachten 
en handelingen erop te baseren.’ (Zie De Ster, januari 
1999, p. 16.)

•	 Later	heeft	ouderling	Hales	ons	vergasten	aan	de	
Schriften genoemd als middel om de stem van de Heer 
te horen:

‘Als we het woord Gods niet  
hebben of er geen acht op 
slaan, zullen we afdwalen 
op vreemde paden en ver-
loren gaan, individu, gezin 
en natie gelijk.

‘Net als de stemmen die 
vanuit het stof tot ons spre-
ken, roepen de profeten 
van God ons ook in deze 
tijd op aarde toe: houd u 
vast aan de Schriften! Kleef 
ze aan, volg ze, leef ze na, verheug u in ze, en vergast u 
eraan. Knabbelen is niet voldoende. Zij zijn “de macht 
Gods tot behoudenis” [LV 68:4] die ons terugleidt naar 
onze Heiland, Jezus Christus.

‘Als de Heiland nu in het vlees onder ons was, zou Hij 
ons uit de Schriften onderrichten, zoals Hij deed toen 
Hij op aarde was. (…) Zijn woorden (…) weerklinken 
als volgt: “Onderzoekt de Schriften, want (…) deze zijn 
het, welke van Mij getuigen” [ Johannes 5:39] — een 
getuigenis dat de Heilige Geest ons geeft, want “door 
de macht van de Heilige Geest kunt gij de waarheid van 
alle dingen kennen” [Moroni 10:5]. (…)

‘Wat een heerlijke zegen! Want als we met God willen 
spreken, bidden we. En als we willen dat Hij tot ons 
spreekt, doorzoeken we de Schriften; want zijn woor-
den worden door middel van zijn profeten gesproken. 
Vervolgens onderwijst Hij ons als wij luisteren naar de 
ingevingen van de Heilige Geest.’ (Liahona, november 
2006, pp. 26–27.)

2 Nephi 32:2–3.    ‘Met de taal 
der engelen (…) spreken’
•	 Nadat	iemand	de	Heilige	Geest	heeft	ontvangen	en	
met vuur is gedoopt, inspireert de Heilige Geest hem 
of haar met de mogelijkheid en de woordenschat om te 
‘spreken met de tong der engelen’ en daarmee ‘de Hei-
lige Israëls lof toe [te] roepen” (2 Nephi 31:13). Spreken 
met de tong of taal der engelen betekent niet altijd dat 
iemand in een andere taal spreekt.

President Boyd K. Packer heeft uitgelegd dat we met 
de taal der engelen spreken wanneer we onder invloed 
van de Heilige Geest spreken: ‘Nephi legde uit dat 
engelen door de macht van de Heilige Geest spreken, 
en u kunt met de tong van de engelen spreken, wat 
gewoon betekent dat u met de macht van de Heilige 
Geest kunt spreken. Die komt stilletjes. Die is onzicht-
baar. Er zal geen duif neerdalen. Er zullen geen tongen 
als van vuur zijn. Maar de macht is voelbaar.’ (‘De gave 
van de Heilige Geest: wat ieder lid behoort te weten’, 
Liahona, augustus 2006, p. 22.)

2 Nephi 32:3–5. ‘Alle dingen (…) 
die gij behoort te doen’
•	 In	het	Boek	van	Mormon	staat	de	belofte:	‘De	woor-
den van Christus zullen u alle dingen zeggen die gij 
behoort te doen’ (2 Nephi 32:3). Ouderling W. Rolfe Kerr 
van de Zeventig heeft gezegd dat de woorden van Chris-
tus ons net zo kunnen leiden als de Liahona het gezin 
van Lehi door de wildernis leidde: ‘Zo zien we, broeders 
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en zusters, dat de woorden van Christus voor ons 
allemaal een persoonlijke Liahona kunnen zijn, en ons 
de weg kunnen wijzen. Laten wij niet traag zijn omdat 
de weg gemakkelijk is. Laten wij vol geloof de woorden 
van Christus ter harte nemen zoals ze in de heilige 
Schriften staan opgetekend en door onze hedendaagse 
profeten, zieners en openbaarders worden gesproken. 
Laten wij ons gelovig en ijverig aan de woorden van 
Christus vergasten, want de woorden van Christus zullen 
onze geestelijke Liahona zijn en ons alle dingen zeggen 
die wij behoren te doen.’ (Liahona, mei 2004, p. 37.)

•	 President	Henry B.	Eyring	van	het	Eerste	Presidium	
heeft het belang en de voordelen van het gezelschap 
van de Heilige Geest door dagelijkse schriftstudie 
beklemtoond: ‘Nog iets eenvoudigs wat wij kunnen 
doen, zodat God ons kracht kan geven, is ons aan de 
woorden van Christus te vergasten: lees en overpeins 
de standaardwerken van de kerk en de woorden van de 
hedendaagse profeten. God belooft ons hulp als we dat 
dagelijks doen. Als wij trouw de Schriften bestuderen, 
zullen wij de Heilige Geest bij ons hebben.’ (Liahona, 
mei 2004, pp. 17–18.)

•	 Ouderling	Spencer J.	Condie	van	de	Zeventig	heeft	
gezegd dat de Schriften het gezelschap van de Heilige 
Geest bevorderen wanneer we voor belangrijke 
beslissingen staan: ‘Misschien sta je voor beslissingen 
betreffende een zending, je toekomstige carrière en, 
uiteindelijk, je huwelijk. Als je de Schriften leest en om 
leiding bidt, zie je het antwoord misschien niet echt in 
de vorm van gedrukte woorden op de bladzijde, maar 
als je leest, zul je duidelijke indrukken ontvangen, en 
ingevingen, en, zoals beloofd, zal de Heilige Geest je 
“alle dingen tonen die [je] behoort te doen” [2 Nephi 
32:5].’ (Liahona, juli 2002, p. 50.)

2 Nephi 32:8–9.    ‘Dat gij altijd moet bidden’
•	 President James E. Faust (1920–2007) van het Eerste 
Presidium heeft gezegd dat gebed de reddingslijn van 
God is: ‘Toen God de mens op aarde plaatste, werd 
gebed de reddingslijn tussen de mensheid en God. Zo 
begonnen de mensen in Adams tijd “de naam des 
Heren aan te roepen” [Genesis 4:26]. Sindsdien heeft het 
gebed voorzien in een heel belangrijke behoefte van de 
mens. Allemaal kampen we met problemen die we niet 
kunnen oplossen en met zwakheden die we niet 

kunnen overwinnen zon-
der in gebed een hogere 
krachtbron aan te boren. 
Die bron is de God van de 
hemel tot wie we bidden in 
de naam van Jezus Christus 
[zie 2 Nephi 32:9; 3 Nephi 
20:31]. Als we bidden, moe-
ten we eraan denken dat 
onze Vader in de hemel 

alle kennis, begrip, liefde en mededogen bezit.’ (Lia
hona, juli 2002, p. 62.)

2 Nephi 33:1–4. Tot het hart gevoerd
•	 Ouderling	Dallin H.	Oaks	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft een voorbeeld gegeven van 
het evangelie ‘tot het hart der mensenkinderen’ voeren 
(2 Nephi 33:1):

‘President Hinckley heeft zich uitgesproken over een 
belangrijk uitvloeisel van het gebod om door de Geest 
te onderwijzen, en gaf toen deze uitdaging:

‘“Wij moeten (…) ervoor zorgen dat onze leerkrachten 
uit hun hart spreken in plaats van uit hun boek, zodat 
zij uiting kunnen geven aan hun liefde voor de Heer en 
zijn kostbare werk. Dan zal de vlam ook in het hart van 
hun leerlingen gaan branden.” [Teachings of Gordon B. 
Hinckley (1997), pp. 619–620.]

‘Dat is ons doel — dat onze liefde voor God en onze 
toewijding aan het evangelie van Jezus Christus als een 
vlam in het hart van onze leerlingen gaan “branden”.’ 
(Liahona, januari 2000, p. 97.)

•	 Ouderling	David A.	Bednar	heeft	verklaard	dat	de	
hoorder van het woord ook bereid moet zijn om de 
Geest te ontvangen: ‘Nephi leert ons: “Wanneer een 
mens door de macht van de Heilige Geest spreekt, 
voert de macht van de Heilige Geest [de boodschap] 
tot het hart der mensenkinderen” (2 Nephi 33:1). U ziet 
dat de macht van de Geest de boodschap tot maar niet 
noodzakelijkerwijs in het hart voert. Een leerkracht 
kan uitleggen, demonstreren, overreden en getuigen, 
en dat op zeer krachtige en doeltreffende wijze doen. 
Maar uiteindelijk zal de inhoud van de boodschap en 
de invloed van de Heilige Geest alleen in het hart door-
dringen als de ontvanger daarvoor openstaat.’ (‘Seek 
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Learning by Faith’ [een avond met ouderling David A. 
Bednar, 3 februari 2006], p. 1, www .ldsces .org; zie ook 
LV 50:14, 17–20.)

2 Nephi 33:10–11
Waarom zijn de ‘woorden van Christus’ zo 

belangrijk voor ons? Hoe kunt u meer  profijt 
hebben van de beschikbaarheid van zijn 

woorden, en ze lezen en overdenken?

2 Nephi 33:11. Dit zijn de woorden 
van Jezus Christus
•	 President	Ezra	Taft	Benson	heeft	verklaard	dat	we	
als leden van de kerk onder meer als taak hebben aan 
anderen te verkondigen dat dit de woorden van Jezus 
Christus zijn die door zijn dienstknechten zijn gespro-
ken: ‘Het is onze belangrijkste taak om het evangelie 
doeltreffend te verkondigen. We zijn niet verplicht om 
op ieder bezwaar in te gaan. Uiteindelijk staat ieder 
mens met zijn rug tegen de muur van het geloof, en 
daar moet hij een standpunt innemen. “En indien het 
niet de woorden van Christus zijn, oordeelt gij dan voor 
uzelf”, zei Nephi, “maar ten laatsten dage zal Christus 
u met macht en grote heerlijkheid tonen dat het zijn 
woorden zijn; en gij en ik zullen oog in oog voor zijn 
gerecht staan; en gij zult weten dat mij door Hem was 
geboden deze dingen te schrijven.” (2 Nephi 33:11.) 
Ieder mens moet voor zichzelf oordelen, in het besef 

dat God hem of haar verantwoordelijk zal houden.’ 
(Ensign, mei 1975, p. 65.)

2 Nephi 33:11. De rechterstoel
•	 Nephi	heeft	gezegd	dat	hij	ons	voor	de	rechterstoel	
zal ontmoeten. Jakob en Moroni hebben interessant 
genoeg hetzelfde opgemerkt (zie Jakob 6:13; Moroni 
10:27).

Stof tot nadenken
•	 Waarom	is	voorwaarts	streven	belangrijk	om	tot	het	

einde toe te volharden?

•	 Nephi	heeft	ons	aangespoord	om	‘altijd	[te]	bidden’	
(2 Nephi 32:9). Hoe kunt u dat in uw situatie het 
beste doen?

•	 Van	welk	aspect	in	Nephi’s	laatste	getuigenis	bent	u	
het meest onder de indruk? (Zie 2 Nephi 33:10–14.)

Voorgestelde opdrachten
•	 Evalueer	na	het	lezen	van	de	toelichting	in	dit	hoofd-

stuk uw eigen gewoonten inzake persoonlijke schrift-
studie en gebed. Vergast u zich aan de woorden van 
Christus en bidt u altijd? (Zie 2 Nephi 32:3, 9.) Breng 
uw schriftstudie meer op één lijn met de leringen van 
Nephi.

•	 Bereid	een	gezinsavondles	voor	op	basis	van	2 Nephi	
31–33 over Nephi’s uiteenzetting van de ‘leer van 
Christus’ (2 Nephi 31:2). Leg aan de anderen uit wat 
Nephi bedoelde met de woorden: ‘Dit is de weg; en 
er is geen andere weg noch naam onder de hemel 
gegeven waardoor de mens kan worden behouden 
in het koninkrijk Gods’ (2 Nephi 31:21).
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Jakob 1– 4

Hoofdstuk 15

Inleiding
Wegens hun hoogmoed en grote rijkdom gaven de 
Nephieten in de tijd van Jakob zich over aan vele 
zonden, vooral zedelijke zonden. Jakob voelde de last 
van zijn profetische roeping en sprak zich uit tegen 
deze kwade praktijken en riep het volk stoutmoedig op 
tot bekering. Wanneer hebt u gemerkt dat de profeet 
en andere kerkleiders een duidelijke en belangrijke 
boodschap overbrachten? Als u de goddelijke opdracht 
van een priesterschapsleider begrijpt om geestelijke cor-
rectie toe te passen, begrijpt u de waarschuwende stem 
van hedendaagse profeten in een wereld die steeds 
slechter wordt ook beter.

Nadat Jakob de Nephieten op de gevolgen van hun 
zonden had gewezen, vestigde hij hun aandacht op 
de Heiland. Hij leerde dat we de macht bezitten om 
zonde en zwakheden door de genade van Christus te 
overwinnen. Daarom vroeg hij: ‘Waarom zouden wij 
niet spreken over de verzoening van Christus (…)?’ Op 
die wijze verkrijgen wij ‘kennis van een opstanding en 
de toekomende wereld’ ( Jakob 4:12). Onze waardering 
neemt dan toe voor de gave van verlossing van zonde 
en dood die de Heiland ons biedt.

Toelichting
Jakob 1:2–8. Het doel van Jakobs geschriften
•	 Jakob	streefde	hetzelfde	doel	na	als	zijn	broer	Nephi	
door zijn kroniek op de kleine platen bij te houden. 
Ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der 
Twaalf Apostelen heeft Jakobs doel toegelicht:

‘Jakob was er kennelijk op gebrand de leer van Christus 
uiteen te zetten. Gezien de ruimte die Jakob aan zijn 
getuigenis van de verzoening van de Heiland heeft 
toebedeeld, vormde die basisleer in zijn ogen onmis-
kenbaar de heiligste leerstelling en de belangrijkste 
openbaring.

‘“Wij ontvingen (…) vele openbaringen en de geest van 
veel profetie;” schreef Jakob, “daarom waren wij bekend 
met Christus en met zijn koninkrijk dat zou komen.

‘“Welnu, wij arbeidden ijverig onder ons volk om hen 
ertoe te bewegen tot Christus te komen (…).

‘“Daarom, God gave (…) dat allen in Christus zouden 
geloven, zich zouden bezinnen op zijn dood, zijn kruis 
zouden opnemen en de smaad der wereld zouden 
dragen.” [ Jakob 1:6–8.]

‘Geen andere profeet in het Boek van Mormon lijkt zich 
van nature of door zijn getuigenis ijveriger dan Jakob te 
hebben ingespannen om mensen te overtuigen. De lof 
der wereld deed hem niets, hij verkondigde duidelijke, 
gezonde, zelfs pijnlijke leerstellingen, en hij kende de 
Heer persoonlijk. Hij is een klassiek voorbeeld in het 
Boek van Mormon van een jongeman die besloot het 
kruis op te nemen en de smaad der wereld te dragen 
ter verdediging van de naam van Christus. Het leven, 
inclusief die moeilijke eerste jaren toen hij zijn vader en 
moeder door de goddeloosheid van Laman en Lemuël 
met groot verdriet zag sterven, is nooit gemakkelijk 
geweest voor deze eerstgeborene in de wildernis.’ 
(Christ and the New Covenant [1997], pp. 62–63.)

Jakob 1:9–19. Nephi en de regering 
van de Nephitische koningen
•	 Nadat	Nephi	zich	van	zijn	broers,	de	latere	Lama-
nieten, had afgescheiden (zie 2 Nephi 5), vestigde hij 
een koninkrijk onder zijn volk, de Nephieten. Met de 
nodige terughoudendheid werd Nephi de eerste koning 
(zie 2 Nephi 5:18–19). Nephi noemde zijn tijd als 
koning-leider ‘mijn regering’ (1 Nephi 10:1). De tweede 
koning en de andere koningen na hem werden allemaal 
Nephi genoemd (zie Jakob 1:11–15). Het verslag van de 
koningen en de wereldlijke kroniek werden vooral op 
de grote platen van Nephi bijgehouden (zie Jarom 1:14; 
Omni 1:11; Woorden van Mormon 1:10).
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De belangrijkste leiders in de geschiedenis van de Nephieten — 600 v.C. tot 421 n.C.

Jaar 
volgens 
de rege-
ring der 
rechters

Jaar volgens 
de christelijke 
jaartelling

Koning, opperrechter 
of regeerder

Leider of kerkleider Legerleider

600 v.C. Nephi (2 Nephi 5:18–19) Nephi (1 Nephi 1:1–3; 
19:1–4)

Nephi (2 Nephi 5:14;  
Jakob	1:10)

544 v.C. Anderen die waren aangewe-
zen	(Jakob	1:9)

Jakob	(2 Nephi	5:26;	Jakob	
1:1–4, 17–18)

544–420 v.C. Enos en vele profeten (Enos 
1:22, 26)

399 v.C. ‘Machtige mannen in het 
geloof	des	Heren’	(Jarom	1:7)

Jarom	en	de	profeten	van	de	
Heer	(Jarom	1:1,	10–11)

‘Machtige mannen in het 
geloof	des	Heren’	(Jarom	1:7)

361 v.C. Omni (Omni 1:1–3)

317 v.C. Amaron (Omni 1:4–8)
Chemish (Omni 1:9)

279–130 v.C. Mosiah 1 (Omni 1:12–23)
Benjamin (Omni 1:23–25; 
Woorden van Mormon)

Abinadom (Omni 1:10–11)
Amaleki (Omni 1:12)
Benjamin met de heilige pro-
feten (Woorden van Mormon 
1:16–18; Mosiah 1–6)

Mosiah 1 (Omni 1:12–23)
Benjamin (Omni 1:23–25)

124 v.C. Mosiah 2 (Mosiah 1:15) Mosiah 2 (Mosiah 6:3)

122 v.C. Alma 1 (Mosiah 25:19; 26:28)

1 91 v.C. Alma 2 (Mosiah 29:44) Alma 2 (Mosiah 29:42) Alma 2 (Alma 2:16)

9 83 v.C. Nephihah (Alma 4:17, 20)

18 74 v.C. Moroni (Alma 43:17)

19 73 v.C. Helaman 1 (Alma 37:1; 
45:20–23)

24 68–67 v.C. Pahoran (Alma 50:39–40)

32 60 v.C. Moronihah (Alma 62:43)

36 56 v.C. Shiblon (Alma 63:1)

39 53 v.C. Helaman 2 (Alma 63:11)

40 52 v.C. Pahoran 2 (Helaman 1:1, 5) en 
Pacumeni (Helaman 1:13)

42 50 v.C. Helaman 2 (Helaman 2:1–2)

53 39 v.C. Nephi 1 (Helaman 3:37) Nephi 1 (Helaman 3:37)
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Jakob 1:15. Wat is een bijvrouw ?
•	 Bijvrouwen in het Oude Testament ‘werden als 
tweede vrouw beschouwd, ofwel vrouwen die lager 
stonden op de maatschappelijke ladder dan vrouwen 
die geen bijvrouwen werden genoemd.’ (Bruce R. 
McConkie, Mormon Doctrine, 2de editie [1966], p. 154.) 
Bijvrouwen genoten volledige bescherming als wet-
tige vrouw en overtraden de wet van kuisheid niet als 
het huwelijk door de Heer was goedgekeurd (zie LV 
132:34–43). In de periode van het Boek van Mormon 
werden bijvrouwen echter niet door de Heer toegestaan 
(zie Jakob 2:27; Mosiah 11:2).

Jakob 1:18. ‘Tot priester en leraar (…) gewijd’
•	 President	Joseph	Fielding	Smith	(1876–1972)	heeft	
toegelicht om welke priesters en leraren het in Jakob 
1:18 gaat: ‘In de periode vanaf de tijd van Lehi tot aan 

de komst van de Heiland onder de Nephieten, offici-
eerden zij met het gezag van het Melchizedeks priester-
schap. Het is waar dat Nephi “Jakob en Jozef wijdde” 
tot priester en leraar over het land van de Nephieten, 
maar (…) in beide gevallen wordt niet verwezen naar 
het specifieke ambt in het priesterschap, maar naar een 
algemene opdracht om het volk te onderrichten, te 
leiden en aan te sporen.’ (Answers to Gospel Questions, 
samengesteld door Joseph Fielding Smith jr., 5 delen 
[1957–1966], deel 1, p. 124.)

Jakob 1:19. ‘Wij maakten ons 
ambt groot voor de Heer’
•	 President	Thomas S.	Monson	heeft	bij	de	bespreking	
van de taken van priesterschapsdragers om anderen te 
dienen verklaard:

Jaar 
volgens 
de rege-
ring der 
rechters

Jaar volgens 
de christelijke 
jaartelling

Koning, opperrechter 
of regeerder

Leider of kerkleider Legerleider

62 30 v.C. Cezoram (Helaman 4:18; 5:1) Laatste verwijzing naar  
Moronihah (Helaman 4:18)

66 26 v.C. Cezorams zoon  
(Helaman 6:15)

? ? Seëzoram (Helaman 6:39; 
9:23)

92 1 n.C. Lachoneüs 1 (3 Nephi 1:1) Nephi 2 (3 Nephi 1:1–2)

16 n.C. Gidgiddoni (3 Nephi 3:18)

30 n.C. Lachoneüs 2 (3 Nephi 6:19)

? Nephi 3 (?) (Opschrift bij 
4 Nephi)

110 n.C. Amos 1 (4 Nephi 1:19–20)

194 n.C. Amos 2 (4 Nephi 1:21)

305 n.C. Ammaron (4 Nephi 1:47)

ca.	321–335 n.C. Mormon (Mormon 1:1–3)

326 n.C. Mormon (Mormon 2:2)

385 n.C. Moroni (Mormon 6:6)
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‘Wat houdt het in om een roeping groot te maken? Het 
betekent dat onze roeping ons heilig is en van grote 
waarde, achtenswaardig en prijzenswaardig in de ogen 
van alle mensen, dusdanig dat zij wordt vergroot en 
aanzienlijk wordt, zodat het hemelse licht er voor ande-
ren in wordt weerspiegeld.

‘En hoe maken we onze roeping dan groot? Gewoon, 
door het werk te verrichten dat van ons wordt verlangd. 
Een ouderling maakt zijn roeping van ouderling groot 
door te leren wat zijn taken zijn en die taken dan uit te 
voeren. En wat voor een ouderling geldt, geldt ook voor 
een diaken, een leraar, een priester, een bisschop en 
alle anderen die een ambt in het priesterschap dragen.’ 
(Liahona, mei 2005, p. 54.)

Jakob 1:19; 2:2. ‘Bereid de zonden van het 
volk op ons eigen hoofd te laten neerkomen’
•	 Mensen	met	een	leidinggevende	taak	in	de	kerk	
dragen een grote verantwoordelijkheid. Jakob schreef dat 
een leider die het woord van God niet leert aan degenen 
over wie hij is gesteld, deels de verantwoording voor hun 
zonden draagt. President Hugh B. Brown (1883–1975) 
van het Eerste Presidium heeft over de verantwoordelijk-
heid die Jakob beschreef het volgende gezegd:

‘President John Taylor heeft eens tot de broeders van de 
priesterschap gezegd: “Als u uw roeping niet grootmaakt, 
zal God u verantwoordelijk houden voor diegenen die u 
had kunnen redden als u uw plicht had gedaan.”

‘In die verklaring schuilt een uitdaging. Als ik door iets 
verkeerds te doen of iets goeds niet te doen kwijtraak 
wat ik in het hiernamaals had kunnen krijgen, zal ik zelf 
moeten lijden en mijn dierbaren ongetwijfeld met mij. 
Maar als ik faal in mijn roeping als bisschop, ringpresi-
dent, zendingspresident of algemeen autoriteit van de 
kerk — als een van ons nalaat te onderwijzen, te leiden 
en hen te helpen verlossen die onder onze leiding 
staan, zal de Heer ons verantwoordelijk houden als zij 
ten gevolge van ons falen verloren gaan.’ (Conference 
Report, oktober 1962, p. 84.)

Jakob 2:8–10. Berispen ‘volgens 
de strenge bevelen Gods’
•	 In	plaats	van	‘het	woord	dat	de	verwonde	ziel	
geneest’ te verkondigen ( Jakob 2:8) of ‘het aangename 

woord Gods’ te spreken (vers 9), voelde Jakob zich 
door de Heer gedrongen een onderwerp aan te snijden 
dat, helaas, ‘de wonden [zou] vergroten van hen die 
reeds verwond [waren]’ (vers 9). Soms zijn scherpe en 
duidelijke woorden nodig als een priesterschapsleider 
kerkleden tot bekering roept.

Ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der 
Twaalf Apostelen heeft de delicate balans beschreven 
om de waarheid zowel meevoelend als stoutmoedig 
over te brengen:

‘Jakob besteedt bijna tien volledige verzen als aanloop 
naar de moeilijke taak om bepaalde zonden te bespre-
ken en de woorden waarmee hij dat moet doen. Hij 
zegt dat hij dat ‘in alle ernst’ doet, ‘gebukt onder een 
veel groter verlangen naar en een veel grotere bezorgd-
heid over het welzijn van [de] ziel’ van zijn toehoorders 
( Jakob 2:2–3). Hij zou ons gezien zijn achtergrond heb-
ben verrast als hij iets anders had beweerd.

‘Luister naar de droevige toon van deze passages — 
letterlijk het verdriet dat eruit spreekt — als hij zich 
volledig richt op wat voor hem het zwaarste weegt: zijn 
niet-aflatende trouw aan God en zijn geboden.

‘“Ja, het grieft mij in de ziel en doet mij van schaamte 
ineenkrimpen voor de tegenwoordigheid van mijn 
Maker, dat ik tot u moet getuigen van de goddeloosheid 
van uw hart. (…)

‘“Daarom bezwaart het mijn ziel dat ik, wegens het 
strenge gebod dat ik van God heb ontvangen, gedron-
gen word u te berispen wegens uw misdaden, de 
wonden te vergroten van hen die reeds verwond zijn, in 
plaats van te troosten en hun wonden te genezen; en zij 
die niet zijn verwond, krijgen dolken aangelegd om hun 
ziel te doorboren en hun tere gemoed te verwonden, in 
plaats van zich te kunnen vergasten aan het aangename 
woord Gods.” ( Jakob 2:6–7, 9.)

‘Jakob laat nog voordat hij met zijn eigenlijke toespraak 
begint, merken dat de onomwonden manier van pre-
diken hem bijkans net zo zwaar valt als de schuldigen 
die hij toespreekt. Maar wellicht gaat dat altijd zo, en 
was Christus bij zijn prediking daarom vaak “een man 
van smarten”. De geboden vragen om gehoorzaamheid, 
de zonde vraagt om berisping. Maar zelfs die stringente 
uitgangspunten vragen om mededogen. Zelfs de 
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strengste profeet moet vanuit de diepte van een gevoe-
lige ziel prediken.’ (‘Jacob the Unshakable’, Heroes from 
the Book of Mormon [1995], pp. 39–40.)

•	 Ouderling	Dallin H.	Oaks	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft gezegd dat wanneer priester-
schapleiders zich door de Geest ‘gedrongen’ voelen 
aansporingen en waarschuwingen te uiten, de leden 
van de kerk de vermaning en instructie die ze ontvan-
gen ter harte moeten nemen:

‘Vorige week sprak ik met een lid van het Quorum der 
Twaalf over de opmerkingen die we over onze toespra-
ken tijdens de aprilconferentie hadden gekregen. Mijn 
vriend zei dat iemand had gezegd: “Ik heb echt van uw 
toespraak genoten.” We waren het erover eens dat we 
dergelijke opmerkingen niet graag horen. Mijn vriend 
zei: “Ik heb die toespraak niet gehouden zodat men 
ervan zou genieten. Wie denkt hij wel dat ik ben, een 
of andere conferencier?” Een ander lid van ons quorum 
hoorde dat en zei: “Dat doet me denken aan het verhaal 
van een goede predikant. Toen een kerkganger zei: ‘Ik 
heb vandaag van uw preek genoten’, zei de predikant: 
‘Dan hebt u die niet begrepen.’”

‘Jullie weten wellicht nog dat ik de afgelopen april-
conferentie over pornografie heb gesproken. Niemand 
heeft gezegd dat ze van die toespraak hebben “geno-
ten” — helemaal niemand! Ook ik heb er helemaal niet 
van “genoten”.

‘Ik verwijs naar deze gesprekken om het beginsel te 
onderstrepen dat een boodschap van een algemeen auto-
riteit tijdens een algemene conferentie — een boodschap 
die onder invloed van de Geest is voorbereid om het 
werk van de Heer te bevorderen — niet gegeven wordt 
om ervan te genieten. Die boodschap wordt gegeven 
om te inspireren, op te bouwen, aan te sporen of te 
vermanen. Maar ook om onder invloed van de Geest des 
Heren naar de toespraak te luisteren en de luisteraar door 
de Geest te laten leren wat hij of zij ermee moet doen.’ 
(‘The Dedication of a Lifetime’ [CES-haardvuuravond voor 
jongvolwassenen, 1 mei 2005], p. 1, www .ldsces .org.)

Jakob 2:12–19.    ‘Voordat gij 
naar rijkdom streeft’
•	 Jakob heeft gezegd dat God de rijken niet veroor-
deelt om hun rijkdom. De veroordeling komt door 

©
 P

ho
to

sp
in

hoogmoed of misbruik van 
hun overvloed (zie Jakob 
2:13–14). Sommige Nephie-
ten verkozen hun rijkdom 
boven God als het middel-
punt van hun leven. Hun 
streven naar rijkdom heeft 
ertoe geleid dat zij hun 
broeders vervolgden in plaats van hen bij te staan (zie 
vss. 18–19).

•	 President David O. McKay (1873–1970) heeft ons ver-
maand voorzichtig te zijn met waar we naar streven. De 

kans is groot dat we alles 
krijgen waarvoor we ons 
inspannen, maar soms wel 
tegen een hoge prijs: ‘Wat 
zoekt gij eerst? Wat koestert 
u als de belangrijkste, voor-
naamste gedachte? Die 
gedachte bepaalt in grote 
mate uw bestemming. (…) 
In deze wereld verkrijgt u 

wellicht nagenoeg alles waar u naar streeft. Als u streeft 
naar rijkdom, kunt u die verkrijgen, maar voordat u dat 
als doel op zich beschouwt, kijk dan eens naar wie alles 
voor dat doel hebben opgeofferd, naar wie rijkdom om 
de rijkdom zelf hebben nagejaagd. Het goud zelf is niet 
verderfelijk, maar het motief om dat goud te verwerven 
vaak wel.’ (Treasures of Life [1962], pp. 174–175.)

•	 President	Boyd K.	Packer,	president	van	het	Quorum	
der Twaalf Apostelen, heeft inzake het najagen van 
onze doelen in het leven gezegd:

‘We willen dat onze kinderen en hun kinderen weten 
dat de keuze in het leven niet draait om beroemdheid 
of anonimiteit, of om rijkdom of armoede. De keuze 
draait om goed of kwaad, wat iets heel anders is.

‘Wanneer we die les eindelijk doorhebben, is ons geluk 
voortaan niet meer van materiële zaken afhankelijk. 
We kunnen dan gelukkig zijn zonder of succesvol zijn 
ondanks die zaken.

‘Rijkdom en aanzien zijn niet altijd verdiend. Onze 
waarde valt niet af te meten aan onze bekendheid of 
onze bezittingen. (…)
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‘Ons leven bestaat uit duizenden keuzes die we dage-
lijks maken. Door de jaren heen geven die kleine keu-
zes samen duidelijk aan waar we waarde aan hechten.

‘Ik herhaal: de cruciale test van het leven draait niet om 
de keuze tussen bekendheid en anonimiteit, of tussen 
rijkdom en armoede. De belangrijkste keuze in het 
leven is die tussen goed en kwaad.’ (Ensign, november 
1980, p. 21.)

Jakob 2:17. ‘Vrijgevig met uw bezit’
•	 In	De	Kerk	van	Jezus	Christus	van	de	Heiligen	der	
Laatste Dagen worden de armen en behoeftigen door 
middel van vastengaven geholpen. De leiders van de 
kerk moedigen de leden aan om een royale vastengave 
te geven. Ouderling Joseph B. Wirthlin (1917–2008) van 
het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd hoeveel 
we behoren bij te dragen:

‘Hoeveel vastengave behoren we te betalen? Broeders 
en zusters, aan de grootte van onze offergave om de 
armen tot zegen te zijn, kunnen we onze dankbaarheid 
jegens onze hemelse Vader afmeten. Zullen wij, die 
zo overvloedig gezegend zijn, degenen die onze hulp 
nodig hebben de rug toekeren? Aan een gulle vasten-
gave kunnen we afmeten in hoeverre we bereid zijn 
ons toe te wijden aan de verlichting van het lijden van 
anderen.

‘Broeder Marion G. Romney, die bisschop was van onze 
wijk toen ik op zending werd geroepen, en die later 
lid werd van het Eerste Presidium, heeft uitdrukkelijk 
gezegd:

‘“Wees vrijgevig, opdat u 
zelf zult groeien. Geef niet 
alleen voor de armen, maar 
geef voor uw eigen welzijn. 
Geef genoeg zodat u uzelf 
kunt geven in Gods 
koninkrijk door uw mid-
delen en uw tijd toe te wij-
den.” (Ensign, juli 1982, 

p. 4.)’ (Liahona, juli 2001, p. 91.)

Jakob 2:20–22. ‘Hooghartig’
•	 Hoogmoed	wordt	soms	wel	de	grote	zonde	van	
de geest genoemd; Satan beging die zonde in de 

voorsterfelijke wereld (zie Jesaja 14:12–14; Mozes 4:1–
2). Verder leidt hoogmoed tot onze val en vernietiging, 
waarvoor de Heer ons herhaaldelijk waarschuwt:

‘Hoed u voor hoogmoed, opdat gij niet in verzoeking 
komt’ (LV 23:1).

‘Want de ure is nabij en de dag spoedig ophanden dat 
de aarde rijp is; en alle hoogmoedigen en zij die god-
deloosheid bedrijven, zullen als stoppels zijn; en Ik zal 
hen verbranden, zegt de Heer der heerscharen, zodat er 
geen goddeloosheid op de aarde zal zijn’ (LV 29:9).

‘Staat niet beschaamd en wordt niet te schande, maar 
weest gewaarschuwd in al uw hooghartigheid en 
trots, want deze spannen een valstrik voor uw ziel’ 
(LV 90:17).

‘Wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en wie 
zichzelf vernedert, zal verhoogd worden’ (LV 101:42).

Jakob 2:20–21
Welke waarheid leren wij uit Jakobs woor-

den dat anderen vervolgen ‘een gruwel [is] 
voor Hem die alle vlees heeft geschapen’?

Jakob 2:23–30. Meervoudig huwelijk
•	 Jakob	heeft	duidelijk	uiteengezet	dat	de	Heer	het	
meervoudig huwelijk onder de Nephieten niet toestond. 
Hij zei dat een man slechts één vrouw mocht hebben, 
tenzij de Heer anders zou gebieden (zie Jakob 2:27–30). 
In deze tijd heeft president Gordon B. Hinckley (1910–
2008) de volgende uitspraak gedaan over het standpunt 
van de kerk ten aanzien van het meervoudig huwelijk:

‘Ik wil categorisch ontkennen dat deze kerk ook maar 
iets te maken heeft met de mensen die een meervoudig 
huwelijk hebben. Zij zijn geen lid van deze kerk. De 
meesten zijn er nooit lid van geweest. Zij overtreden 
de burgerlijke wet. Zij weten dat zij de wet overtreden. 
Zij zijn onderworpen aan de straffen die daarop staan. 
Uiteraard heeft de kerk geen enkele jurisdictie in deze 
aangelegenheid.

‘Als wij erachter komen dat een van onze leden 
een meervoudig huwelijk heeft, wordt hij of zij 
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geëxcommuniceerd, de zwaarste straf die de kerk 
kan opleggen. De mensen die hierbij betrokken zijn, 
overtreden niet alleen rechtstreeks de burgerlijke wet, 
maar zij overtreden ook de wet van deze kerk. Een 
van onze geloofsartikelen is bindend voor ons. Er 
staat in: “Wij geloven onderdanig te moeten zijn aan 
koningen, presidenten, heersers en magistraten, door 
het gehoorzamen, eerbiedigen en hooghouden van de 
wet” (Geloofsartikelen 1:12). Men kan niet tegelijkertijd 
de wet gehoorzaam en ongehoorzaam zijn. (…)

‘Meer dan een eeuw geleden heeft God duidelijk aan 
zijn profeet Wilford Woodruff geopenbaard dat het 
meervoudig huwelijk afge-
schaft moest worden, wat 
inhoudt dat het nu tegen 
Gods wet is. Zelfs in landen 
waar de burgerlijke wet of 
de godsdienstige wetten 
het meervoudig huwelijk 
toelaten, leert de kerk dat 
het huwelijk monogaam 
moet zijn, en accepteert 
men geen nieuwe leden met een meervoudig huwelijk.’ 
(Zie De Ster, januari 1999, p. 84.)

Jakob 2:28. Kuisheid
•	 Ouderling	Richard G.	Scott	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft de wet van kuisheid duidelijk 
omschreven: ‘Alle seksuele intimiteit buiten het huwe-
lijk, waarmee ik alle opzettelijke contacten bedoel met 
andermans intieme lichaamsdelen — of dat nu met of 
zonder kleding is — is zonde en is door God verboden. 
Het is ook een overtreding om die emoties opzettelijk 
bij jezelf te stimuleren.’ (Zie De Ster, januari 1995, p. 34.)

Ouderling Scott heeft ook de goddelijke goedkeuring 
van intimiteit binnen het huwelijk onderstreept, als-
mede de goddelijke afkeuring van onzedelijkheid. Hij 
heeft de volgende waarschuwing geuit:

‘De Heer heeft die intieme handelingen buiten het 
blijvende huwelijksverbond verboden omdat ze zijn 
doeleinden ondermijnen. Binnen het heilige huwelijks-
verbond voldoen dergelijke relaties aan zijn plan. Wan-
neer ze op enige andere wijze voorkomen, gaan ze in 
tegen zijn wil. Ze veroorzaken dan ernstige emotionele 

en geestelijke schade. Ook al beseffen de desbetreffende 
personen het nu niet, later zullen ze het wel inzien.

‘Seksuele onreinheid belemmert de invloed van de Hei-
lige Geest met alle daarbijhorende verheffende, verhel-
derende en machtgevende vermogens. Ze gaat gepaard 
met krachtige lichamelijke en emotionele stimulatie. 
Na verloop van tijd schept ze een onbevredigbaar 
verlangen dat de overtreder tot steeds ernstiger zonde 
brengt. Ze brengt zelfzucht teweeg en kan voeren tot 
agressieve handelingen, zoals mishandeling, abortus, 
seksueel misbruik en geweld. Een dergelijke stimulatie 
kan ook leiden tot homoseksueel gedrag. Ze is slecht 
en absoluut verkeerd.’ (Zie De Ster, januari 1995, p. 34.)

Jakob 2:31–35. ‘Vele harten gestorven, 
met diepe wonden doorstoken’
•	 Veel	Nephitische	mannen	hadden	het	hart	van	hun	
vrouw gebroken en het vertrouwen van hun kinderen 
verspeeld. Gezinnen kunnen uiteenvallen wanneer de 
wet van kuisheid wordt overtreden. Ouderling Neal A. 
Maxwell (1926–2004) van het Quorum der Twaalf 
Apostelen heeft uitgelegd dat meer mensen dan alleen 
zij die de zonde begaan met de gevolgen ervan te 
maken hebben:

‘Onkuisheid en ontrouw hebben ernstige gevolgen, 
zoals de uitdeinende, onontkoombare resultaten van 
seks vóór het huwelijk, onder meer buitenechtelijke 
kinderen, maar ook ziekte en uiteengeslagen gezinnen. 
Zoveel huwelijken hangen aan een zijden draadje of 
zijn al geknapt. (…)

‘Daarom is het bewaren van het zevende gebod een 
onmisbaar schild! (Zie Exodus 20:14.) Wanneer men dit 
schild laat zakken of verliest, gaan de zo onontbeerlijke 
hemelse zegeningen verloren. Geen individu of volk 
kan lang voorspoedig zijn zonder die zegeningen.’ 
(Liahona, januari 2002, pp. 90–91.)

Jakob 3:1–2
Welke zegeningen zijn volgens Jakob 

weggelegd voor de reinen van hart 
die zijn bedrogen of gekwetst?
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Jakob 3:10. De slechte uitwerking 
van een slecht voorbeeld
•	 Kinderen	leren	constant	van	het	voorbeeld	van	de	
mensen om hen heen. Helaas kan een onrechtschapen 
voorbeeld een vernietigende uitwerking hebben op 
de jeugd. Ouderling Vaughn J. Featherstone van de 
Zeventig heeft gewaarschuwd: ‘Ik wil het volgende 
tegen de volwassenen en ouders zeggen. De vader van 
ouderling Bruce R. McConkie [Oscar Walter McConkie] 
heeft gezegd dat als we een gebod overtreden, hoe 
klein ook, onze jeugd later misschien een gebod zal 
overtreden dat tien of honderd keer ernstiger is en 
dat vervolgens zal goedpraten op basis van de kleine 
overtreding die wij in het verleden begaan hebben.’ 
(Liahona, januari 2000, pp. 15–16.)

•	 Ouderling	Jeffrey R.	Holland	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft de ouders in de kerk aange-
spoord om hun geloof en rechtschapenheid aan hun 
kinderen te tonen:

‘Ik denk dat sommige ouders niet begrijpen dat zij, 
ondanks het feit dat zij volgens henzelf een sterk getui-
genis hebben, dat geloof voor hun kinderen moeilijk 
waarneembaar maken. We kunnen redelijk actieve hei-
ligen der laatste dagen zijn, maar als we geen integer, 
evangeliegericht leven leiden en niet op onze kinderen 
overdragen dat we er diep van overtuigd zijn dat de 
herstelling heeft plaatsgevonden en dat de kerk vanaf 
het eerste visioen tot op dit moment door God geleid 
wordt, dan kan wel eens blijken dat die kinderen, tot 
onze spijt maar niet tot onze verbazing, geen actieve 
heiligen der laatste dagen meer zijn.

Nog niet zo lang geleden ontmoetten zuster Holland en 
ik een aardige jongeman die met ons in contact kwam 
nadat hij had rondgekeken in de occulte wereld en 
diverse oosterse godsdiensten, op zoek naar een gods-
dienstige overtuiging. Zijn vader, gaf hij toe, geloofde 
helemaal nergens in. Maar zijn grootvader, vertelde hij, 
was eigenlijk lid van De Kerk van Jezus Christus van 
de Heiligen der Laatste Dagen. “Maar hij deed er niet 
zo veel mee”, zei de jongeman. “Hij sprak altijd nogal 
cynisch over de kerk.” Via een cynische grootvader 
naar een zoon die niet weet of God bestaat, naar een 
kleinzoon die nu wanhopig op zoek is naar wat God al 
aan zijn familie had gegeven! (…)

‘Geen enkele ouder of wie dan ook, heeft ooit toestem-
ming gekregen om, al is het onopzettelijk, te zorgen dat 
een kind (of iemand anders) ontrouw wordt, de kern 
van het geloof uit het oog verliest, alleen maar omdat 
we slim of onafhankelijk willen zijn. (…)

‘Leef het evangelie zo duidelijk mogelijk na. Houd 
u aan uw verbonden. Uw kinderen weten dat u die 
hebt gesloten. Geef priesterschapszegens. En geef uw 
getuigenis! Ga er niet zomaar van uit dat uw kinderen 
op eigen houtje aanvoelen wat u gelooft.’ (Liahona, mei 
2003, p. 86–87.)

Jakob 3:11. ‘De tweede dood’
•	 De	tweede	dood	wordt	ook	wel	de	geestelijke	dood	
genoemd. In de Gids bij de Schriften staat de geestelijke 
dood omschreven als ‘gescheiden worden van God 
en van zijn invloed’. De geestelijke of tweede dood 
die Jakob noemt, komt ‘na de dood van het sterfelijke 
lichaam. Zowel herrezen mensen als de duivel en zijn 
engelen zullen worden geoordeeld. Wie zich willens 
en wetens hebben verzet tegen het licht en de waar-
heid van het evangelie, zullen de geestelijke dood 
ondergaan. (…) (Alma 12:16; Helaman 14:16–19; LV 
76:36–38)’ (Gids bij de Schriften, ‘Dood, geestelijke’).

Jakob 4:5. De Vader aanbidden in 
de naam van Jezus Christus
•	 Jakobs geschriften geven ons een waardevol inzicht 
in de wet van Mozes en het Oude Testament. In Jakob 
4:5 lezen we dat de profe-
ten uit het Oude Testament 
vóór de tijd van Jakob wis-
ten dat Christus en de 
Vader afzonderlijke perso-
nen zijn en dat zij de Vader 
in de naam van Christus 
aanbaden. Uit Jakobs woor-
den blijkt dat de wet van 
Mozes veel meer inhield 
dan slechts een wet van 
strikte geboden en voor-
schriften, zoals sommige hedendaagse geleerden bewe-
ren. De wet van Mozes getuigde van Jezus Christus en 
bracht de rechtvaardigen tot heiliging door de verzoe-
ning van Jezus Christus.
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Jakob 4:10. ‘Tracht niet de Heer raad te geven’
•	 President	Marion G.	Romney	(1897–1988)	van	het	
Eerste Presidium heeft uitgelegd wat het betekent om 
‘de Heer raad te geven’: ‘Ik denk niet dat veel leden van 
de kerk de overtuiging van mensen of hun eigen raad 
bewust boven die van de Heer stellen. Maar als we niet 
op de hoogte blijven van de raad van de Heer, vervan-
gen we ongemerkt zijn raad door die van onszelf. In 
feite zit er niets anders op dan onze eigen raad te volgen 
als we de aanwijzingen van de Heer niet kennen.’ (’Seek 
Not to Counsel the Lord’, Ensign, augustus 1985, p. 5.)

Jakob 4:14–18. ‘Voorbijzien van het doel’
•	 Toen	ouderling	Dean L.	Larsen	als	zeventiger	werk-
zaam was, legde hij uit dat de Israëlieten van weleer 
‘zichzelf in grote moeilijkheden hadden gebracht’ en 
‘zichzelf in geestelijk opzicht ernstig in gevaar brach-
ten, omdat zij weigerden eenvoudige, fundamentele 
waarheden te aanvaarden. Zij vermaakten zich en 
lieten zich in met “dingen die zij niet konden begrij-
pen” ( Jakob 4:14). Zij waren kennelijk behept met 
een pseudo-wereldwijsheid en snobisme die hun een 
onterecht gevoel van superioriteit gaven over hen die 
het duidelijke woord van de Heer onder hen brachten. 
Zij overschreden de grens van wijsheid en gezond 
verstand en bleven duidelijk niet binnen de cirkel van 
fundamentele evangeliewaarheden die een basis voor 
het geloof verschaffen. Zij moeten zich verlustigd heb-
ben in speculatieve en theoretische zaken waardoor 
de fundamentele geestelijke waarheden voor hen 
verborgen bleven. Naarmate zij verblind raakten door 
die “dingen die zij niet konden begrijpen”, ging hun 
begrip van en geloof in de verlossende rol van de ware 
Messias verloren en raakten zij in verwarring over het 
doel van het leven. Een studie van de geschiedenis van 
Israël bevestigt Jakobs aantijgingen.’ (Ensign, november 
1987, p. 11.)

•	 Ouderling	Neal A.	Maxwell	heeft	uitgelegd	hoe	we	
‘voorbijzien van het doel’ in deze tijd kunnen voorko-
men: ‘De ongelofelijke verblindheid die uitmondde in 
de verwerping van de waarheden die profeten hadden 
verkondigd en die voorkwam dat men Jezus herkende 

voor wie Hij was, werd volgens Jakob veroorzaakt 
“door het voorbijzien van het doel”. Wie voorbijzien aan 
duidelijkheid, voorbijzien aan de profeten, voorbijzien 
aan Christus en voorbijzien aan zijn eenvoudige lerin-
gen, wachten nu, net als toen, tevergeefs. Want alleen 
het evangelie van Jezus Christus leert ons de dingen 
zoals ze werkelijk zijn en zoals ze werkelijk zullen 
zijn.’ (‘On Being a Light’ [toespraak gehouden aan het 
instituut voor godsdienstonderwijs in Salt Lake City, 
2 januari 1974], p. 1.)

Jakob 4:14–15
Wat is er ‘door het voorbijzien van het doel’ vol-
gens Jakob met de Joden van weleer gebeurd? 

(Zie Deuteronomium 32:4; Helaman 5:12).

Stof tot nadenken
•	 Jakob	schreef	dat	hij	zijn	‘opdracht	van	de	Heer’	had	

verkregen ( Jakob 1:17). Wat moet iemand doen om 
een opdracht van de Heer te verkrijgen?

•	 Jakob	heeft	gezegd	dat	we	iedereen	als	een	kostbaar	
kind van God dienen te behandelen (zie Jakob 2:21). 
Hoe kunt u dat nog beter doen?

•	 Wat	zijn	enkele	gevolgen,	op	de	korte	en	lange	ter-
mijn, als iemand de wet van kuisheid overtreedt? Hoe 
hebt u zich voorgenomen dit heilige gebod van God 
niet te overtreden?

•	 Wat	betekent	het	‘de	Heer	raad	te	geven’	in	plaats	
van ‘raad uit zijn hand te aanvaarden’? ( Jakob 4:10).

Voorgestelde opdrachten
•	 Bestudeer	de	volgende	teksten	en	noteer	welke	

raad de Heer ons op financieel gebied geeft: Jakob 
2:12–19   ; Mosiah 4:16–26. Gebruik het lijstje om 
enkele financiële richtlijnen voor uw verdere leven 
op te stellen.

•	 Lees	in	Jakob	1:1–4	de	raad	van	Nephi	aan	Jakob	
over wat hij op de kleine platen moest schrijven. 
Werk een plan uit om uw persoonlijke geschiedenis 
kracht bij te zetten.
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Jakob 5–7

Hoofdstuk 16

Inleiding
Zenos’ gelijkenis van de olijfbomen geeft blijk van Gods 
betrokkenheid bij de geschiedenis en de bestemming 
van het huis van Israël (zie Jakob 6:4). President Joseph 
Fielding Smith (1876–1972) heeft ons aangespoord om 
Jakob 5 diepgaand te onderzoeken: ‘De gelijkenis van 
Zenos, die is opgetekend in het vijfde hoofdstuk van het 
boek Jakob, is een van de grootste gelijkenissen die ooit 
zijn opgetekend. Deze gelijkenis is op zich al afdoende 
bewijs dat het Boek van Mormon waar is. Geen sterfelijk 
mens kan een dergelijke gelijkenis zonder de inspiratie 
van de Heer optekenen. Het is jammer dat te veel lezers 
van het Boek van Mormon aan deze waarheden over de 
geschiedenis, verstrooiing en uiteindelijke vergadering 
van Israël voorbijgaan of die geringschatten.’ (Answers 
to Gospel Questions, samengesteld door Joseph Fielding 
Smith jr., 5 delen [1957–1966], deel 4, p. 141.)

Jakob besloot na het opschrijven van de gelijkenis zijn 
woorden met het relaas van Sherems pogingen om de 
mensen van Jezus Christus weg te leiden. Als u leert 
hoe Jakob Sherems argumenten als misleidingen van de 
duivel aan de kaak stelde, kunt u zich wapenen tegen 
de antichristen in deze tijd (zie Jakob 7:2–22).

Toelichting
Jakob 5. De gelijkenis van de olijfbomen
•	 In	een	gelijkenis	worden	morele	of	geestelijke	waar-
heden symbolisch voorgesteld. Die symbolen geven 
het verhaal meer betekenis als we ons erin verdiepen. 
De waarde van de gelijkenis komt tot uiting als we de 
betekenis ervan begrijpen. Ouderling Jeffrey R. Holland 
van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft het hoofd-
thema van de gelijkenis van Zenos uiteengezet:

Deze gelijkenis die Jakob aanhaalt, is helemaal op 
Christus gericht. (…)

‘Terwijl de Heer van de wijngaard en zijn arbeiders de 
bomen verzorgen, snoeien, zuiveren en op andere wij-
zen productiever proberen te maken in wat neerkomt 
op een historische impressie van de verstrooiing en 
vergadering van Israël, ligt de diepere, overkoepelende 
betekenis van de verzoening aan hun inspanningen ten 
grondslag. Ondanks het snoeien, enten en verzorgen 
waarbij de bomen vermengd worden in vrijwel alle 
delen van de wijngaard, is de terugkeer naar hun 

oorsprong het voornaamste thema van deze gelijkenis. 
De boodschap draait steeds om hun terugkeer, bekering 
en hereniging — ofwel de verzoening.

‘(…) Minstens vijftien keer uit de Heer van de wijngaard 
zijn verlangen om de wijngaard en de oogst ‘voor 
zichzelf te behouden’. Verder zegt hij wel acht keer dat 
het hem ‘grieft’ de boom te moeten verliezen. Iemand 
die de gelijkenis heeft bestudeerd, zei eens dat die 
op gelijke voet staat met de gelijkenis van de verloren 
zoon. Beide verhalen maken de barmhartigheid van de 
Heer zo ontroerend en gedenkwaardig.

‘Die hereniging en verzoening behelst inderdaad 
harde, veeleisende en soms pijnlijke arbeid, wat het 
verlossingswerk ook altijd is. Er is sprake van spitten 
en bemesten. Er is sprake van bewateren, verzorgen en 
snoeien. En er zijn steeds weer de eindeloze entmetho-
den — alle met één heerlijk doel voor ogen, namelijk 
de bomen van de wijngaard “welig te [laten] tieren” en 
“als één lichaam” te laten worden, waarvan “de vruch-
ten (…) gelijk” zijn en die de Heer van de wijngaard 
“voor zichzelf [wil] behouden”. Het werk van Christus 
(en zijn discipelen) in iedere bedeling heeft immer als 
doel gehad de kinderen van de Vader van alle afgele-
gen plaatsen van zonde en vervreemding waarin zich 
bevinden, bijeen te vergaderen, te genezen en met hun 
Meester te herenigen.’ (Christ and the New Covenant 
[1997], pp. 165–166.)

•	 Raadpleeg	‘Beknopt	overzicht	van	de	verstrooiing	
van Israël’ in het aanhangsel (p. 438) voor meer infor-
matie over de verstrooiing van Israël. Raadpleeg ‘De 
vergadering van Israël’ in het aanhangsel (p. 439) voor 
meer informatie over de vergadering van Israël.

Jakob 5:1. Wie was Zenos?
•	 Zenos	was	een	Hebreeuwse	profeet	wiens	geschrif-
ten op de platen van koper stonden, maar die niet in 
het Oude Testament wordt genoemd. Hij leefde ergens 
in de periode na de profeet Abraham en vóór de 
profeet Jesaja (zie Helaman 8:19–20). We weten dat hij 
getuigde van de dood en verlossing van de Zoon van 
God (zie 1 Nephi 19:10; Alma 34:7). Zenos is vooral 
bekend om zijn vermaarde gelijkenis van de olijfboom. 
Uit die gelijkenis blijkt duidelijk dat hij een profeet en 
een ziener was (zie Jakob 5).
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Jakob 5:3. ‘Ik zal u, o huis Israëls, 
vergelijken met een tamme olijfboom’
•	 Olijfbomen	kweken	was	in	het	oude	Israël	gebrui-
kelijk. Ouderling Jeffrey R. Holland heeft uitgelegd 
waarom de olijfboom in de gelijkenis van Zenos een 
krachtig symbool van Gods liefde voor het huis van 
Israël was:

‘Een schrijver heeft over deze uitgebreide symbolische 
verhandeling gezegd: “Volgens een Joodse legende 
is de boom des levens een olijfboom. Dat zou heel 
goed kunnen, want de olijfboom is een wintergroene 
boom en geen bladverliezende boom. De bladeren 
verkleuren niet en vallen niet af in de herfst. De bomen 
verjongen zich doorlopend in de brandende zomerhitte 
en winterse kou. Zonder de nodige verzorging is de 
olijfboom een wilde, onberekenbare boom die snel 
degenereert. Alleen na een lange en geduldige ver-
zorging, doorgaans acht tot tien jaar, begint de boom 
vrucht te dragen. Nog lang daarna blijven er vaak 
nieuwe scheuten voortkomen uit ogenschijnlijk dorre 
wortels. [De knoestige stammen wekken] de indruk van 
noeste arbeid — van oud leven dat nieuw leven voort-
brengt.” [Truman Madsen, ‘The Olive Press: A Symbol of 
Christ’, in The Allegory of the Olive Tree, bewerkt door 
 Stephen D. Ricks en John W. Welch (1994), p. 2.]

‘Lehi gaf zelf te kennen dat geen ander symbool Gods 
alomvattende, constante, verlossende liefde — en dan 
vooral de liefde die blijkt uit de gave van zijn enig-
geboren Zoon —beter en krachtiger weergeeft dan de 
olijfboom.’ (Christ and the New Covenant, pp. 163–164.)
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Jakob 5:3–77. Symbolische elementen 
in de gelijkenis van Zenos
•	 De	analyse	van	een	gelijkenis	moet	niet	doorschieten	
wat de precieze overeenkomst van elk element met een 
symbolische betekenis betreft. Maar een definitie van de 
belangrijkste elementen is wel nodig om de gelijkenis 
te begrijpen. In de hele gelijkenis van Zenos staat de 
liefdevolle zorg van de Heer voor zijn volk centraal. 
Daarnaast zijn de volgende elementen van belang voor 
een beter begrip van de gelijkenis (zie ook ‘Beknopt 
overzicht van de verstrooiing van Israël’ in het aanhang-
sel op pagina 438 en ‘De vergadering van Israël’ in het 
aanhangsel op pagina 439).

Symbool Betekenis

De wijngaard De wereld

De tamme olijfboom Het huis van Israël, het verbonds-
volk van de Heer

De wilde olijfboom De andere volken, zij die niet van 
Israël zijn (verderop in de gelijke-
nis stellen de wilde takken het 
afvallige Israël voor)

De takken Groepen mensen

De wortels van de 
tamme olijfboom

De evangelieverbonden en belof-
ten van de Heer met en aan zijn 
kinderen, een voortdurende bron 
van kracht en leven voor wie 
getrouw zijn

De vruchten van 
de boom

Het leven of de werken van 
mensen

Spitten, snoeien, 
verzorgen

Het werk dat de Heer voor zijn 
kinderen doet om hen te helpen 
gehoorzaam te zijn en goede 
vruchten voort te brengen

De takken verplanten Groepen mensen over de hele 
wereld verstrooien, of ze terug-
brengen waar ze vandaan kwamen

Enten Het proces van geestelijke weder-
geboorte waardoor men in het 
verbond wordt opgenomen

De afstervende takken Goddeloosheid en afvalligheid

De takken in het vuur 
werpen

Het oordeel van God

Jakob 5–7
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De verstrooiing van Israël
Vóór de tijd van Christus (vss. 3–14)

De tamme 
olijfboom 

(Israël) begint 
te vergaan  
( vss. 3–4).

De meester 
snoeit en ver-

zorgt de boom; 
enkele nieuwe 
takken groeien 
maar de kruin 
sterft verder af 

(vss. 4–6).

De grootste 
takken worden 
verwijderd en 
wilde takken 
worden in de 
boom geënt; 

tere takken wor-
den verborgen 

(vss. 7–14).

De natuurlijke takken worden in de laagstgelegen delen van de wijngaard verborgen.

Verdorde takken 
worden verbrand 

(vss. 7, 9).

Wilde olijfboom 
(de andere volken; 

vss. 7, 9)

God zag de afvalligheid van het oude Israël. Hij stuurde pro-
feten om bekering te prediken, maar slechts weinig mensen 
wilden luisterden. Hij liet de goddelozen verdelgen en de 
andere volken komen. Enkele rechtvaardige aftakkingen van 
Israël werden over de wereld verstrooid.

De tijd van Christus
(vss. 15–28)

Goede vruchten  
(vss. 15–18)

Schrale grond; 
goede vruchten 
(vss. 20–22)

Nog schralere 
grond; goede 
vruchten (vers 22)

Vruchten (deze tak 
wordt verder niet meer 
genoemd; vers 24)

Goede grond; goede en 
slechte vruchten (vers 25)

God zag dat Israël (de oude moeder-
boom) was gered en goede vruchten 
voortbracht. De verstrooide takken 
van Israël brachten ook goede vruch-
ten voort, behalve de Nephieten en 
de Lamanieten, van wie de vruchten 
deels goed en deels slecht waren.

De gelijkenis van de olijfboom: Jakob 5
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De grote afval
(vss. 29–49)

Slechte 
vruchten 

(vss. 29–37)

Slechte 
vruchten  
(vss. 39, 46)

Slechte 
vruchten  
(vss. 39, 46)

Alleen slechte 
vruchten  
(vss. 39, 46)

God zag dat het christendom (de 
oude moederboom met zowel 
Israëlieten als andere volken) ziek 
was geworden, maar dat de wor-
tels nog goed waren. De natuur-
lijke takken die her en der waren 
geplant, waren ook verdord.

De vergadering van Israël
Het evangelie gaat naar de 

hele wereld (vss. 50–76)

Naarmate de natuur-
lijke takken groeien, 
worden de wilde tak-
ken verbrand (vss. 

57–58, 65–73).
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Het millennium (vss. 76–77)

Alle bomen worden als 
één lichaam en brengen 

natuurlijke vruchten 
voort (vss. 74–76).

Wanneer er opnieuw 
slechte vruchten 

komen, worden de 
goede vruchten 

ingezameld en wordt 
de wijngaard verbrand 

(vers 77).

God en zijn dienstknechten herstellen het zuivere evangelie. Zij 
beginnen het verstrooide Israël te vergaderen en het evangelie over 
de hele wereld te verspreiden. Naarmate de rechtschapenheid toe-
neemt, worden de goddelozen vernietigd tot het kwaad is uitgeroeid 
(de wederkomst van Jezus Christus). Er heerst lange tijd rechtscha-
penheid (het millennium). Wanneer het kwaad de kop weer opsteekt 
in de wereld, zal God de rechtvaardigen van de goddelozen schei-
den en de aarde met vuur reinigen.

De natuurlijke takken worden in de laagstgelegen delen van de wijngaard verborgen.
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Jakob 5:8–10. Wat is de betekenis 
van takken enten?
•	 Bij het entproces worden gezonde, levende takken 
van een boom afgesneden 
en op de stam van een 
andere boom ingebracht 
om te groeien. De takken 
in deze gelijkenis stellen 
groepen mensen voor die 
de Heer uit de ene plaats 
wegneemt en ergens 
anders neerzet. Uiteindelijk 
zal Israël opnieuw geënt 
worden, ofwel ‘tot de ken-
nis komen aangaande de 
ware Messias’ (1 Nephi 10:14).

Jakob 5:23–25. ‘Ik heb ook een 
andere tak (…) geplant’
•	 Door	de	gelijkenis	van	Zenos	weten	we	dat	de	ver-
strooiing van Israël over de hele wereld een zegen voor 
Israël en de overige kinderen van onze hemelse Vader 
was. President Joseph Fielding Smith heeft gezegd: ‘In 
die gelijkenis stelt de olijfboom het huis van Israël voor. 
(…) In eigen land begon het af te sterven. Daarom 
bracht de Heer takken, zoals de Nephieten, de verloren 
stammen en anderen die de Heer heeft weggeleid maar 
waarvan we niets weten, over naar andere delen van 
de aarde. Hij plantte die door zijn hele wijngaard, ofwel 
de hele wereld.’ (Answers to Gospel Questions, deel 4, 
p. 204.)

President James E. Faust (1920–2007) van het Eerste 
Presidium heeft het doel van de verstrooiing van Israël 
over de hele wereld uitgelegd: ‘Door de verstrooiing 
van Israël over de hele wereld werd het geloof dat in 
hun bloed zat, verspreid zodat veel volken nu kunnen 
deelhebben aan het evangelieplan.’ (Ensign, november 
1982, p. 87.)

Jakob 5:41, 47, 49. ‘Wat had ik nog méér 
voor mijn wijngaard kunnen doen?’
•	 De	Heer	vroeg	driemaal:	‘Wat	had	ik	nog	méér	voor	
mijn wijngaard kunnen doen?’ ( Jakob 5:41, 47, 49). 
Ouderling Jeffrey R. Holland heeft uitgelegd dat deze 
vraag ons inzicht geeft in de ware aard van God en zijn 

onophoudelijke inspanningen ten behoeve van zijn 
kinderen:

‘Toen de Heer van de wijngaard, na te hebben gespit en 
gemest, na te hebben gesproeid, gesnoeid, verplant en 
geënt, zijn schop en zijn tuingereedschap neergooide, 
weende [Hij] en aan iedereen die maar wilde luisteren, 
vroeg [Hij]: “Wat had ik nog méér voor mijn wijngaard 
kunnen doen?”

‘Wat een onvergetelijk beeld van Gods betrokkenheid 
bij ons leven! Wat lijdt een Ouder als zijn kinderen niet 
voor Hem en “het evangelie van God” [Romeinen 1:1] 
kiezen, dat Hij gegeven heeft!’ (Liahona, november 
2003, p. 72.)

Jakob 5:47–48. Geestelijke wortels ontwikkelen
•	 President	Spencer W.	Kimball	(1895–1985)	heeft	
uitgelegd waarom de ontwikkeling van een diep wor-
telstelsel aan de takken en vruchten vooraf moet gaan:

‘Ik geloof dat we in dit opzicht een goede les vinden in 
de gelijkenis van de wijngaard in het vijfde hoofdstuk 
van Jakob in het Boek van Mormon. (…)

‘“(…) Omdat de takken de overhand hebben gekregen 
op de wortels ervan, zijn zij sneller gegroeid dan de 
kracht van de wortels en hebben zichzelf kracht toege-
eigend. Zie, ik zeg: is dat niet de oorzaak dat de bomen 
van uw wijngaard ziek zijn geworden?” ( Jakob 5:47–48; 
cursivering toegevoegd).

‘Het lijkt wel of sommige [heiligen der laatste dagen] 
onder ons hetzelfde probleem hebben. Ze willen 
overvloedig oogsten — zowel geestelijk als stoffelijk 
— zonder het wortelstelsel te ontwikkelen waardoor 
dat mogelijk wordt. Er zijn veel te weinig mensen die 
de prijs, de discipline en het werk over hebben voor 
het ontwikkelen van stevige wortels. Die ontwikkeling 
begint al in onze jeugd. Als jongen besefte ik niet hoe 
belangrijk mijn dagelijkse karweitjes waren — in de 
tuin werken, vee voederen, water dragen, houthakken, 
hekken repareren, en alle andere werkzaamheden die 
op een kleine boerderij verricht moesten worden — 
om de wortels te ontwikkelen voordat je takken kon 
laten groeien. Ik ben zo dankbaar dat mijn ouders 
dat verband tussen wortels en takken goed begrepen. 
Laten we allemaal diepe wortels kweken, zodat we de 
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gewenste vruchten van ons welzijnswerk kunnen pluk-
ken.’ (Ensign, november 1978, pp. 74–75.)

Jakob 5:62–75. ‘Deze laatste maal 
met al onze kracht arbeiden’
•	 Ouderling	Dean L.	Larsen	heeft	als	lid	van	de	
Zeventig gezegd dat wij allemaal betrokken zijn bij deze 
laatste inspanning om de wereld op de komst van Jezus 
Christus voor te bereiden:

‘[Nu] is de tijd waarin de Heer en zijn dienstknechten 
zich de laatste maal inspannen om de boodschap van 
de waarheid aan alle volken der aarde te brengen en de 
nakomelingen van het oude Israël terug te winnen die 
hun ware identiteit hebben verloren.

‘De profeet Zenos, door 
Jakob in het Boek van Mor-
mon aangehaald, vergelijkt 
dit werk met de arbeid van 
knechten die een wijngaard 
snoeien en verzorgen, en 
de vruchten ervan voor de 
laatste maal bijeenvergade-
ren. Zenos vergelijkt de 
Heiland met de meester 
van de wijngaard, die tot 

zijn helpers zegt: “Daarom, laten wij uitgaan en deze 
laatste maal met al onze kracht arbeiden, want zie, het 
einde nadert, en dit is voor de laatste maal dat ik mijn 
wijngaard snoei” ( Jakob 5:62).

‘U bent naar de aarde gekomen nadat het grote fun-
dament voor dit grote werk is gelegd. Het evangelie is 
voor de laatste maal hersteld. De kerk is in bijna alle 
delen van de wereld gevestigd. Het toneel is gereed om 
het slotstuk uit te voeren. U bent de hoofdrolspelers. 
U behoort tot de laatste arbeiders in de wijngaard. Dat 
juk rust op uw schouders. Voor die bediening bent u 
uitgekozen.’ (Ensign, mei 1983, p. 33.)

Jakob 6:10. ‘Poel van vuur en zwavel’
•	 De	uitdrukking	‘poel	van	vuur	en	zwavel’	komt	
herhaaldelijk in de Schriften voor (Openbaring 19:20; 
20:10; 2 Nephi 9:16, 19, 26; 28:23; Jakob 3:11; 6:10; 
Mosiah 3:27; Alma 12:17; 14:14; LV 76:36). Daarmee 
wordt doorgaans de plaats beschreven waar mensen die 

zich niet bekeren terechtkomen na het oordeel, of de 
geestelijke kwelling die op de zonde volgt.

Een van de hedendaagse openbaringen in verband met 
de plaats voor wie zich niet bekeren, luidt: ‘[De godde-
lozen] zullen heengaan in de poel van vuur en zwavel, 
met de duivel en zijn engelen’ (LV 76:36).

Over de geestelijke kwelling heeft de profeet Joseph 
Smith (1805–1844) gezegd: ‘De mens is zijn eigen 
kweller en spreekt zijn eigen oordeel uit. Derhalve staat 
er geschreven: hun deel is in de poel die brandt van 
vuur en zwavel. De kwelling van teleurstelling is voor 
een mens zo intens als een poel van vuur en zwavel.’ 
(History of the Church, deel 6, p. 314.)

Jakob 7:2, 4, 7
Welke argumenten en methoden gebruikte She-
rem zoal? Wat zijn de hedendaagse varianten 

van diezelfde argumenten en methoden?

Jakob 7:1–23. Sherem, de antichrist
•	 Jakob	7	introduceert	de	eerste	antichrist	in	het	
Boek van Mormon (zie de toelichting bij Alma 30:6 op 
pagina 213). Sherem paste, net als de anderen na hem, 
‘veel overredingskracht’ en vleierij toe en verkondigde 
‘dat er geen Christus zou zijn’ ( Jakob 7:2, 4).

President Ezra Taft Benson (1899–1994) heeft gezegd 
dat het Boek van Mormon ons onder meer helpt 
waarheid van dwaling te onderscheiden, en daarbij de 
motieven van mensen als Sherem blootlegt: ‘Het Boek 
van Mormon ontmaskert de vijanden van Christus. 
Het beschaamt valse leerstellingen en (…) 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 herkennen en weten hoe we de 
valse educatieve, politieke, religieuze en filosofische 
denkbeelden van onze tijd kunnen bestrijden.’ (Ensign, 
mei 1975, p. 64.)

Jakob 5–7
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Jakob 7:2–4. Misleiding vermijden
•	 President	Ezra	Taft	Benson	heeft	verteld	dat	we	met	
de volgende drie vragen kunnen voorkomen dat we 
misleid worden:

‘1. Wat staat erover in de standaardwerken? (…)

‘Het Boek van Mormon was volgens Brigham Young in 
zijn hart gegrift en heeft hem zonder twijfel voor mislei-
ding behoed. (…)

‘2. Ten tweede: wat zeggen de hedendaagse presi-
denten van de kerk over het onderwerp — vooral de 
huidige president? (…)

‘3. De derde en laatste test is de Heilige Geest — de 
test van de Geest. (…) Die test kan alleen doelmatig 
zijn als onze communicatiekanalen met God zuiver en 
deugdzaam zijn, en niet vervuild door zonden. Brigham 
Young heeft gezegd:

‘“U kunt weten of u ten goede of ten kwade wordt 
geleid (…) want elk beginsel dat God heeft geopen-
baard, heeft het in zich om de mens te overtuigen van 
de waarheid ervan. (…)

‘“Wat zou het bedroevend zijn als we door één persoon 
naar de ondergang werden geleid!”’ (Conference 
Report, oktober 1963, pp. 16–17.)

Jakob 7:13. ‘Toon mij een teken’
•	 De	Heer	heeft	gezegd:	‘Een	boos	en	overspelig	
geslacht verlangt een teken’ (Matteüs 12:39). Wie een 
teken verlangen zonder eerst geloof te oefenen, geven 
blijk van hun geestelijke toestand.

De profeet Joseph Smith 
heeft een hedendaags 
voorbeeld van dit beginsel 
gegeven: ‘Toen ik in Phila-
delphia aan het prediken 
was, vroeg een Quaker om 
een teken. Ik legde hem 
het zwijgen op. Na de toe-
spraak vroeg hij opnieuw 
om een teken. Ik vertelde 
de aanwezigen dat de man 
een overspelige was; dat 
een boos en overspelig 
geslacht een teken verlangt; 

en dat de Heer mij in een openbaring had laten weten 
dat ieder mens die een teken verlangt een overspelige 
is. “Dat is waar,” riep iemand, “want ik heb hem op 
heterdaad betrapt”, wat de man nadien toegaf toen hij 
zich liet dopen.’ (History of the Church, deel 5, p. 268.)

President Joseph F. Smith (1838–1918) heeft over de 
zwakte om met een teken ons geloof te voeden gezegd: 
‘Toon me heiligen der laat-
ste dagen die wonderen, 
tekenen en visioenen nodig 
hebben om de kerk trouw 
te blijven, dan toon ik u 
leden van de kerk die voor 
God niet welgevallig zijn 
en zich op glad ijs bevin-
den. Wij raken niet in de 
waarheid verankerd door 
wonderbaarlijke manifestaties aan ons, maar door nede-
righeid en getrouwe gehoorzaamheid aan de geboden 
en wetten van God.’ (Conference Report, april 1900, 
p. 40.)

Jakob 7:13–20. Tekenen volgen hen die geloven
•	 De	Heer	heeft	verklaard:	‘Geloof	komt	niet	door	
tekenen, maar tekenen volgen hen die geloven’ (LV 
63:9; zie ook vss. 10–12). Ouderling Bruce R. McConkie 
(1915–1985) heeft gezegd dat de rechtvaardigen teke-
nen in hun leven zullen zien vanwege hun geloof:

‘Tekenen volgen op geloof. Incidenteel dienen ze wel 
eens ter versterking van het geloof van wie geestelijk 
ingesteld zijn, maar hun voornaamste doel is niet 
mensen tot de waarheid bekeren, maar te belonen en 
te zegenen wie al bekeerd zijn. (…)

‘Tekenen zijn heilige blijken van een goddelijke gunst 
die voor de getrouwen zijn weggelegd en waarover de 
ontvanger geacht wordt niet op te scheppen.’ (Mormon 
Doctrine, 2de editie [1966], pp. 713–714.)

Jakob 7:27. Adieu
•	 Sommigen	hebben	vraagtekens	geplaatst	bij	het	
gebruik van het Franse woord adieu in Jakob 7:27. 
Iemand heeft dat als volgt uitgelegd:

‘De keuze van woorden komt door de taal die 
Joseph Smith kende en gebruikte, zodat ze voor ons 
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begrijpelijk zijn. Daarom staan er woorden in de 
vertaalde tekst die in de tijd van het Boek van Mormon 
onbekend waren.

‘Het woord adieu wordt in een [Engelstalig] woorden-
boek in de tijd van Joseph Smith omschreven als “een 
vaarwel, een uitdrukking van goede wensen wanneer 
vrienden afscheid van elkaar nemen” [met de beteke-
nis dat ik je bij God aanbeveel]. (Noah Webster, An 
 American Dictionary of the English Language, 1828.) 
Hoewel het woord van oorsprong Frans is, was het 
gebruik ervan aan het begin van de negentiende eeuw 
gemeengoed geworden in New England.’ (Edward J. 
Brandt, ‘I Have a Question’, Ensign, oktober 1985, 
p. 17.)

Stof tot nadenken
•	 Wat	leert	de	gelijkenis	van	Zenos	ons	over	de	inspan-

ningen die God Zich voor zijn kinderen getroost?

•	 President	Joseph	Fielding	Smith	heeft	gezegd:	‘Hei-
ligen der laatste dagen gaan tegenwoordig naar alle 
delen van de wereld als knechten in de wijngaard, 
verzamelen de vruchten en leggen die weg voor 
de tijd dat de Meester komt.’ (Answers to Gospel 
Questions, deel 4, p. 142.) Hoe kunt u naast het 

zendingswerk de Heer nog meer helpen om vruch-
ten bijeen te vergaderen?

•	 Waarom	zijn	de	methoden	die	Sherem	gebruikte	zo	
succesvol in de huidige wereld? Hoe kunt u zich erte-
gen wapenen?

Voorgestelde opdrachten
•	 Noteer	in	uw	dagboek	de	evangeliebeginselen	die	

u in de gelijkenis van Zenos aantreft (zie Jakob 5). 
Vergelijk ze met de evangeliebeginselen die Jakob 
in Jakob 6:3–13 beklemtoont.

•	 Lees	Alma	30:12–18	en	de	desbetreffende	toelichting	
bij die verzen (zie pagina 214). Vergelijk Korihors 
argumenten met Sherems argumenten in Jakob 
7:2–13. Vertel een vriend, vriendin of familielid hoe 
we ons tegen de misleidingen van antichristen kun-
nen beschermen.

•	 Lees	het	verhaal	onder	Jakob	7:13	over	de	predikant	
die de profeet Joseph Smith om een teken vroeg. 
Lees Jakob 7:13–20 en Alma 30:49–59 en verge-
lijk wat Sherem en Korihor door het vragen om 
een teken meemaakten. Lees Leer en Verbonden 
63:7–12 en geef aan waarom geloof niet uit tekenen 
voortkomt.

Jakob 5–7
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Inleiding
Let bij uw studie van de boeken Enos, Jarom, Omni 
en Woorden van Mormon op manieren waarop u net 
als Enos leiding van de Heer kunt ontvangen. Uit het 
verhaal van Enos blijkt Gods bereidheid om ons in 
antwoord op onze gebeden te zegenen en te leiden. 
Het verslag waarin de Nephieten het land Lehi-Nephi 
ontvluchten, geeft aan dat God zijn volk ook leidt door 
middel van profetische waarschuwingen en raad. Als 
we bidden en de profeet volgen, ontvangen wij een 
getuigenis van Gods oneindige liefde en zorg voor ons.

Toelichting
Enos 1:1. ‘Lering en terechtwijzing des Heren’
•	 President	Ezra	Taft	Benson	(1899–1994)	heeft	vaders	
de raad gegeven het onderwijsmodel van de rechtscha-
pen vaders in het Boek van Mormon te volgen:

‘Wat leerden de rechtvaardige vaders in het Boek 
van Mormon hun zoons? Zij onderwezen hen in vele 
dingen, maar de overkoepelende boodschap was “het 
grote plan van de Eeuwige God” — de val, de weder-
geboorte, de verzoening, de opstanding, het oordeel en 
het eeuwige leven. (Zie Alma 34:9.) Enos schreef dat hij 
wist dat zijn vader een rechtvaardig man was, “want hij 
heeft mij onderwezen in zijn taal, en tevens in de lering 
en terechtwijzing des Heren — en gezegend zij de 
naam van mijn God daarvoor” (Enos 1:1).

‘Wie in het Boek van Mormon niets leerden over de 
Heer maar alleen wereldse kennis opdeden, werden 
een geslepen en goddeloos volk. (Zie Mosiah 24:5, 7.)
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‘Niet alle waarheden zijn even waardevol. De verlos-
sende waarheden van het heilsplan hebben de meeste 
waarde. De vaders uit het Boek van Mormon brachten 
die waarheden duidelijk, vaak en vurig over op hun 
kinderen. Doen wij vaders hetzelfde?’ (Ensign, novem-
ber 1985, p. 36.)

Enos 1:2. Een worsteling voor 
het aangezicht van God
•	 Enos worstelde niet met God. Er staat dat Enos voor 
Gods aangezicht in gebed worstelde. In een dergelijke 
worsteling zoekt iemand 
naar de woorden om zijn of 
haar werkelijke verlangens 
onder inspiratie van de Hei-
lige Geest te uiten. Op die 
manier bidden vereist dat 
iemand ijdele, holle of 
onoprechte herhalingen 
vermijdt en de diepste ver-
langens van zijn of haar 
hart onder woorden brengt. 
Iedere zin is dan een uit-
drukking van het verlangen om Gods wil te doen. Aan 
dergelijke gebeden komt de schragende invloed van de 
Heilige Geest te pas, ‘want wij weten niet wat wij bidden 
zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons 
met onuitsprekelijke verzuchtingen’ (Romeinen 8:26).

Enos 1:3–4
Uit welke woorden of uitdrukkingen in Enos’ 
gebed blijken zijn oprechtheid en geloof?

Enos 1:3–15. Ons voorbereiden om 
antwoord op onze gebeden te ontvangen
•	 Ouderling	Robert D.	Hales	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft gezegd welk proces Enos door-
maakte waardoor zijn geloof toenam en hij voorbereid 
was om antwoord op zijn gebed te ontvangen:

‘Ten eerste hoorde Enos evangelische waarheden van 
zijn vader, net zoals u die in uw gezin en tijdens deze 
conferentie hoort.
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‘Ten tweede nam hij zijn vaders leringen over “het 
eeuwige leven en de vreugde der heiligen” [Enos 1:3] 
sterk ter harte.

‘Ten derde was hij vol verlangen om er zelf achter 
te komen of die leringen waar waren, en waar hij 
stond wat zijn Schepper betreft. Enos zegt: “Mijn ziel 
hongerde” [Enos 1:4]. Door die grote geestelijke honger 
kwam Enos in aanmerking voor de zegen in deze 
belofte van de Heiland: “Gezegend zijn allen die honge-
ren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen met 
de Heilige Geest worden vervuld” [3 Nephi 12:6].

‘Ten vierde gehoorzaamde Enos de geboden van God. 
Daarmee stemde hij zich af op de invloed van de Hei-
lige Geest.

‘Ten vijfde schrijft Enos: “Ik knielde voor mijn Maker 
neer en ik riep Hem aan in machtig gebed en smeking 
voor mijn eigen ziel; en de gehele dag riep ik Hem 
aan; ja, en toen de avond viel, verhief ik mijn stem nog 
steeds, zodat zij tot de hemelen reikte” [Enos 1:4]. Het 
was niet makkelijk. Het geloof kwam niet snel. In feite 
noemde Enos zijn ervaring met het gebed een “worste-
ling die [hij heeft] gehad voor het aangezicht van God” 
[Enos 1:2]. Maar het geloof kwam. Door de kracht van 
de Heilige Geest kreeg hij zijn eigen getuigenis.

‘We kunnen geen geloof zoals dat van Enos verkrijgen 
zonder zelf in gebed strijd te leveren voor God. Ik getuig 
dat de beloning de moeite waard is. (…) Ik beloof u dat 
als u dit oprecht en onophoudelijk doet, de woorden 
die Christus tot zijn discipelen heeft gesproken, voor u 
zullen uitkomen: “Bidt en u zal gegeven worden; zoekt 
en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.” 
[Matteüs 7:7].’ (Liahona, november 2004, p. 72.)

•	 Ouderling	Neal A.	Maxwell	(1926–2004)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft het ontvangen van 
antwoord op onze gebeden vergeleken met een combi-
natieslot. Het gebeurt stap voor stap: ‘Ik heb door vurig 
bidden steeds opnieuw geleerd dat de schatkamer van 
de hemel met alle zegeningen alleen met een combina-
tieslot te openen valt. Geloof bepaalt de stand van de 
eerste ontgrendeling, persoonlijke rechtschapenheid de 
tweede. De derde en laatste ontgrendeling volgt pas als 
we vragen wat in Gods ogen — niet in die van ons — 
goed voor ons is. Soms bonken we aanhoudend op de 
kluisdeur om iets wat we heel graag willen en vragen 

we ons af waarom de deur niet opengaat. We zouden 
te verwende kinderen zijn als de kluisdeur makkelijker 
open zou gaan dan nu het geval is. Ik zie nu in dat God 
mij werkelijk liefheeft als ik mijn smeekbeden onder 
de loep neem die Hij schijnbaar niet heeft beantwoord. 
Uit onze afgewezen smeekbeden leren we veel over 
onszelf, maar ook veel over onze volmaakte Vader.’ 
(‘Insights’, New Era, april 1978, p. 6.)

Enos 1:5–8. ‘Enos, uw zonden zijn u vergeven’
•	 Ouderling Richard G. Scott van het Quorum der 
Twaalf Apostelen heeft gezegd dat volledige bekering 

iemand door de verzoening 
van Jezus Christus rein kan 
maken: ‘De Verlosser kan 
onze schuld afbetalen aan 
de gerechtigheid en ons 
door het barmhartige pad 
van bekering vergeving 
schenken [zie Alma 42:15]. 
Volledige bekering is abso-
luut noodzakelijk om de 
verzoening haar volledige 
wonder in uw leven tot 
stand te laten brengen. Als 

u de verzoening begrijpt, zult u inzien dat God geen 
wraakzuchtige persoon is die ervan geniet hen te ver-
volgen die een misstap begaan. Hij is de absoluut vol-
maakte, medelevende, begrijpende, geduldige en 
vergevensgezinde Vader.’ (Zie De Ster, mei 1995, 
pp. 68–69.)

Enos 1:9–14. Een verlangen naar 
het welzijn van anderen
•	 Nadat	Enos	de	zegeningen	van	de	verzoening	zelf	
had gesmaakt, bad hij voor het welzijn van zijn eigen 
volk, de Nephieten, en daarna voor het geestelijk welzijn 
van zijn vijanden, de Lamanieten. Ouderling Robert D. 
Hales heeft gesproken over het medeleven dat bekeerde 
mensen voor anderen koesteren: ‘In de Schriften wordt 
bevestigd dat echte bekeerlingen meer doen dan alleen 
de verlokkingen van de wereld verzaken. Zij hebben 
God en hun medemensen lief. Hun geest en hun hart 
zijn op het zoenoffer van de Heiland gericht. Vanaf 
het moment van hun bekering hebben Enos, Alma de 
jonge, Paulus en anderen zich van ganser harte gericht 
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op de taak om zichzelf en hun medemensen tot God te 
brengen.’ (Liahona, januari 2001, pp. 8–9.) (Zie ook de 
toelichting bij Mosiah 28:3 op pagina 173.)

Enos 1:13–16
Wat verlangde Enos van de Heer in het 
geval de Nephieten vernietigd  zouden 
worden? Hoe toonde hij daarmee zijn 

liefde voor zijn medemensen?

Enos 1:10. ‘Klonk de stem des 
Heren (…) in mijn binnenste’
•	 Openbaring	of	inspiratie	komt	in	verschillende	
vormen, zoals gedachten, indrukken en gevoelens (zie 
LV 6:15; 8:2–3). President Boyd K. Packer, president van 
het Quorum der Twaalf Apostelen, heeft gezegd hoe 
we de stem van de Heer kunnen herkennen:

‘Antwoorden op gebeden komen in stilte. In de Schrif-
ten staat dat de stem van inspiratie een stille, zachte 
stem is. (…)

‘Het is mij duidelijk geworden dat inspiratie meer een 
gevoel dan een geluid is. (…)

‘Houd de moeilijke vragen in uw achterhoofd en ga 
door met uw leven. Denk en bid er rustig en aanhou-
dend over.

‘Het antwoord komt misschien niet als een bliksemflits. 
Misschien krijgen we het als een beetje inspiratie hier 
en een beetje daar, “regel op regel, voorschrift op voor-
schrift” (LV 98:12).

‘Sommige antwoorden ontvangen we door in de Schrif-
ten te lezen, andere door naar sprekers te luisteren. En 
soms, wanneer het belangrijk is, komen antwoorden 
door directe, krachtige inspiratie. De influisteringen 
zullen duidelijk en niet mis te verstaan zijn.’ (Ensign, 
november 1979, pp. 19–21.)

•	 De	profeet	Joseph	Smith	(1805–1844)	heeft	uitgelegd	
hoe de Heer met ons communiceert: ‘We kunnen er 
baat bij hebben de eerste aanduiding van de geest van 
openbaring op te merken, bijvoorbeeld als we zuivere 
intelligentie in ons voelen stromen. Dan kunnen we 

plotselinge invallen krijgen. Als we dat opmerken, kan 
het zijn dat we het diezelfde dag of spoedig daarna zien 
gebeuren; (d.w.z.) de zaken die ons door de Geest van 
God werden ingegeven, zullen gebeuren; en door de 
Geest van God te onderkennen en te begrijpen, groeien 
we in het beginsel openbaring, totdat we volmaakt 
worden in Christus Jezus.’ (History of the Church, deel 
3, p. 381.)

Enos 1:23; Woorden van Mormon 1:17. 
Scherpe en duidelijke taal gebruiken
•	 Kerkleiders	moeten	leden	van	de	kerk	soms	in	
scherpe en duidelijke bewoordingen waarschuwen 
voor iets wat hun heil in gevaar kan brengen. President 
Spencer W. Kimball (1895–1985) heeft in een toespraak 
tot jongvolwassenen op die plicht gewezen: ‘Ik weet 
zeker dat Petrus, Johannes en Paulus het niet leuk von-
den om mensen voortdurend tot bekering te roepen en 
te waarschuwen voor gevaren, maar ze bleven dat toch 
onversaagd doen. Dus wij, als jullie leiders, moeten er 
steeds bovenop zitten; als jonge mensen dat niet begrij-
pen, ligt de fout wellicht deels bij ons. Maar als we jullie 
de juiste weg duidelijk maken, zijn we schuldeloos.’ 
(Love versus Lust, Brigham Young University Speeches 
of the Year [5 januari 1965], p. 6.)

Enos 1:27. ‘De plaats van mijn rust’
•	 De	profeet	Joseph	Smith	heeft	over	eeuwige	rust	
gezegd: ‘God heeft een tijd beschikt, ofwel een tijdperk 
(…) vastgesteld, waarin Hij al zijn onderdanen die zijn 
stem en zijn geboden hebben gehoorzaamd, zijn celes-
tiale rust zal binnenleiden. Deze rust is zo volmaakt en 
heerlijk dat de mens wel genoodzaakt is om zich voor 
te bereiden op de wetten die in dat koninkrijk gelden, 
voordat hij daar kan binnengaan en kan genieten van 
de zegeningen aldaar. (…) God heeft het mensdom 
bepaalde wetten opgelegd, waarmee het zich, op voor-
waarde van naleving, adequaat kan voorbereiden op 
die rust.’ (History of the Church, deel 2, p. 12.)

Jarom 1:5. ‘Zij schonden het heilige 
niet; evenmin lasterden zij God’
•	 President	Gordon B.	Hinckley	(1910–2008)	heeft	
beklemtoond dat we fatsoenlijke woorden moeten 
gebruiken:
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‘Dit zeg ik tot de jongens. Dit zeg ik ook tot de ouderen 
onder u die met hetzelfde probleem kampen. Ik doe 
het in een geest van liefde. Ik weet dat de Heer blij is 
als we reine en deugdzame taal gebruiken, want Hij 
heeft zelf het goede voorbeeld gegeven. Zijn openba-
ringen zijn vervat in positieve, opbouwende woorden 
die ons aanmoedigen om het goede te doen en in 
waarheid voorwaarts te gaan.

‘Vloek niet. Gebruik geen godslasterlijke taal. Vermijd 
zogenaamde schuine moppen. Vermijd gesprekken 
waarin herhaaldelijk smerige woorden worden gebruikt. 
Je zult er gelukkiger door zijn en je voorbeeld zal ande-
ren kracht geven.’ Ensign, november 1987, p. 48.)

Jarom 1:11. ‘Geloven in Hem die nog 
moest komen alsof Hij er reeds was’
•	 Ware profeten die vóór de geboorte van Jezus Christus 
leefden, zoals Jarom, hebben over zijn komst en zijn ver-
zoening geschreven alsof 
die al hadden plaatsgevon-
den. Koning Benjamin heeft 
gezegd: ‘De Here God heeft 
zijn heilige profeten onder 
alle mensenkinderen gezon-
den om deze dingen 
bekend te maken aan alle 
geslacht, natie en taal, opdat 
daardoor wie ook geloven 
dat Christus zal komen, ver-
geving van hun zonden 
kunnen ontvangen en zich met buitengewoon grote 
vreugde verheugen, alsof Hij reeds onder hen was geko
men’ (Mosiah 3:13; cursivering toegevoegd). Abinadi 
heeft gezegd: ‘Indien Christus niet in de wereld was geko-
men — om over toekomstige dingen te spreken alsof zij 
reeds hebben plaatsgevonden — dan had er geen verlos-
sing kunnen zijn’ (Mosiah 16:6; cursivering toegevoegd).

Omni 1:12–17. Drie afzonderlijke 
bevolkingsgroepen in het verslag
•	 In	dit	korte	verslag	lezen	we	over	drie	groepen	
mensen die de Heer naar het land van belofte op het 
westelijk halfrond heeft gebracht. De eerste groep die 
genoemd wordt, is die van Lehi met zijn gezelschap. 
Het Boek van Mormon is grotendeels een verslag van 
hen en hun nakomelingen.

Het Boek van Mormon maakt ook gewag van een 
tweede groep, het volk van Zarahemla, bestaande uit 
nakomelingen van Mulek die zich bij de Nephieten 
aansloten (zie Mosiah 25:2). Mulek was een zoon van 
koning Sedekia en trok uit Jeruzalem weg naar Amerika 
nadat Babylon Jeruzalem rond 587 v.C. had verwoest 
(zie Omni 1:15). Het volk van Zarahemla had geen 
kronieken en was daarmee het levende bewijs van de 
woorden die de Geest tegen Nephi sprak: dat een natie 
in ongeloof zou verkommeren (zie 1 Nephi 4:13). De 
Mulekieten verenigden zich later met de Nephieten 
onder koning Mosiah (zie Omni 1:19).

De derde groep bestond uit de Jaredieten, die naar het 
land van belofte kwamen in de tijd van de toren van 
Babel die in Genesis 11 wordt genoemd. De oorspron-
kelijke groep Jaredieten groeide uit tot een groot volk. 
Uiteindelijk zorgde het voor zijn eigen ondergang in 
een grote burgeroorlog ergens tussen 600 en 300 v.C.. 
Alleen Coriantumr, hun laatste koning, en Ether, een 
profeet van de Heer, waren overgebleven (zie Ether 
15:29–34). Ether voltooide de kroniek en Coriantumr 
zwierf kennelijk rond tot hij op het volk van Zarahemla 
stuitte, waarna hij ‘negen manen lang’ onder hen 
woonde (Omni 1:21) voordat hij stierf. Moroni geeft in 
het boek Ether een verslag van de Jaredieten, verder is 
er niet veel bekend over dat volk.

Omni 1:23–25. Koning Benjamin 
ontving de kleine platen
•	 Vanaf	1 Nephi	tot	en	met	Omni	hielden	de	profeten	
de kleine platen en de koningen de grote platen bij (zie 
Jarom 1:14). Daar kwam later verandering in. Amaleki 
gaf de kleine platen aan koning Benjamin; de kleine 
platen waren op dat moment vol (zie Omni 1:30). Vanaf 
de tijd van koning Benjamin werd het religieuze en 
het historische verslag op de grote platen bijgehouden. 
De kleine platen werden pas na 130 v.C. toegevoegd. 
Mosiah tot en met 4 Nephi bestaat uit Mormons samen-
vatting van de grote platen.

Omni 1:26
Wat adviseerde Amaleki ons te 

doen om gered te worden?
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Omni 1:26. ‘Biedt Hem uw gehele 
ziel als offerande aan’
•	 Ouderling	Neal A.	Maxwell	heeft	over	de	offerande	
van onszelf aan de Heer gezegd: Aldus is een echt 
persoonlijk offer nooit het leggen van een dier op 
een altaar geweest, maar de bereidheid om het dier in 
onszelf op het altaar te leggen en het te laten verteren!’ 
(Zie De Ster, juli 1995, p. 62.)

Ouderling Maxwell heeft later over datzelfde onderwerp 
gezegd: ‘Als u uw wil aan die van de Heer onderwerpt, 
geeft u Hem het enige wat u Hem kunt geven dat echt 
van uzelf is.’ (Liahona, mei 2004, p. 46.)

Woorden van Mormon. Een overbrugging van 
de kleine naar de grote platen van Nephi
•	 De Nephieten hielden onder meer de kleine en grote 
platen van Nephi bij (zie 1 Nephi 9:2). De grote platen 
bevatten voornamelijk de 
wereldse geschiedenis van 
het volk, de kleine platen 
de gewijde geschiedenis 
(zie 1 Nephi 9:2–4). De 
boeken 1 Nephi tot en met 
Omni zijn afkomstig van de 
kleine platen van Nephi. 
De boeken Mosiah tot en 
met 4 Nephi bestaan uit de 
samenvatting die Mormon 
van de grote platen heeft 
gemaakt (zie de toelichting bij 1 Nephi 9:1–5 op 
pagina 23).

Woorden van Mormon 1:7. ‘De Heer weet 
(…) alle dingen die komen zullen’
•	 Nephi	maakte	de	kleine	platen	pas	dertig	jaar	nadat	
Lehi met zijn gezelschap Jeruzalem had verlaten (zie 
2 Nephi 5:28–31). Hij begreep niet waarom hij het 
gebod had gekregen een tweede set kronieken te 
maken, maar hij vertrouwde erop dat het ‘met een wijs 
doel’ in het bestel van de Heer was (1 Nephi 9:5). Bijna 
duizend jaar later getuigde Mormon in soortgelijke 
woorden als die van Nephi dat hij naast zijn samenvat-
ting van de grote platen van Nephi de kleine platen van 
Nephi toevoegde ‘met een wijs oogmerk’ (Woorden van 
Mormon 1:7).

Joseph Smith begon de vertaling van het Boek van Mor-
mon met Mormons samenvatting van de grote platen 
van Nephi. Hij had 116 manuscriptpagina’s voltooid 
toen Martin Harris bij Joseph begon aan te dringen hem 
het manuscript mee te geven zodat hij het aan familie-
leden kon laten zien. Joseph vroeg God drie verschil-
lende keren of Martin het manuscript kon meenemen, 
wat hem uiteindelijk werd toegestaan. Het manuscript 
viel in handen van goddeloze mensen (zie LV 10:8) 
en staat sindsdien bekend als het verloren manuscript, 
ofwel de verloren 116 pagina’s.

Het verlies van het manuscript maakt duidelijk waarom 
de Heer Nephi geboden had het verslag op de kleine 
platen bij te houden en waarom Mormon de inspiratie 
kreeg die aan de kronieken toe te voegen. Joseph Smith 
kreeg de boodschap het gedeelte dat hij al had vertaald 
niet opnieuw te vertalen, maar te vervangen door de 
vertaling van de kleine platen van Nephi (zie LV 10:30, 
38–45). De vertaling van de 116 pagina’s beslaat de peri-
ode van 600–130 v.C. — vanaf de tijd van Lehi tot aan de 
tijd van koning Benjamin. De kleine platen beslaan even-
eens de periode van 600–130 v.C. — van Lehi tot koning 
Benjamin. De Heer had in zijn alwetendheid gezorgd dat 
het tweede verslag, op de kleine platen, precies dezelfde 
tijdsperiode besloeg als die op de gestolen 116 pagina’s. 
Zo kwam de Heer zijn verbond met Enos na dat Hij de 
verslagen zou bewaren (zie Enos 1:16).

•	 Ouderling	Jeffrey R.	Holland	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft gezegd dat het gedeelte van het 
Boek van Mormon dat afkomstig is van de kleine pla-
ten, meer informatie bevat dan wat met de 116 pagina’s 
verloren is gegaan:

‘In het Boek van Mormon komt minstens zes keer de 
uitdrukking ‘met een wijs doel [of oogmerk]’ voor in 
verband met het maken, bijhouden en bewaren van 
de kleine platen van Nephi (zie 1 Nephi 9:5; Woorden 
van Mormon 1:7; Alma 37:2, 12, 14, 18). U en ik weten 
dat het wijze doel — het meest voor de hand liggende 
doel — was het verlies van de eerder genoemde 116 
manuscriptpagina’s goed te maken.

‘Maar het komt mij voor dat er een nog wijzer doel mee 
wordt beoogd. (…) De sleutel tot dat wijzere oogmerk 
is te vinden in Leer en Verbonden 10:45. De Heer geeft 
Joseph instructies (…) en Hij zegt: “Zie, er staan vele 
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dingen op de [kleine] platen van Nephi gegraveerd 
die meer zicht op mijn evangelie werpen” (cursivering 
toegevoegd).

‘Het was dus duidelijk niet (…) een ruilhandeltje of 
voor wat hoort wat — lever 116 manuscriptpagina’s in 
en je krijgt er 142 pagina’s gedrukte tekst voor terug. 
Bepaald niet. We hebben meer teruggekregen dan we 
zijn kwijtgeraakt. En vanaf het begin was bekend dat 
dit het geval zou zijn. Het was met een wijzer doel. We 
weten niet precies wat we op de 116 pagina’s hebben 
gemist. We weten wel dat we op de kleine platen de 
persoonlijke verklaring van drie belangrijke getuigen 
[Nephi, Jakob en Jesaja] hebben, drie van de voornaam-
ste leerstellige stemmen die in het Boek van Mormon 
getuigen dat Jezus de Christus is. (…)

‘Ik denk zelfs dat men terecht kan stellen dat het enige 
doel van de kleine platen was die drie getuigen een 
stem te geven.’ (‘A Standard unto My People’ [CES-
symposium over het Boek van Mormon, 9 augustus 
1994], pp. 9–10; zie LDS .org: gospel library/additional 
addresses/CES addresses.)

•	 Ouderling	Neal A.	Maxwell	heeft	getuigd	van	de	
voorkennis van God en dat ons geloof in Hem erdoor 
wordt versterkt:

‘Naast het bestaan van God zijn er maar weinig leerstel-
lingen die fundamenteler zijn dan de waarheid dat God 
alwetend is. (…)

‘(…) God bezit volmaakte goddelijke eigenschappen, 
waarvan kennis er één is: “(…) aangezien God zonder 
de kennis van alle dingen niet in staat zou zijn om enig 
gedeelte van zijn schepselen te redden; want door zijn 
kennis van alle dingen, vanaf het begin tot het einde, 
is Hij in staat om die kennis aan zijn schepselen door 
te geven, waardoor zij deel kunnen hebben aan het 
eeuwige leven. En als de mensen er niet van overtuigd 
waren dat God alle kennis bezit, zou het onmogelijk 
voor hen zijn om geloof in Hem te oefenen.” (Lecture 4, 
elfde alinea.) (…)

‘God, die zowel begin als einde kent, weet dus ook 
alles daartussenin.’ (All These Things Shall Give Thee 
Experience [1979], pp. 6–7.)

Woorden van Mormon 1:10–11. Amaleki 
overhandigde de platen aan koning Benjamin
•	 De	platen	die	Amaleki	aan	koning	Benjamin	over-
handigde, waren de kleine platen. De grote platen 
werden voortdurend bijgehouden en doorgegeven van 
de ene kroniekschrijver op de andere tot 385 n.C., toen 
Mormon de grote platen ontving en er een samenvat-
ting van maakte. Hij graveerde zijn samenvatting op de 
gouden platen ofwel de platen van Mormon.

•	 Raadpleeg	‘Nephitische	kroniekschrijvers’	in	het	
aanhangsel (pagina 431) voor een overzicht van de 
verschillende kroniekschrijvers met de bijbehorende 
tijdsperioden.

Stof tot nadenken
•	 Waarom	is	bidden	noodzakelijk	om	de	zegeningen	

van de verzoening te ervaren?

•	 De	taal	van	het	volk	van	Zarahemla	was	verbasterd	
omdat zij geen kronieken hadden. Hoe kunnen ver-
slagen en taal ons helpen met onze geestelijke groei?

•	 Welke	voorbeelden	van	de	voorkennis	van	God	hebt	
u in uw eigen leven meegemaakt? (Zie de toelichting 
bij Woorden van Mormon 1:7 op pagina 138.)

Voorgestelde opdrachten
•	 Beschrijf	in	het	kort	de	‘worsteling’	die	u	hebt	gehad	

voor het aangezicht van God waardoor u geestelijk 
bent gegroeid (zie de toelichting bij Enos 1:2 op 
pagina 130). Lees die geestelijke ervaringen zo nu en 
dan door en bedenk dan hoe de Heer u heeft geleid.

•	 Lees	en	bespreek	met	een	vriend	of	vriendin	welke	
‘scherpe’ raadgevingen wij van hedendaagse profe-
ten hebben ontvangen die ons voor geestelijk gevaar 
waarschuwen (zie de toelichting bij Enos 1:23; Woor-
den van Mormon 1:17 op pagina 136).

•	 Bereid	op	basis	van	het	verhaal	van	de	116	verloren	
pagina’s een korte les voor over de alwetendheid 
van God en zijn vermogen om zijn doeleinden te 
volbrengen.

Enos–Woorden van Mormon
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Mosiah 1–3

Hoofdstuk 18

Inleiding
Met behulp van de heilige profeten onder zijn volk 
arbeidde koning Benjamin ‘met alle kracht van zijn 
lichaam en het vermogen van zijn gehele ziel’ en ves-
tigde hij ‘vrede in het land’ (Woorden van Mormon 1:18). 
Tegen het einde van zijn leven riep Benjamin het volk 
bijeen bij de tempel. Tijdens die bijeenkomst deed hij 
verslag van zijn regering als koning, stelde hij zijn zoon 
Mosiah als zijn opvolger aan, gaf hij onderricht in het 
evangelie en de verzoening van Christus, en spoorde 
hij de Nephieten aan om de naam van Jezus Christus 
op zich te nemen. Het gedeelte van de toespraak van 
koning Benjamin dat in deze hoofdstukken van het 
lesboek wordt behandeld, geeft blijk van de idealen 
die hij nastreefde: de bereidheid om anderen te dienen, 
dankbaarheid voor goddelijke leiding, en afhankelijkheid 
van de Heiland. Als we de beginselen naleven waarin 
koning Benjamin onderwees, nemen we in nederigheid 
toe en versterken we onze verbondsrelatie met God.

Toelichting
•	 Het	kan	leerzaam	zijn	om	de	lengte	van	de	boeken	in	
het Boek van Mormon en de tijdvakken die ze beslaan 
met elkaar te vergelijken. Zie het schema ‘Het Boek 
van Mormon: pagina’s en tijdvakken’ in het aanhangsel 
(pagina 434).

Mosiah 1:1–2. Verandering in verteltrant 
van eerste persoon naar derde 
persoon in het boek Mosiah
•	 De	eerste	boeken	in	het	Boek	van	Mormon	zijn	in	
de eerste persoon geschreven; in het boek Mosiah 
wordt overgeschakeld op de derde persoon. De boeken 
1 Nephi tot en met Omni zijn vertaald van de kleine 
platen van Nephi en vormen het werk van de oorspron-
kelijke schrijvers, en zijn dus geschreven in de eerste 
persoon. De boeken Mosiah tot en met 4 Nephi zijn 
echter alle afkomstig uit Mormons samenvatting van de 
grote platen van Nephi. Die boeken zijn dus Mormons 
samenvatting van de kronieken van de oorspronkelijke 
schrijvers.

Mosiah 1:3–10. De verborgenheden Gods
•	 De	term	‘verborgenheden	Gods’	in	het	Boek	
van Mormon (Mosiah 1:3) omvat de heilbrengende 

beginselen van het evangelie van Jezus Christus. Ze 
heten geen verborgenheden omdat ze niet of moeilijk 
te begrijpen zijn, maar omdat God ze op basis van ons 
geloof en onze gehoorzaamheid openbaart. Hun doel 
is Gods kinderen naar het eeuwige leven te leiden. ‘Een 
verborgenheid is een waarheid die men alleen door 
goddelijke openbaring kan weten — een heilig geheim. 
(…) In deze tijd zijn belangrijke waarheden zoals de 
herstelling van het priesterschap, het werk voor de 
doden en de wederoprichting van de kerk “verbor-
genheden”, omdat ze alleen door openbaring onthuld 
konden worden.’ (Hyrum M. Smith en Janne M. Sjodahl, 
The Doctrine and Covenants Commentary, herziene 
uitgave [1972], p. 141.)

Mosiah 1:4–7
Wat zou er volgens koning Benjamin met 
de Nephieten zijn gebeurd als ze geen 

schriftuurlijke kronieken hadden gehad?

Mosiah 1:4–6. ‘De taal der Egyptenaren’
•	 Benjamin,	Nephi	(zie	1 Nephi	1:2)	en	Moroni	(zie	
Mormon 9:32) verwezen alle drie naar de Egyptische 
taal. In Mosiah 1:4–6 maakt koning Benjamin duidelijk 
waarom zijn zonen ‘de taal der Egyptenaren’ moesten 
leren. Dat was nodig om de geboden op de platen van 
koper en de platen van Nephi te kunnen bestuderen 
(zie Mosiah 1:6). Vanaf de tijd van Nephi tot aan Moroni 
hadden de Nephieten een vorm van de Egyptische taal. 
(Zie de toelichting bij 1 Nephi 1:2 op pagina 12 en bij 
Mormon 9:32–34 op pagina 379.)

Mosiah 1:10. Mosiah wordt de nieuwe koning
•	 Het	Boek	van	Mormon	geeft	blijk	van	talloze	tradities	
en gebruiken die uit het oude Israël afkomstig waren. 
De troonsbestijging van Mosiah onder de Nephieten 
in de eerste hoofdstukken van Mosiah vertoont een 
opvallende gelijkenis met de wijze waarop koningen in 
het Oude Testament werden gekroond (zie Stephen D. 
Ricks, ‘King, Coronation, and Covenant in Mosiah 
1–6’, in John L. Sorenson en Melvin J. Thorne, red., 
 Redis covering the Book of Mormon [1991], p. 209).
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Enkele opmerkelijke gelijkenissen tussen de kro-
ningsceremonie in het Boek van Mormon en die in 
het Oude Testament zijn: (1) het geloof dat koningen 
door de hemel zijn gekozen (zie Mosiah 1:9–10; 6:3, 5; 
1 Koningen 2:15; 2 Koningen 15:5); (2) het heiligdom 
als plaats van de kroning (zie Mosiah 1:18; 1 Koningen 
1:39–45); (3) de overdracht van heilige relieken, 
artefacten of andere voorwerpen ten tijde van de 
kroning (zie Mosiah 1:15–16; 2 Koningen 11:12); (4) de 
zalving (zie Mosiah 6:3; 1 Koningen 1:33–34) (zie Ricks, 
 Rediscovering the Book of Mormon, pp. 210, 213–214).

‘Daarnaast streefde men het ideaal na dat de nieuwe 
koning de oude koning vóór diens dood opvolgde. Die 
overdracht van de macht hield verband met de ceremo-
nie waarbij het volk hun verbond met God maakte of 
hernieuwde.’ (Ricks, Rediscovering the Book of Mormon, 
p. 216.) Dat gebeurde enige tijd later ook met het volk 
van koning Benjamin, waarbij men uitriep: ‘Wij zijn 
bereid een verbond met onze God aan te gaan dat wij 
(…) zijn wil zullen doen, en gehoorzaam zullen zijn aan 
zijn geboden’ (Mosiah 5:5).

Mosiah 1:11–12. De naam die koning 
Benjamin zijn volk wilde geven
•	 Het	voornaamste	doel	waarvoor	koning	Benjamin	
zijn volk tezamen liet komen, was het een naam te 
geven. Hij wilde hen op een hoger geestelijk peil bren-
gen. Hij en vele andere heilige profeten hadden jaren 
tot het volk gepredikt en het geestelijk voorbereid om 
de naam van Christus op zich te nemen (zie Woorden 
van Mormon 1:5–18). Koning Benjamin legde in zijn 
hele toespraak uit hoe men de naam die hij het volk 
wilde geven waardig kon ontvangen. In Mosiah 5:8–11 
verklaart hij duidelijk dat die naam Jezus Christus is.

Mosiah 2:9
Hoe kunt u zinvoller aanbidden op basis 
van de leringen van koning Benjamin?

Mosiah 2:17.    Dienstbetoon
•	 President Howard W. Hunter (1907–1995) heeft 
gezegd dat ons dienstbetoon altijd op rechtschapenheid 

gebaseerd moet zijn: ‘Blijf 
attent op mogelijkheden 
om dienstbetoon te ver-
richten. Maak u niet zo 
druk om status. (…) Het is 
belangrijk om gewaardeerd 
te worden. Maar ons doel 
moet rechtschapenheid in 
plaats van erkenning zijn; 
dienstbetoon in plaats van 

aanzien. De getrouwe huisbezoekster, 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. Het zicht-
bare heeft niet altijd de grootste waarde.’ (Zie ‘Aan de 
vrouwen in de kerk’, De Ster, januari 1993, p. 87.)

•	 Ouderling	Robert J.	Whetten	van	de	Zeventig	heeft	
gezegd dat we de diepte van onze eigen bekering kun-
nen afmeten aan de hulp die we aan anderen geven:

‘Bekering houdt in dat we ons toewijden om voor ande-
ren te zorgen die onze hulp nodig hebben, en dat we 
hen in onze gaven en zegeningen laten delen. (…)

‘Door iedere onzelfzuchtige en vriendelijke daad neemt 
onze spiritualiteit toe. God gebruikt ons om anderen tot 
zegen te zijn. Onze voortdurende geestelijke groei en 
eeuwige vooruitgang zijn grotendeels afhankelijk van 
onze relaties, van de manier waarop we andere mensen 
behandelen. Hebben we anderen oprecht lief en zijn 
we ze tot zegen? Is de maatstaf van bekering niet de 
manier waarop we andere mensen behandelen? De 
persoon die in de kerk alleen bezig is met wat hemzelf 
aangaat, zal nooit het doel van volmaking bereiken. 
Hulp aan anderen is nu juist waar het in het evangelie 
en in de verhoging om gaat’ (Liahona, mei 2005, 
pp. 91–92.)

•	 Ouderling	Dallin	H.	Oaks	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft gezegd dat het bij dienstbetoon 
niet alleen gaat om wat we doen, maar ook waarom we 
het doen:

‘Het laatste motief (…) is volgens mij de belangrijkste 
van alle redenen. In verband met dienstbetoon is het 
wat de Schriften “een weg, die nog veel verder omhoog 
voert” noemen (1 Korintiërs 12:31). (…)
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‘Om uw dienstbetoon zo doeltreffend mogelijk te 
maken, moet u het verrichten uit liefde voor God, 
en uit liefde voor zijn kinderen.’ (Ensign, november 
1984, p. 14.)

Mosiah 2:21–24, 34. ‘Bij Hem in de schuld’
•	 Ouderling	Joseph B.	Wirthlin	(1917–2008)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd dat we 
iedere dag naar het eeuwig leven dienen te streven om 
onze dankbaarheid te tonen dat Jezus Christus onze 
schuld heeft betaald.

‘Hoe kunnen we ooit onze schuld aan de Heiland 
afbetalen? Hij heeft een schuld afbetaald die Hij niet 
verschuldigd was, om ons te verlossen van een schuld 
die wij zelf nooit kunnen afbetalen. Dankzij Hem zullen 
wij altijd blijven leven. Door zijn oneindige verzoening 
kunnen onze zonden weggevaagd worden en kunnen 
wij de grootste van alle gaven Gods ontvangen: het 
eeuwige leven [zie LV 14:7].

‘En wat kost die gave? Kunnen wij de kosten van die 
gave ooit vergoeden? Benjamin, de profeet-koning uit 
het Boek van Mormon, heeft gezegd: “Indien gij alle 
dank en lof die uw gehele ziel vermag te bezitten, 
zoudt betuigen (…) [en] Hem met uw gehele ziel zoudt 
dienen, dan nog zoudt gij onnutte dienstknechten zijn” 
[Mosiah 2:20–21].’ (Liahona, mei 2004, p. 43.)

•	 We	tonen	onze	dankbaarheid	aan	onze	hemelse	
Vader en Jezus Christus vooral door de geboden na 
te leven. President Joseph Fielding Smith (1876–1972) 
heeft gezegd:

‘Wij zijn uitermate ondankbaar jegens onze Vader en 
zijn geliefde Zoon als wij in alle nederigheid “met een 
gebroken hart en een verslagen geest” niet bereid zijn 
de geboden te onderhouden. De overtreding van een 
goddelijk gebod is een zeer ondankbare daad, als we 
bedenken wat de verzoening van de Heiland allemaal 
voor ons tot stand heeft gebracht.

‘Wij zullen nooit in staat zijn om de schuld te betalen. 
Ons hart zou van dankbaarheid, liefde en gehoorzaam-
heid moeten overlopen vanwege deze grote en tedere 
barmhartigheid. Wij mogen het als zijn volgelingen 
nooit laten afweten vanwege wat Hij voor ons heeft 
gedaan. Hij heeft ons voor een prijs gekocht, de prijs 

van zijn grote lijden en het bloed dat Hij bij zijn offer 
aan het kruis heeft vergoten.

‘Nu vraagt Hij ons zijn geboden te onderhouden. Hij 
zegt dat ze niet zwaar zijn, en toch zijn er onder ons 
velen die zich niet aan de geboden willen houden. En 
dan bedoel ik de mensheid in het algemeen. Wij willen 
ons er niet aan houden. Daar spreekt zeker ondank-
baarheid uit. Wij zijn ondankbaar.

‘Ieder lid van deze kerk die de sabbat niet heiligt, die 
niet eerlijk zijn of haar tiende betaalt, die zich niet aan 
het woord van wijsheid houdt, die opzettelijk enig 
ander gebod van de Heer overtreedt, is ondankbaar 
jegens de Zoon van God. En wie ondankbaar is jegens 
de Zoon van God, is ondankbaar jegens de Vader die 
Hem gezonden heeft.’ (Doctrines of Salvation, samen-
gesteld door Bruce R. McConkie, 3 delen [1954–1956], 
deel 1, pp. 131–132.)

Mosiah 2:25. Uw lichaam ‘behoort 
Hem toe die u heeft geschapen’
•	 Mosiah	2:25	is	het	antwoord	van	de	Heer	op	wie	
beweren: ‘Het is mijn lichaam en ik kan ermee doen 
wat ik wil.’ Koning Benjamin stelt terecht dat ons 
lichaam God toebehoort, wat overeenstemt met de 
leringen van Paulus: ‘Want gij zijt gekocht en betaald: 
zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, 
die van God zijn’ (1 Korintiërs 6:20; deels naar de 
Statenvertaling).

Mosiah 2:34–41. In openlijke 
opstand komen tegen God
•	 Wanneer	iemand	weet	wat	goed	is	en	dat	niet	doet,	
overtreedt hij of zij niet alleen de wet zelf, maar komt 
hij of zij ook tegen God in opstand — wat op zich 
een ernstige zonde is. President Gordon B. Hinckley 
(1910–2008) heeft het volgende eenvoudige voorbeeld 
gegeven van die opstandigheid: ‘Ik weet nog hoe een 
bisschop mij vertelde over een vrouw die een tempel-
aanbeveling bij hem aanvroeg. Toen hij haar vroeg of ze 
het woord van wijsheid onderhield, zei ze dat ze af en 
toe een kopje koffie dronk. Ze zei: “Bisschop, u gaat me 
toch niet vertellen dat ik daardoor niet naar de tempel 
kan?” Waarop hij antwoordde: “Zuster, u zult toch niet 
toestaan dat een kopje koffie tussen u en het huis des 
Heren blijft staan?”’ (Zie De Ster, juli 1990, p. 45.)
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Mosiah 3:5, 17–18. Wat betekent 
de term almachtige Heer ?
•	 Koning	Benjamin	gebruikt	in	het	Boek	van	Mormon	
onder meer de term almachtige. Ouderling Bruce R. 
McConkie (1915–1985) van het Quorum der Twaalf 
Apostelen heeft die term als volgt omschreven: ‘Christus 
is de almachtige Heer (zie Mosiah 3:5, 17–18, 21; 5:2, 15; 
Openbaring 19:6), want als Heer over alles beschikt Hij 
over alle macht.’ (Mormon Doctrine, 2de editie [1966], 
p. 452.)

Mosiah 3:7. Zo groot was zijn smart
•	 Ouderling	Neal A.	Maxwell	(1926–2004)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft het lijden van Jezus 
Christus de ‘afschuwelijke rekening van de verzoening’ 
genoemd:

‘Stelt u zich voor: Jehova, de Schepper van deze en 
andere werelden, “verbaasd”! Jezus wist verstandelijk 
wat Hij moest doen, maar niet uit ervaring. Hij had het 
onpeilbare en slopende proces van een verzoening nog 
nooit ondergaan. Dus toen de werkelijke zielenpijn in 
volle omvang tot hem kwam, was die zoveel erger dan 
zelfs Hij met zijn unieke intellect Zich ooit had kunnen 
voorstellen! Geen wonder dat er een engel verscheen 
om Hem kracht te geven! (Zie Lucas 22:43.)

‘Het gecombineerde 
gewicht van alle sterfelijke 
zonden uit het verleden, 
het heden en de toekomst 
woog zwaar op die vol-
maakte, zondeloze en 
gevoelige Ziel! Ook al onze 
zwakheden, zonden en 
ziekten maakten op de een 
of andere wijze deel uit van 
die afschuwelijke rekening 
van de verzoening. (Zie 
Alma 7:11–12; Jesaja 53:3–5; 

Matteüs 8:17.) De lijdende Jezus bad niet alleen tot de 
Vader dat het uur en de beker aan Hem voorbij moch-
ten gaan, maar Hij smeekte ook met de volgende woor-
den: “Abba, Vader, alles is U mogelijk, neem deze beker 
van Mij weg” (zie Marcus 14:35–36).
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‘Had Jezus niet als Jehova tegen Abraham gezegd: “Zou 
voor de Here iets te wonderlijk zijn?” (Genesis 18:14.) 
Had zijn engel niet aan een verbaasde Maria gezegd: 
“Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn”? (Lucas 
1:37; naar de Statenvertaling; zie ook Matteüs 19:26; 
Marcus 10:27; Lucas 18:27).

‘Het verzoek van Jezus was geen toneelspel!

‘Hoopte Hij in zijn extreme nood misschien op een 
reddende ram in het struikgewas? Dat weet ik niet. 
Zijn lijden was enorm, en dát vermenigvuldigd met de 
oneindigheid ervan, zette Hem ertoe om later aan het 
kruis uit te roepen waarom God Hem had verlaten. 
(Zie Matteüs 27:46.)

‘Maar zelfs toen bewaarde Jezus zijn sublieme onder-
worpenheid, zoals in Getsemane: “Doch niet gelijk Ik 
wil, maar gelijk Gij wilt” (Matteüs 26:39)’ (Ensign, mei 
1985, pp. 72–73).

•	 Een	theoloog	heeft	eens	geschreven	dat	het	lijden	van	
de Heiland uit het totale gewicht van de gevolgen van 
de val bestond: ‘Jezus wist dat het verschrikkelijke uur 
van zijn diepste vernedering was aangebroken — dat 
vanaf dat moment tot aan zijn laatste kreet waarmee Hij 
de geest zou geven, er niets anders voor Hem op aarde 
wachtte dan de hevigste kwellingen van fysieke en 
geestelijke pijn. Al het lijden dat het menselijk lichaam 
kan verdragen, werd op zijn ineenkrimpende lichaam 
opeengestapeld; alle ellende die wrede en verplette-
rende beledigingen kunnen aanrichten, drukte zwaar op 
zijn ziel; en in die kwelling van zijn lichaam en de onbe-
schrijflijke smart van zijn ziel maakte zelfs de opperste, 
stralende sereniteit van zijn goddelijke geest een korte 
maar verschrikkelijke duistere periode door. De hevigste 
pijn, de meest overweldigende en wrede vernedering, 
alle lasten van de zonde en de onbegrijpelijke gevolgen 
voor de afvallige mensheid in zijn gevallen staat, moest 
Hij nu in volle, onverklaarbare omvang verdragen.’ 
(F. W. Farrar, The Life of Christ [Londen: Cassell and Co., 
1874], pp. 622–623; geciteerd in: Bruce R. McConkie, The 
Mortal Messiah, boek 4 [1981], p. 126.)

Mosiah 3:17. ‘Geen andere naam (…) gegeven’
•	 Het	Eerste	Presidium	en	het	Quorum	der	Twaalf	
Apostelen hebben verklaard dat het heil door Jezus 
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Christus komt: ‘Wij getuigen, als zijn naar behoren 
geordende apostelen, dat Jezus de levende Christus is, 
de onsterfelijke Zoon van God. Hij is de grote Koning 
Immanuël, die Zich nu aan de rechterhand van zijn 
Vader bevindt. Hij is het licht, het leven en de hoop van 
de wereld. Zijn weg is het pad dat leidt tot geluk in dit 
leven en tot het eeuwige leven in de wereld hierna.’ 
(‘De levende Christus: het getuigenis van de apostelen’, 
Liahona, april 2000, p. 3.)

Mosiah 3:19.    De natuurlijke mens
•	 De	termen	natuurlijk en van nature duiden in de 
gewone omgangstaal op een inherent, aangeboren 
onderdeel van onze identiteit. In de Schriften betekent 
natuurlijk echter gevallen of zondig. Hoewel we 
onschuldig geboren worden (zie LV 93:38), komen 
alle mensen wegens de val van Adam in een gevallen 
wereld en in een staat van geestelijke dood terecht (zie 
Alma 42:9), uitgesloten van de tegenwoordigheid van 
God. De mens kan goed van kwaad onderscheiden 
(zie Mozes 4:11; 5:11). Doordat zij leven in deze onvol-
maakte staat, zondigen alle mensen (zie Romeinen 3:23; 
1 Johannes 1:8, 10) en ondergaan zij ieder persoonlijk 
een daaruit voortvloeiende ‘val’ (zie Mozes 6:49, 55). 
Met andere woorden, door het overtreden van Gods 
wetten wordt iemand een ‘natuurlijke mens’ (zie Alma 
42:10, 12; LV 20:20). Dat verklaart waarom een natuur-
lijke mens een vijand van God is (zie Mosiah 3:19   ) 
totdat hij voor de reinigende invloed van de verzoening 
in aanmerking komt door de geboden van God na te 
leven (zie Mosiah 3:11–12, 19   ).

•	 Koning	Benjamin	leerde	ons	de	natuurlijke	mens	af	
te leggen door ons aan de ingevingen van de Heilige 
Geest over te geven (zie Mosiah 3:19   ). In een 
conferentietoespraak heeft ouderling Neal A. Maxwell 
gezegd hoe we dat kunnen doen: ‘Persoonlijke recht-
schapenheid, aanbidding, gebed en schriftstudie zijn 
absoluut noodzakelijk om de natuurlijke mens af te 
kunnen leggen (zie Mosiah 3:19).’ (Liahona, januari 
2001, p. 44.)

In een eerdere toespraak heeft ouderling Maxwell nog 
een middel genoemd, gekoppeld aan een waarschu-
wing om de natuurlijke mens af te leggen: ‘Hoop is in 
het bijzonder nodig in het dagelijkse gevecht om de 
natuurlijke mens af te leggen (zie Mosiah 3:19). De 

hoop in God en zichzelf opgeven betekent tegelijk dat 
men zich aan de natuurlijke mens overgeeft.’ (Zie De 
Ster, januari 1995, p. 32.)

Mosiah 3:19.    Een heilige worden
•	 Ouderling	Quentin L.	Cook	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft uitgelegd wat het inhoudt een 
heilige te zijn. Hij gebruikte daarbij de volgende defini-
tie en enkele voorbeelden van zaken waar we ons verre 
van moeten houden:

‘Het Griekse woord voor heilige betekent “afgezonderd, 
onderscheiden [en] gewijd” [Daniel H. Ludlow, red., 
Encyclopedia of Mormonism 5 delen (1992), deel 3, p. 
1249]. Als wij heiligen willen zijn in onze tijd, moeten 
we ons verre houden van slecht gedrag en ondermij-
nende activiteiten die in de wereld wijdverbreid zijn.

‘We worden bedolven onder beelden van geweld en 
onzedelijkheid. Ongepaste muziek en pornografie 
worden steeds meer gedoogd. Drugs- en alcoholge-
bruik neemt hand over hand toe. Er ligt minder nadruk 
op eerlijkheid en karakter. Men eist zijn recht, maar 
plicht, verantwoordelijkheid en verplichting worden 
veronachtzaamd. Het taalgebruik verruwt en we wor-
den blootgesteld aan verachtelijke, vulgaire zaken. De 
tegenstander is meedogenloos in zijn pogingen om het 
plan van geluk te ondergraven. Als wij ons distantiëren 
van dat wereldse gedrag, hebben we de Geest bij ons 
en zijn we blij dat we rechtschapen heiligen der laatste 
dagen zijn.’ (Liahona, november 2003, p. 95.)

Mosiah 3:19.    ‘Als een kind’
•	 President	Henry B.	Eyring	van	het	Eerste	Presidium	
heeft gezegd dat worden ‘als een kind’ (Mosiah 3:19) 
ons geestelijk in veiligheid brengt:

‘Koning Benjamin maakt duidelijk dat wij (…) ons 
karakter kunnen veranderen door de verzoening van 
Jezus Christus Dat is de enige manier om te bouwen 
op het vaste fundament en in stormen van verleiding 
standvastig te blijven in rechtschapenheid.

‘Koning Benjamin beschrijft die verandering met een 
prachtige vergelijking die al duizenden jaren door 
profeten en door de Heer zelf is gebruikt. Namelijk: 
wij kunnen en moeten worden als een kind — een 
klein kind.
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‘Sommigen vinden dat niet zo makkelijk om te begrij-
pen of te aanvaarden. De meesten onder ons willen 
sterk zijn. We kunnen heel goed denken dat het een 
zwaktebod is om als een kind te worden. (…)

‘Maar koning Benjamin, die 
net zo goed als ieder ander 
op aarde begreep wat het 
inhield om sterk en moedig 
te zijn, maakt duidelijk dat 
het niet kinderachtig is om 
als een kind te zijn. Het 
betekent dat we lijken op 
de Heiland, die zijn Vader 
om kracht bad zodat Hij in 
staat zou zijn om zijn wil te 

doen, en dat vervolgens deed. Onze aard moet veran-
derd worden als we als een kind willen worden, zodat 
we de kracht kunnen krijgen om in tijden van zedelijk 
gevaar veilig te blijven. (…)

‘Wij zijn veilig op de rots die de Heiland is, als we ons 
in geloof aan Hem hebben overgegeven, gehoor heb-
ben gegeven aan de aanwijzing van de Heilige Geest 
om de geboden lang en getrouw genoeg te onderhou-
den dat ons hart door de kracht van de verzoening is 
veranderd. Als we door die ervaring geleerd hebben om 
lief te hebben en te gehoorzamen als een kind, hebben 
we gebouwd op het vaste fundament.

‘Van koning Benjamin leren we wat we kunnen doen 
om die veilige plek te bereiken. Maar bedenk wel dat 
wat we doen het middel is en niet het doel dat we 
nastreven. Wat we doen, stelt ons in staat om door de 
verzoening van Jezus Christus te veranderen in wat wij 
moeten worden. Ons geloof in Jezus Christus brengt 
ons tot bekering en het onderhouden van zijn geboden. 
Wij gehoorzamen en weerstaan verleiding door gehoor 
te geven aan de ingevingen van de Heilige Geest. Met-
tertijd zal onze aard veranderen. Wij worden dan als 

een klein kind, gehoorzaam aan God, en liefdevoller. 
Als wij alles doen om de gevolgen van die verandering 
in stand te houden, komen wij in aanmerking voor de 
gaven van de Heilige Geest. Dan zullen wij veilig zijn 
op de vaste rots.’ (Liahona, mei 2006, pp. 15–16.)

Mosiah 3:19 
Welke eigenschappen van een  
klein kind moeten wij hebben?  

Hoe  verkrijgen we die eigenschappen?

Stof tot nadenken
•	 In	welke	opzichten	bent	u	dichter	tot	God	gekomen	

door anderen te dienen?

•	 Hoe	kunt	u	door	de	verzoening	de	natuurlijke	mens	
overwinnen? Waarom kunt u alleen door de verzoe-
ning van Christus een heilige worden? (Zie Mosiah 
3:19   .)

•	 In	Mosiah	1:5–6	staat	dat	de	Nephieten	dankzij	de	
Schriften ‘voor [hun] ogen’ niet in ongeloof zijn ver-
kommerd. Waarom is het belangrijk dat u dagelijks 
in de Schriften leest?

Voorgestelde opdrachten
•	 Koning	Benjamin	heeft	verklaard	dat	we	na	in	het	

woord van God te zijn onderwezen “niet langer 
schuldeloos’ worden bevonden in zijn ogen (zie 
Mosiah 3:22). Schrijf een reactie op het volgende 
argument: Als we ons door Gods woord te vernemen 
verantwoordelijker gedragen, waarom is blijvende 
evangeliestudie dan een voordeel? (Zie LV 130:18–19; 
131:6.) Zoek en schrijf ten minste drie teksten op 
waaruit de zegeningen van evangeliestudie blijken.

•	 Maak	op	basis	van	Mosiah	3	een	verklarend	overzicht	
van de zending van de Heiland op aarde en in het 
leven daarna.

Mosiah 1–3
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Mosiah 4 – 8

Hoofdstuk 19

Inleiding
De Nephieten die naar koning Benjamin luisterden, 
erkenden de noodzaak voor de verlossende kracht van de 
verzoening. Bijgevolg baden zij om vergeving, ontvingen 
zij gemoedsrust en namen zij de naam van Jezus Christus 
op zich. Net als die Nephieten kunnen wij ook een 
verandering van hart ondergaan en zo leven dat wij ons 
‘altijd zul[len] verblijden en met de liefde Gods vervuld 
zul[len] zijn, en altijd vergeving van [onze] zonden zul[len] 
behouden.’ Koning Benjamin leert ons in zijn toespraak 
dat we ‘toenemen in de kennis der heerlijkheid van Hem 
die [ons] heeft geschapen’ (Mosiah 4:12) door geloof, 
bekering en het sluiten en nakomen van verbonden.

Toelichting
Mosiah 4:1–2, 5, 11. ‘Minder 
dan het stof der aarde’
•	 Het	volk	van	Benjamin	beschouwde	zichzelf	‘nog	
minder dan het stof der aarde’. Die uitdrukking wijst 
op het feit dat het stof der aarde gehoorzaam is aan de 
bevelen van God (zie Helaman 12:7–8), terwijl zij als 
Gods kinderen zijn geboden niet altijd hadden gehoor-
zaamd. Zij erkenden hun volledige afhankelijkheid 
van God — dat de mens in alle dingen op God moet 
vertrouwen: voor hun leven en adem, voor hun voedsel 
en de productie ervan, voor hun gezondheid en kracht, 
voor hun verlossing en het eeuwige leven. Zonder God 
en de verzoening is de mens, in wezenlijke zin, niets. 
Nederigheid komt door het besef dat we van de Heer 
afhankelijk zijn. De sleutel tot onze grootheid ligt in het 
besef van onze nietigheid zonder Christus en zijn ver-
zoening. Jakob leert ons dat we zonder de verzoening 
nooit uit de dood zouden opstaan, en engelen van de 
duivel zouden worden (zie 2 Nephi 9:7–9).

Mosiah 4:2–3. Het ‘zoenbloed 
van Christus’ laten gelden
•	 Het	volk	van	koning	Benjamin	zag	in	dat	er	een	
hogere macht nodig was om hun zondige staat te 
overwinnen. Zij baden om barmhartigheid en vroegen 
onze hemelse Vader om ‘het zoenbloed van Christus [te 
laten] gelden’ (Mosiah 4:2), zodat zij vergeving van hun 
zonden konden ontvangen. President Boyd K. Packer, 
president van het Quorum der Twaalf Apostelen, heeft 
gezegd dat de verzoening onze fouten kan rechtzetten:

‘We maken allemaal fouten. Soms schaden we onszelf 
en anderen op een manier die we zelf niet meer kun-
nen herstellen. We breken soms iets dat we zelf niet 
kunnen repareren. Dan ligt het in onze aard om schuld, 
vernedering en pijn te voelen. En die kunnen we zelf 
niet wegnemen. Dan kan de genezende macht van de 
verzoening ons helpen. (…)

‘Als Christus geen verzoening tot stand had gebracht, 
zouden de straffen voor onze zonden bij elkaar opge-
teld worden. Dan zou het leven hopeloos zijn. Maar 
Hij bracht zijn offer gewillig, zodat wij verlost konden 
worden. (…)

‘Wij kunnen zelfs “vergeving van [onze] zonden (…) 
behouden” [Mosiah 4:12]. De doop door onderdompe-
ling wordt verricht ter vergeving van onze zonden. Dat 
verbond kan wekelijks hernieuwd worden door deel te 
nemen aan het avondmaal [zie LV 27:2].

‘De verzoening heeft praktische, persoonlijke, alledaagse 
waarde, die in het dagelijks leven moet worden toege-
past. De verzoening kan al door een eenvoudig gebed 
geactiveerd worden. Daarna bent u niet verlost van 
problemen of fouten, maar de gewetenswroeging kan 
door bekering worden uitgewist, waarna u gemoedsrust 
zult vinden.’ (Liahona, juli 2001, pp. 26–27.)

Mosiah 4:3. ‘Gemoedsrust’
•	 Ouderling	Richard G.	Scott	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft getuigd dat gemoedsrust of 
gewetensrust komt door oprechte bekering en een 
rechtschapen levenswandel:

God wil dat al zijn kinderen de buitengewone zegen 
van gewetensrust ontvangen [zie Mosiah 4:2–3]. Als 
we een gerust geweten hebben, zijn we vrij van angst, 
verdriet, schuld, schaamte en zelfveroordeling. Het 
verschaft de basis voor geluk. (…)

‘(…) U kunt opnieuw gewetensrust ontvangen als u 
zich bekeert van de overtredingen die uw innerlijke 
onrust veroorzaken. (…)

‘Als we door zonde of overtreding een wet overtreden, 
veroorzaakt ons gekwetste geweten onrust in ons hart 
en verstand. Omdat Hij wist dat al zijn geestkinderen, 
behalve zijn Eniggeboren Zoon, Jezus Christus, opzet-
telijk of onopzettelijk zijn wetten zouden overtreden, 
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van ons geloof in de verzoening en de aanvaarding 
ervan [zie Mosiah 4:6–7]. Die aanvaarding vereist een 
constante inspanning om haar beter te begrijpen. Door 
de verzoening maken we vooruitgang in het sterfelijk 
leven doordat we de mogelijkheid krijgen volmaakt te 
worden [zie Moroni 10:32]. We hebben allemaal gezon-
digd en we moeten ons bekeren om ons deel van de 
schuld te betalen. Als we ons oprecht bekeren, wordt 
de rest van die schuld betaald door de schitterende ver-
zoening van de Heiland [zie 2 Nephi 25:23].’ (Liahona, 
januari 2002, p. 19.)

Mosiah 4:12. ‘Vergeving van uw 
zonden (…) behouden’
•	 Ouderling	Neal A.	Maxwell	(1926–2004)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft de raad gegeven 
ons vaak en met regelmaat te bekeren om vergeving 
van onze zonden te behouden: ‘Koning Benjamin 
beklemtoonde in zijn toespraak hoe we vergeving van 
onze zonden kunnen behouden (zie Mosiah 4:26). Daar 
staan we in de kerk niet genoeg bij stil. We moeten er 
veel vaker aan denken. Ons behoud hangt duidelijk 
samen met de regelmaat van onze bekering. In de kerk 
maken we ons terecht zorgen over het behouden van 
nieuwe leden, maar het behouden van onze vergeving 
is net zo zorgwekkend, zo niet meer.’ (‘King Benjamin’s 
Sermon: A Manual for Discipleship’, in John W. Welch 
en Stephen D. Ricks, red., King Benjamin’s Speech: 
‘That Ye May Learn Wisdom’ [1998], p. 16.)

Mosiah 4:14–15. Rechtschapen 
kinderen grootbrengen
•	 Koning Benjamin onderwees in het belang van het 
gezin en het belang van rechtschapen ouderschap. 
Hedendaagse profeten 
getuigen eveneens dat de 
Heer zijn getrouwe volge-
lingen gebiedt hun kinde-
ren in rechtschapenheid 
groot te brengen en ze 
evangeliebeginselen bij te 
brengen: ‘Ouders hebben 
de heilige plicht om hun 
kinderen in liefde en recht-
schapenheid op te voeden, 
te voorzien in hun 

heeft onze hemelse Vader een manier bedacht om de 
gevolgen daarvan te corrigeren. Of de overtreding nu 
groot of klein is, de oplossing is hetzelfde: volledige 
bekering door geloof in Jezus Christus en zijn verzoe-
ning, en gehoorzaamheid aan zijn geboden.’ (Liahona, 
november 2004, pp. 15–16.)

•	 President	Boyd K.	Packer	heeft	degenen	die	
gemoedsrust zoeken door bekering aangespoord om 
daarin te volharden totdat ze vergeving ontvangen:

‘Het evangelie leert ons dat wij door bekering verlich-
ting van kwelling en schuld kunnen verkrijgen. Behalve 
voor de weinigen die overlopen naar de zonen des 
verderfs nadat zij een volheid hebben gekend, is er 
geen gewoonte, geen verslaving, geen opstandigheid, 
geen overtreding en geen wandaad uitgesloten van de 
belofte van volledige vergiffenis. (…)

‘Die grootse morgen van vergiffenis zal niet ineens 
aanbreken. Geef het niet op als u in het begin faalt. 
Vaak is het moeilijkste deel van bekering uzelf vergif-
fenis schenken. Ontmoediging maakt deel uit van de 
test. Geef de moed niet op. Die stralende morgen zal 
aanbreken.

‘Dan zal “de vrede Gods, die alle verstand te boven 
gaat” u wederom ten deel vallen. [Filippenzen 4:7.] Dan 
zult u, net als Hij, niet meer aan uw zonden denken. 
Hoe zult u dat weten? U zult het weten! [Zie Mosiah 
4:1–3].’ (Zie De Ster, januari 1996, pp. 17–18.)

Mosiah 4:4–8. Kennis verkrijgen 
van de verzoening
•	 President	James E.	Faust	(1920–2007)	van	het	Eerste	
Presidium heeft getuigd van de noodzaak dat iedere 
heilige der laatste dagen de verzoening bestudeert en 
aanvaardt:

‘Beminde broeders, zusters en vrienden, op deze 
ochtend sta ik deemoedig voor u, omdat ik wil spreken 
over de belangrijkste gebeurtenis in de hele geschiede-
nis. Die uitzonderlijke gebeurtenis was de onvergelij-
kelijke verzoening van onze Heer en Heiland, Jezus 
de Christus. Het was het belangrijkste dat ooit heeft 
plaatsgehad, en toch is het heel moeilijk te begrijpen.

‘De reden waarom ik alles over de verzoening wil 
weten, is voor een deel zelfzuchtig: ons heil hangt af 
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stoffelijke en geestelijke behoeften, ze te leren dat ze 
elkaar moeten liefhebben en helpen, [en] de geboden 
van God moeten naleven.’ (‘Het gezin: een proclamatie 
aan de wereld’, zie De Ster, januari 1996, p. 93.)

•	 Als	een	hedendaagse	getuige	van	de	verantwoorde-
lijkheid van ouders om hun kinderen te onderwijzen, 
heeft ouderling Russell M. Nelson van het Quorum 
der Twaalf Apostelen diverse schriftteksten genoemd 
die ouders inzicht geven in hun taak: ‘In de Schriften 
krijgen ouders de aanwijzing om hun kinderen geloof 
in Jezus Christus, bekering, doop en de gave van de 
Heilige Geest te leren [zie Moroni 8:10]. Ouders dienen 
te onderwijzen in het heilsplan [zie Mozes 6:58–62] en 
het belang van een levenswijze die in overeenstem-
ming is met de geboden van God [zie Leviticus 10:11; 
Deuteronomium 6:7; Mosiah 4:14]. Anders zullen hun 
kinderen lijden onder hun onwetendheid omtrent Gods 
verlossende en vrijmakende wet [zie 2 Nephi 2:26]. 
Ouders dienen tevens een voorbeeld te geven in het 
toewijden van hun leven — door hun tijd, talenten, 
tiende en middelen [zie Mosiah 4:21–26; 18:27; Alma 
1:27] toe te wijden aan de vestiging van de kerk en 
Gods koninkrijk op aarde [zie BJS, Matteüs 6:38]. Door 
zo’n levenswijze zijn ouders hun nageslacht letterlijk tot 
zegen.’ (Liahona, januari 2002, p. 82.)

Mosiah 4:16–25. Geven aan de armen
•	 Koning	Benjamin	herinnerde	ons	eraan	dat	wij	allen	
bedelaars zijn voor God en dat we barmhartigheid 
moeten tonen aan anderen als we zelf barmhartigheid 
verwachten. President Gordon B. Hinckley (1910–2008) 
heeft ons ook aangespoord om anderen met ontferming 
te bejegenen:

‘Laten wij barmhartiger zijn. 
Laat we eigenwaan, hoog-
moed en egoïsme uit ons 
leven bannen. Laten we 
medelevender en zachtaar-
diger zijn, verdraagzamer 
en geduldiger, en meer res-
pect voor elkaar tonen. 
Dan zal ons voorbeeld 
anderen ertoe aanzetten 
barmhartiger te zijn, en 

kunnen wij ons meer op Gods barmhartigheid beroe-
pen. Hij zal zijn liefde dan ruimschoots aan ons tonen.

‘“Want zie, zijn wij niet allen bedelaars? (…)” [Mosiah 
4:19].

‘Dat zei koning Benjamin. Ik voeg daaraan toe dat de 
macht van de Meester onfeilbaar is en dat zijn woord 
vaststaat. Hij doet zijn belofte aan de barmhartigen 
gestand. “Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhar-
tigheid geschieden” (Matteüs 5:7).

‘Ik ben ervan overtuigd dat er voor ieder van ons een 
tijd zal komen, hetzij door ziekte of zwakheid, door 
armoede of problemen, door verdrukkingen door mens 
of natuur, dat we naar barmhartigheid zullen verlangen. 
En als we anderen barmhartigheid betoond hebben, 
zullen we die zelf ook ontvangen.’ (Zie De Ster, juli 
1990, p. 62.)

Mosiah 4:27. ‘Het is niet nodig dat iemand 
harder loopt dan hij kracht heeft’
•	 Ouderling	Neal A.	Maxwell	heeft	erop	gewezen	dat	
onze tijd en energie beperkt zijn, zodat we ons op het 
belangrijkste moeten richten:

‘Als we harder lopen dan onze kracht toelaat, worden 
we ondoelmatig en moe. (…)

‘In mijn kantoor hangt een wijze en nuttige uitspraak 
van Anne Morrow Lindbergh aan de muur waarin 
een levensles schuilt. Ze schreef: “Ik kan onmogelijk 
voldoen aan de eisen van alle mensen naar wie mijn 
hart uitgaat.” Dat advies gaat voor ons allen op, niet als 
excuus om onze plichten te verzaken, maar als wijze 
raad inzake ons tempo en de behoefte aan kwaliteit in 
relaties.’ (Deposition of a Disciple [1976], p. 58.)

Mosiah 4:30 
Waar moeten wij op letten en wat  moeten 

we doen om niet verloren te gaan?

Mosiah 5:2. ‘Een grote verandering in ons’
•	 Ouderling	Robert D.	Hales	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft het proces verklaard waardoor 

Hoofdstuk 19

148



we die verandering in ons hart ondergaan: ‘Als we een-
maal een getuigenis van de Geest hebben ontvangen, 
wordt ons getuigenis versterkt door studie, gebed en 
naleving van het evangelie. Door ons groeiende getui-
genis krijgen we meer geloof in Jezus Christus en zijn 
plan van geluk. Dan worden we ertoe aangezet om ons 
te bekeren en de geboden te onderhouden, wat, na een 
grote innerlijke verandering, tot verdere bekering leidt. 
En door onze bekering krijgen we vergeving, genezing, 
vreugde en het verlangen om anderen over ons getui-
genis te vertellen.’ (Liahona, november 2003, p. 30.)

Mosiah 5:7–8. Kinderen van Christus worden
•	 President	Joseph	Fielding	Smith	(1876–1972)	heeft	
uitgelegd in welk opzicht we Jezus Christus als onze 
Vader kunnen beschouwen:

‘Als wij over Jezus Christus als onze Vader spreken, 
is dat geen vergissing. Hij heeft ons immers geestelijk 
verwekt. Dat lijdt geen twijfel — Hij verenigt geest en 
lichaam en door Hem wordt ieder levend wezen de 
opstanding deelachtig. We vergissen ons niet als we de 
Heiland onze God, onze Vader, en tevens de Zoon van 
God noemen, omdat Hij alle gezag heeft ontvangen. 
Jezus heeft verklaard dat de Vader Hem alle gezag heeft 
verleend, zodat Hij voor ons dus een Vader is gewor-
den. Bovendien heeft Hij ons geestelijk verwekt door 
de opstanding. (…)

‘(…) Wij zijn zijn zoons en dochters. Hij is voor ons 
een Vader omdat Hij ons de Zijne heeft gemaakt en 
van de dood heeft verlost, waarbij onze geest en ons 
lichaam worden herenigd. Een vader is immers iemand 
die leven geeft?’ (‘The Fatherhood of Christ’ [ongepu-
bliceerde toespraak tot CES-personeel, Brigham Young 
University, 17 juli 1962], pp. 5–6.)

Zie de toelichting bij Mosiah 15:1–7 (pagina 157).

Mosiah 5:8–10. Zijn naam op ons nemen
•	 Ouderling	Dallin H.	Oaks	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft uitgelegd wat de naam van 
Jezus Christus op ons nemen betekent:

‘We zien dat we de naam van Christus op ons nemen 
wanneer we ons in zijn naam laten dopen, wanneer we 
tot zijn kerk behoren en ons geloof in Hem betuigen, 
en wanneer we het werk voor zijn koninkrijk doen.

‘Er zijn ook nog andere betekenissen, diepere bete-
kenissen, die de rijpere leden van de kerk behoren 
te begrijpen en te overpeinzen wanneer zij van het 
avondmaal nemen.

‘Het is opmerkelijk dat, wanneer we van het avondmaal 
nemen, we niet betuigen dat we de naam van Jezus 
Christus op ons nemen. We betuigen dat we gewillig 
zijn dat te doen. (Zie LV 20:77.) Het feit dat we alleen 
gewilligheid betuigen, impliceert dat er nog iets moet 
gebeuren voordat we die heilige naam daadwerkelijk in 
de belangrijkste zin op ons nemen. (…)

‘Gewilligheid om de naam van Jezus Christus op ons 
te nemen, betekent dus gewilligheid om het gezag van 
Jezus Christus op ons te nemen. Wij betuigen door onze 
deelname aan het avondmaal in die zin dat wij gewillig 
zijn om deel te nemen aan de heilige tempelverorde-
ningen en om de hoogste zegeningen te ontvangen die 
beschikbaar zijn door de naam en het gezag van de 
Heiland, wanneer Hij besluit ons die te verlenen.

‘(…) Onze gewilligheid om de naam van Jezus Christus 
op ons te nemen, bevestigt onze belofte al het moge-
lijke te doen om gerekend te worden onder hen die Hij 
zal kiezen om aan zijn rechterhand te staan en om ten 
laatsten dage bij zijn naam genoemd te worden. In dat 
heilige verband leggen wij met het betuigen van onze 
gewilligheid om de naam van Jezus Christus op ons te 
nemen onze verklaring tot kandidatuur voor verhoging 
in het celestiale koninkrijk af. Verhoging is het eeuwige 
leven, “de grootste van alle gaven Gods” (LV 14:7).’ 
(Ensign, mei 1985, pp. 80–81, 83.)

Mosiah 5:12. De stem kennen
•	 De	stem	van	de	Heer	leren	kennen	en	volgen,	is	
essentieel voor onze geestelijke vooruitgang. Ouder-
ling M. Russell Ballard van het Quorum der Twaalf 
Apostelen heeft gezegd dat God van ons verwacht dat 
wij zijn stem horen en kennen in dit leven: ‘Als mijn 
bediening erop zit, gaat het in de ogen van Heer niet 
zozeer om de toespraken die ik heb gehouden, maar of 
ik zijn stem heb gehoord en op zijn influisteringen heb 
gereageerd.’ (‘Respond to the Prompting of the Spirit’ 
[een avond met ouderling M. Russell Ballard, 8 januari 
1988], p. 4, www .ldsces .org.)

Mosiah 4–8

149



Toelichting bij de kaart
1. De expeditie die op niets uitliep. Lees Omni 1:27–28; Mosiah 9:1–2.
2. Zeniffs expeditie. Lees Omni 1:29; Mosiah 7:9; 9:3–7.
3. Alma’s vlucht naar de wateren van Mormon. Lees Mosiah 18:1–7, 

30–33.
4. De vlucht van Alma’s volgelingen naar Helam.  

Lees Mosiah 23:1–5, 19.

5. De expeditie van 43 mannen op zoek naar Zarahemla. Lees  
Mosiah 8:8–9; 21:25–27.

6. Ammons expeditie om Zeniffs groep te vinden. Lees Mosiah 7:2–3.
7. Limhi’s vlucht naar Zarahemla. Lees Mosiah 22:3–13.
8. Alma’s vlucht naar Zarahemla. Lees Mosiah 24.

De stad Zarahemla
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Mosiah 5:7–12
Wat moeten wij doen opdat wij ter 

 rechterhand Gods worden bevonden?

Mosiah 6:4–7. Koning Mosiah
•	 Koning	Benjamin	heeft	zijn	zoon	naar	zijn	vader	ver-
noemd. Koning Benjamins vader kunnen we dus Mosiah 1 
noemen, en Koning Benjamins zoon Mosiah 2. Mosiah 1 
was degene aan wie de Heer vanwege de goddeloos-
heid van de Nephieten opdracht gaf het land Nephi te 
verlaten en de wildernis in te trekken met de mensen die 
hem wilden volgen (zie Omni 1:12). Het boek Mosiah is 
echter naar Mosiah 2 genoemd; hij hield de kronieken bij.

Mosiah 7:1–14; 8:7–21. Reizen van de Nephieten
•	 De	historische	context	van	Mosiah	7–8	wordt	duide-
lijk in Omni 1:27–30 en de inleidende samenvattingen 
boven de hoofdstukken Mosiah 7–8. Daarin komen de 
leiders van het volk in het land Zarahemla (Mosiah 1, 
koning Benjamin en Mosiah 2) en de koningen in het 
land Lehi-Nephi (Zeniff, Noach en Limhi) ter sprake. 
Ook de reizen van diverse groepen mensen tussen de 
stad Zarahemla en het gezelschap van Zeniff in het land 
Lehi-Nephi worden vermeld. Op de kaart ziet u een 
overzicht van die reizen.

Mosiah 8:13. Uitleggers
•	 President	Joseph	Fielding	Smith	heeft	het	volgende	
historische overzicht van de ‘uitleggers’ in het Boek van 
Mormon gegeven:

‘Koning Mosiah bezat “(…) twee stenen die in de twee 
randen van een boog waren vastgezet” [Mosiah 28:13], 
door de Nephieten “uitleggers” genoemd, waarmee hij 
het verslag van de Jaredieten vertaalde [Mosiah 28:11–
14]. Die voorwerpen zijn van generatie op generatie 
doorgegeven voor het uitleggen van talen. Over hoe 
Mosiah die “twee stenen”, of Urim en Tummim, had ver-
kregen, vermeldt het verslag alleen dat ze een “gave van 
God” waren [Mosiah 21:28]. Mosiah had deze “gave” of 
Urim en Tummim al voordat het volk van Limhi het ver-
slag van Ether had gevonden. Mogelijk heeft Mosiah die 
verkregen toen hem de “grote steen” met graveersels 

erop werd gebracht, welke hij vertaalde door de “gave 
en macht Gods” [Omni 1:20–21]. Hij, of een andere pro-
feet vóór hem, kan ze ook net als de broeder van Jared 
ontvangen hebben — van de Heer Zelf.

‘Dat de Urim en Tummim, of de twee stenen, die de 
broeder van Jared ontving, dezelfde waren als die 
Mosiah bezat, blijkt uit de volgende verklaringen in 
het Boek van Mormon:

‘De broeder van Jared werd geboden de dingen die hij 
in het visioen had gezien op te schrijven en te verzege-
len toen Christus aan Hem verscheen, opdat zijn volk 
ze niet zou kunnen lezen. Dat visioen werd in een taal 
opgeschreven die de Heer verward had, omdat het pas 
na de opstanding van Christus onder de mensen zou 
uitgaan. De Urim en Tummim werden eveneens verze-
geld met het doel ze pas als uitleggers voor die heilige 
verslagen van zijn visioen te gebruiken als de Heer 
die tijd gekomen achtte. Ten tijde van hun onthulling 
zouden ze met behulp van dezelfde Urim en Tummim 
vertaald worden [Ether 3:21–28]. (…)

‘Joseph Smith ontving de Urim en Tummim, met de 
‘borstplaat’ en de platen van het Boek van Mormon, die 
door Moroni verborgen waren en in de laatste dagen 
tevoorschijn zouden komen als middel om de oude kro-
nieken te vertalen — dezelfde Urim en Tummim die de 
broeder van Jared had ontvangen [LV 17:1].’ (Answers 
to Gospel Questions, samengesteld door Joseph Fielding 
Smith jr., 5 delen [1957–1966], deel 1, pp. 160–162.)

Mosiah 8:15. Een ziener is groter dan een profeet
•	 President Howard W. Hunter (1907–1995) heeft de 
unieke rol van een ziener toegelicht en hoe een ziener 
dingen anders ziet dan anderen: ‘Een ziener is iemand 

die ziet. Dat betekent niet 
dat hij met zijn natuurlijke 
ogen ziet, maar met geeste-
lijke ogen. De gave van het 
zienerschap is een boven-
natuurlijke gave.’ (The 
 Teachings of Howard W. 
Hunter, bewerkt door 
Clyde J. Williams [1997], 
p. 224.)
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•	 Ouderling	John A.	Widtsoe	(1872–1952)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft een ziener nader 
omschreven als iemand die ‘de betekenis begrijpt van 
wat voor anderen onduidelijk is; daarom is hij iemand 
die eeuwige waarheden uitlegt en verduidelijkt. Hij 
ziet de toekomst vanuit het verleden en het heden. Dat 
doet hij door de macht van de Heer, die rechtstreeks 
door hem werkzaam is, of indirect met behulp van god-
delijke werktuigen zoals de Urim en Tummim. Kortom, 
hij is iemand die ziet, die met open ogen in het licht 
van de Heer wandelt.’ (Evidences and Reconciliations, 
samengesteld door G. Homer Durham [1960], p. 258.)

Mosiah 8:13–18
Wat zijn de kenmerken van een ziener?

Stof tot nadenken
•	 Wat	moet	u	doen	om	‘vergeving	van	uw	zonden	[te]	

behouden’? (Mosiah 4:12; zie ook vss. 9–30   .)

•	 Wat	moet	u	doen	om	een	zoon	of	dochter	van	Jezus	
Christus te worden? (Mosiah 5:7; zie ook Mosiah 
27:24–27; Ether 3:14).

Voorgestelde opdrachten
•	 Lees	Mosiah	4:5–13	goed	door	en	let	op	enkele	

eigenschappen van God die koning Benjamin in zijn 
redevoering noemt.

•	 In	Mosiah	4:12–16	staan	diverse	aspecten	van	een	
evangeliegerichte levenswandel. Kies er twee uit die 
voor u het meest betekenen en stel een plan op om 
ze nog beter in uw leven toe te passen.
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Mosiah 9 –17

Hoofdstuk 20

Inleiding
Mosiah 9–24 doet verslag van een groep die door 
Zeniff van de stad Zarahemla naar het land Lehi-Nephi 
werd geleid. Het verslag bestrijkt een periode van bijna 
tachtig jaar, van circa 200 v.C. tot hun terugkeer naar het 
land Zarahemla in circa 121 v.C. In ongeveer datzelfde 
tijdsbestek regeerden de koningen Mosiah 1, Benjamin 
en Mosiah 2 in het land Zarahemla; Zeniff, Noach en 
Limhi regeerden in het land Lehi-Nephi.

Tijdens de regering van koning Noach waarschuwde de 
profeet Abinadi het volk om zich te bekeren. Hij profe-
teerde eveneens van een komende vernietiging als men 
zich van God bleef afkeren. Uit Abinadi’s leringen blij-
ken ook de goddelijkheid van de Heiland, zijn eenheid 
met de Vader en het grote offer dat de Heiland in het 
verzoeningsproces zou brengen. Door uw studie van 
de woorden van Abinadi kunt u opnieuw dankbaarheid 
voor het offer van de Heiland ervaren en de verzoening 
meer gaan waarderen.

Uit Abinadi’s martelaarschap blijkt zijn grote moed. 
Abinadi’s getuigenis bracht Alma tot bekering, maar 
kostte Abinadi het leven. Als u de gebeurtenissen van 
Abinadi’s bediening leest, bedenk dan welke invloed 
één rechtschapen man op toekomstige generaties heeft 
gehad. Door zijn enige bekeerling die we bij naam 
kennen —Alma— kwamen de volgende paar genera-
ties profeten voort die het volk op de komst van Jezus 
Christus voorbereidden. Net als Abinadi kunt u ook een 
grote invloed hebben op uw familie en anderen door 
van de waarheid te getuigen en rechtschapen te leven.

Toelichting
Invoegsel voorafgaand aan Mosiah 9
•	 De	inleiding	vóór	het	overzicht	van	Mosiah 9	maakt	
deel uit van het oorspronkelijke verslag dat Joseph 
Smith had ontvangen (zie de toelichting bij het Eerste 
boek Nephi: zijn regering en bediening op pagina 12). 
De zinsnede ‘Dit beslaat de hoofdstukken 9 tot en met 
22’ is toegevoegd toen het Boek van Mormon in 1879 
met een indeling in hoofdstukken werd uitgegeven.

Mosiah 9. De kroniek van Zeniff
•	 Mosiah	9:1–4	en	Omni	1:27–29	beschrijven	beide	
Zeniffs eerste expeditie om het land Nephi-Lehi 

opnieuw in bezit te nemen. In Mosiah 9:1–2 wordt ech-
ter onthuld waarom de eerste expeditie op een onder-
linge strijd uitliep en de rest van de groep gedwongen 
was naar het land Zarahemla terug te keren. Zeniff 
schepte geen genoegen in oorlog, maar wilde in vrede 
onder de Lamanieten wonen. Mosiah 9–10 is zonder 
samenvatting of opmerkingen van Mormon door Zeniff 
zelf geschreven. U ziet dat de datum voor Mosiah 8 
121 v.C. is. De datum voor Mosiah 9 is 200 v.C. Het 
verslag ging 80 jaar terug in de tijd en beschrijft wat er 
in het land Lehi-Nephi gebeurde tijdens de regeringspe-
riode van Benjamin en Mosiah in Zarahemla.

Mosiah 9:16–18; 10:10–11, 19. 
‘In de kracht des Heren’
•	 Zeniff	schreef	dat	zij	‘in	de	kracht	des	Heren’	tegen	
de Lamanieten ten strijde trokken (zie Mosiah 9:16–18; 
10:10–11, 19). Hoewel het volk van Zeniff veel kleiner 
in aantal was, wisten zij de Lamanieten van zich af 
te slaan, waarbij relatief weinigen van Zeniffs volk 
sneuvelden. Hun succes kwam door hun getrouwheid 
aan God. De Heer hoorde hun geroep en zegende hen 
met kracht. Het hele Boek van Mormon door zien we 
dat God zijn volk kracht geeft als blijk van zijn tedere 
barmhartigheid. Het volk van Benjamin in Zarahemla 
versloeg de Lamanieten omdat ze ‘in de kracht des 
Heren’ tegen hen streden (Woorden van Mormon 1:14).

In het boek Alma is het succes van de Nephitische 
legers toe te schrijven aan hun vertrouwen op Gods 
bijstand in de strijd en niet op de grootte van hun leger 
(zie Alma 2:27–31; 43:49–51; 56:56). Hoewel onze strijd 
niet altijd uit echte oorlogen bestaat, kunnen wij ook ‘in 
de kracht des Heren’ onze vijanden verslaan als wij God 
om die hulp en kracht vragen.

Mosiah 9–22. De geschiedenis 
van Zeniff en zijn volk
•	 Het	boek	Mosiah	kan	verwarring	scheppen	bij	
de lezer vanwege de verschillende verhaallijnen en 
historische flashbacks in dat boek (zie het overzicht 
‘Flashbacks van Omni tot en met Mosiah’ in het aan-
hangsel, pagina 436). Het verslag in Mosiah 9–22 gaat 
circa 80 jaar terug naar de tijd waarin Zeniff en een 
groepje volgelingen het land Zarahemla verliet en naar 
het land Nephi terug wilde keren. De kroniek bevat de 
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geschiedenis van de koningen Zeniff, Noach en Limhi. 
De verhaallijn keert terug naar de lopende geschiedenis 
van het Boek van Mormon als de groep van Zeniff met 
het volk van Zarahemla wordt herenigd in Mosiah 25.

Mosiah 10:11–17. Valse overleveringen
•	 De	Lamanieten	waren	in	een	verdraaide	versie	van	
de gebeurtenissen rondom hun oorspronkelijke reis 
vanuit Jeruzalem gaan geloven. Die valse overleverin-
gen werden van generatie op generatie doorgegeven, 
waardoor de Lamanieten grote vooroordelen en een 
‘eeuwige haat’ tegen de Nephieten koesterden (Mosiah 
10:17). In hedendaagse openbaringen heeft de Heer 
gewaarschuwd dat Satan valse overleveringen gebruikt 
om licht en waarheid weg te nemen (zie LV 93:39; zie 
ook LV 123:7–8). Door die overleveringen voelden de 
Lamanieten zich gerechtvaardigd om de Nephieten te 
vermoorden en te beroven, en naar hun vernietiging of 
slavernij te streven (zie Mosiah 10:17).

•	 Ouderling	Richard G.	Scott	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft gezegd wat we moeten doen 
wanneer een traditie in onze familie of cultuur botst 
met het plan of de normen van God. Hij heeft ons 
aangespoord zorgvuldig na te gaan welke tradities niet 
stroken met de leringen van de Heer:

‘Uw hemelse Vader heeft u in een bepaalde afstammings-
lijn geboren laten worden, waaruit u uw ras, cultuur en 
tradities overgeleverd hebt gekregen. Die afstamming 
kan u een rijk erfgoed en grote reden tot vreugde 
verschaffen. Maar u hebt wel de plicht om na te gaan of 
u zich van iets in dat erfgoed moet ontdoen omdat het 
indruist tegen het plan van geluk van de Heer.

‘U vraagt zich misschien af hoe men kan vaststellen 
of een traditie tegen de leringen van de Heer indruist 
en men er afstand van moet doen? Dat is niet zo 
eenvoudig. Ik heb zelf gemerkt hoe moeilijk het is 
om sommige eigen verkeerde tradities af te leggen. 
(…) Gewoonten en tradities worden een deel van ons 
wezen. Ze zijn niet gemakkelijk objectief te beoordelen. 
Bestudeer de Schriften en de raad van de profeten 
zorgvuldig om te begrijpen hoe de Heer wil dat u leeft. 
Evalueer vervolgens elk aspect van uw leven en breng 
waar nodig veranderingen aan. Vraag hulp van iemand 

die u respecteert en die zelf enkele diepgewortelde 
overtuigingen of tradities heeft laten varen die niet in 
overeenstemming waren met het plan van de Heer. (…)

‘Vervult in uw cultuur de echtgenoot een dominerende, 
autoritaire rol, en neemt hij alle belangrijke beslissingen 
voor het gezin? Dat moet dan dusdanig afgezwakt 
worden dat zowel man als vrouw als gelijkwaardige 
partners eensgezind beslissingen nemen voor zichzelf 
en voor hun gezin. (…)

‘Hier zijn nog enkele tradities die u moet afleggen — 
namelijk ieder aspect van uw erfgoed:

‘dat in strijd is met het woord van wijsheid;

‘dat gebaseerd is de uitoefening van dwang uit hoofde 
van iemands positie, die vaak door overerving verwor-
ven is;

‘dat de vestiging van een kastensysteem aanmoedigt;

‘dat conflicten met andere culturen aanwakkert.’ (Zie De 
Ster, juli 1998, p. 96.)

Mosiah 11:2–19, 27. Noach wandelde ‘naar 
de verlangens van zijn eigen hart’
•	 Zie	de	toelichting	bij	Jakob	1:15	op	pagina 119	voor	
een uitleg over bijvrouwen.

•	 Mormon	gaf	een	levendige	beschrijving	van	de	god-
deloosheid van koning Noach (zie Mosiah 11:2–19, 27). 
Later gebruikte Mosiah het voorbeeld van koning 
Noach als de voornaamste reden om een regeringsvorm 
met koningen af te schaffen: ‘Hoeveel ongerechtigheid 
doet één goddeloze koning niet begaan, ja, en welk een 
grote verwoesting veroorzaakt hij niet! Ja, denkt aan 
koning Noach’ (Mosiah 29:17–18). Koning Noach en zijn 
grenzeloze zelfzucht en verlangens naar vleselijk genot 
gelden als een waarschuwing voor de lezer wat betreft 
het lot dat dergelijke personen te wachten staat.

Mosiah 11:20. De profeet Abinadi
•	 Ouderling	M. Russell	Ballard	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft Abinadi’s moed en bereidwil-
ligheid om de Heer te gehoorzamen beklemtoond: 
‘Abinadi bracht de slechte koning Noach tot razernij 
met zijn moedige getuigenis van de Heer Jezus Christus. 
Uiteindelijk zou deze geweldige zendeling het hoogste 

Hoofdstuk 20

154



offer brengen voor zijn getuigenis en geloof, maar pas 
nadat zijn zuiver getuigenis een gelovig hart was bin-
nengedrongen. Wat er gebeurde, was dat Alma, een van 
koning Noachs priesters, “zich bekeerde van zijn zon-
den en (…) [ Jezus als de Christus aannam] en zich hei-
melijk onder de mensen begaf en hun de woorden van 
Abinadi begon te leren” (Mosiah 18:1). Velen bekeerden 
zich als gevolg van Abinadi’s krachtige getuigenis van 
de Heiland, geloofd door slechts één ziel, Alma, tot 
het evangelie van Jezus Christus.’ (Liahona, november 
2004, p. 41.)

•	 Ouderling	Cree-L	Kofford	haalde	als	zeventiger	
Abinadi’s invloed en voorbeeld aan: ‘Wat is er nu zo 
bijzonder aan Abinadi? Misschien was het zijn totale 
gehoorzaamheid toen hij zich, kennelijk in zijn eentje, 
onder de mensen begaf van wie hij wist dat ze hem 
het leven zouden benemen, om het volk het woord 
van de Heer te verkondigen en tot bekering te roepen. 
Misschien is het juist omdat we zo weinig over hem 
weten, of misschien wel gewoonweg de wijze waarop 
hij de moeilijkheden in zijn leven onversaagd en recht 
door zee tegemoet trad. Hoe dan ook, Abinadi was en 
is bijzonder. Hoewel hij lang geleden heeft geleefd, 
spreekt zijn levenswandel nog steeds tot de verbeelding 
en doet die ons hart sneller kloppen.’ (‘Abinadi’, in: 
Heroes from the Book of Mormon [1995], pp. 69–70.) We 
weten dat Abinadi een man uit het volk zelf was, niet 
van buiten hun gemeenschap. Hij was ongetwijfeld een 
rechtschapen man die geroepen was om zijn eigen volk 
te waarschuwen dat slavernij en vernietiging hun deel 
zouden zijn als ze zich niet bekeerden.

Mosiah 11:21; 12:1–2, 8. Abinadi’s 
waarschuwingen
•	 Het	volk	van	Noach	sloeg	Abinadi’s	eerste	waarschu-
wing in de wind (zie Mosiah 11:21). Twee jaar later 
keerde hij terug met een nog ernstiger waarschuwing. 
Hij zei dat de Nephieten in slavernij gebracht zouden 
worden, en dat vernietiging zou volgen als zij zich niet 
bekeerden (zie Mosiah 12:1–2, 8). Dat gebeurt vaak in 
het leven — als we ongehoorzaam blijven of traag zijn 
om de profeet te volgen, stapelen de gevolgen zich op.

Mosiah 12:15–24. ‘Die goede tijdingen brengt’
•	 Een van de priesters van  
koning Noach daagde Abi-
nadi uit: ‘Wat betekenen de 
woorden (…) : Hoe liefelijk 
op de bergen zijn de voe-
ten van hem die goede tij-
dingen brengt, die vrede 
verkondigt, die goede tij-
dingen van het goede 
brengt’? (Mosiah 12:20–21.) 
Let er bij het lezen van Mosiah 12–15 op hoe uitgebreid 
Abinadi op die vraag antwoord geeft.

Mosiah 12:25, 27
Waarom konden de priesters de 

 Schriften niet begrijpen? Hoe  kunnen 
we diezelfde fout vermijden?

Mosiah 12:34–36; 13:11–26. De tien geboden
•	 President	Gordon B.	Hinckley	(1910–2008)	heeft	
verklaard dat de tien geboden (zie Exodus 20:3–17   ) 
een essentieel onderdeel van het evangelie van Jezus 
Christus vormen in elke generatie. ‘[De] tien geboden 
[werden] door de vinger van Jehova op stenen tafelen 
geschreven voor het heil, de veiligheid en het geluk van 
de kinderen Israëls, en voor alle generaties daarna.’ (Zie 
De Ster, januari 1992, p. 51.)

Mosiah 9–17

155



Mosiah 13:28. ‘Het heil (…) komt 
[niet] door de wet alleen’
•	 Ouderling	Dallin H.	Oaks	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft getuigd dat we Jezus Christus 
absoluut nodig hebben, ook als we rechtschapen leven: 
‘Mannen en vrouwen beschikken zeker over indruk-
wekkende krachten en kunnen grote dingen tot stand 
brengen. Maar op basis van al onze gehoorzaamheid 
en goede werken kunnen wij niet van de dood of de 
gevolgen van onze eigen zonden gered worden zonder 
de genade die de verzoening van Jezus Christus ons 
biedt. Het Boek van Mormon maakt dat duidelijk: Het 
leert ons dat “het heil niet komt door de wet alleen” 
(Mosiah 13:28). Met andere woorden, het heil komt niet 
door alleen de geboden te onderhouden. “Door de wet 
wordt geen vlees gerechtvaardigd” (2 Nephi 2:5). Zelfs 
wie de Heer met heel hun hart, macht, verstand en 
sterkte dienen, zijn “onnutte dienstknechten” (Mosiah 
2:21). De mens kan zijn eigen heil niet verdienen.’ 
(‘Another Testament of Jesus Christ’, Ensign, maart 
1994, p. 67.)

Mosiah 13:34. ‘God zelf zou neerdalen’
•	 De	term	God slaat doorgaans op onze hemelse 
Vader, en uiteindelijk is Hij het die wij aanbidden. 
Jezus Christus is echter ook God. De heiligen in de tijd 
van het Oude Testament kenden Hem als Jehova, de 
God van Abraham, Isaak en Jakob. Ouderling James E. 
Talmage (1862–1933) van het Quorum der Twaalf Apos-
telen heeft uitgelegd dat de Schriften bijdragen aan ons 
begrip van de goddelijkheid van Jezus Christus en zijn 
rol als God: ‘We baseren ons op de Schriften wat betreft 
onze leer dat Jezus Christus God de Schepper is en was, 
de God die Zich aan Adam, Henoch en alle patriarchen 
en profeten vóór de zondvloed tot aan Noach toe 
openbaarde; de God van Abraham, Isaak en Jakob; 
de God van Israël als één volk, en de God van Efraïm 
en Juda na de scheuring van de Hebreeuwse natie; de 
God die Zich aan de profeten vanaf Mozes tot Maleachi 
bekendmaakte; de God van het Oude Testament; en de 
God van de Nephieten. Wij verklaren dat Jezus Christus 
Jehova, de Eeuwige was en is.’ (Jesus the Christ, 3de 
editie [1916], p. 32.)

Mosiah 13:27–35. De wet van 
Mozes en Jezus Christus
•	 Ouderling	Jeffrey R.	Holland	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft het verband tussen de wet van 
Mozes en het evangelie van Jezus Christus toegelicht:

‘De hedendaagse lezer dient de Mozaïsche wet — van 
vroeger of in deze tijd — niet slechts als een nauw-
gezette reeks godsdienstige rituelen te beschouwen 
die slaafs (en soms fanatiek) worden gevolgd door 
een halsstarrig volk dat Christus en zijn evangelie niet 
heeft aanvaard. Dat historische verbond, door God zelf 
aangereikt, (…) was (…) een gids tot spiritualiteit, een 
poort naar Christus. (…)

‘(…) Het is van cruciaal  
belang te begrijpen dat 
achter de wet van Mozes 
vele basisonderdelen 
schuilgingen van het evan-
gelie van Jezus Christus, 
dat al eerder bestond. De 
wet van Mozes is nooit 
bedoeld geweest als iets 
wat los van, en zeker niet 
in strijd met, het evangelie 
van Jezus Christus zou 
bestaan. (…) Het doel 
ervan was nooit anders dan 
de hogere wet. Beide waren bedoeld om mensen tot 
Christus te brengen.’ (Christ and the New Covenant 
[1997], pp. 136–37, 147.)

Mosiah 14:2–5
Wat leren we over de Heiland?

Mosiah 14:1–12. De Messiaanse 
profetie van Jesaja
•	 Abinadi	haalde	de	woorden	van	Jesaja	aan	om	het	
belang van de verzoening krachtig over te brengen. 
Ouderling Jeffrey R. Holland heeft het belang van 
Jesaja 53 (Mosiah 14) als getuigenis van de rol van de 
Heiland toegelicht: ‘De meest sublieme, de langste en 
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de meest lyrische verklaring van het leven, de dood en 
het zoenoffer van de Heer Jezus Christus staat in Jesaja 
53, in zijn geheel door Abinadi in het Boek van Mor-
mon aangehaald toen hij geketend voor koning Noach 
stond.’ (Christ and the New Covenant, p. 89.)

Mosiah 14:5. ‘Met zijn striemen 
worden wij genezen’
•	 Ouderling	M. Russell	Ballard	heeft	het	volgende	
gezegd over het lijden van Jezus Christus tijdens de 
verzoening, en de genezende kracht ervan:

‘Wij krijgen veel vrede en troost door deze grote 
gave, die wij door de liefdevolle genade van Jezus 
Christus, de Heiland en Verlosser van alle mensen, 
ontvangen. (…)

‘(…) Hoewel zijn leven rein en zondeloos was, betaalde 
Hij de ultieme prijs voor alle zonden die van u, van mij 
en van iedereen die ooit geleefd heeft. Zijn mentaal, 
emotioneel en geestelijk zielenleed was zo groot dat Hij 
uit al zijn poriën bloedde (zie Lucas 22:44; LV 19:18). En 
toch onderging Jezus dat leed gewillig, zodat wij allen 
de kans krijgen om vergeving te ontvangen — door 
ons geloof in Hem. (…) Zonder de verzoening van de 
Heer zouden we geen van deze zegeningen kunnen 
ontvangen, en zouden we niet gezuiverd en voorbereid 
kunnen worden om in de tegenwoordigheid van God 
terug te keren.’ (Liahona, mei 2004, pp. 84–85.)

Mosiah 15:1–7. Waarom Christus zowel 
de Vader als de Zoon wordt genoemd
•	 Soms	verwijzen	de	Schriften	naar	Jezus	Christus	met	
de titel ‘Vader’. Ouderling M. Russell Ballard heeft uitge-
legd waarom Jezus Christus soms zowel de Vader als de 
Zoon wordt genoemd:

‘Hoe kan Jezus Christus zowel de Vader als de Zoon 
zijn? Dat is eigenlijk minder ingewikkeld dan het lijkt. 
Hoewel Hij de Zoon van God is, is Hij het hoofd van de 
kerk, die uit de familie van gelovigen bestaat. Wanneer 
we een geestelijke wedergeboorte ondergaan, worden 
we in zijn familie geadopteerd. Hij wordt dan onze 
Vader of leider. (…)

‘Die leer doet geenszins afbreuk aan de rol van God de 
Vader. Wij geloven juist dat we er meer begrip van de 
rol van God de Zoon, onze Heiland Jezus Christus, door 

krijgen. God, onze hemelse Vader, is de Vader van onze 
geest. We spreken van God de Zoon als de Vader van 
de rechtvaardigen. Hij wordt als de “Vader” beschouwd 
vanwege de relatie tussen Hem en de mensen die zijn 
evangelie aanvaarden en daardoor erfgenamen van het 
eeuwige leven worden. En het derde lid van de God-
heid, God de Heilige Geest, heeft als specifieke taak het 
onderwijzen in en getuigen van de waarheid aangaande 
de goddelijkheid van zowel God de Vader als God de 
Zoon.’ (‘Building Bridges of Understanding’, Ensign, 
juni 1998, pp. 66–67.)

•	 Op	30	juni	1916	hebben	de	algemene	autoriteiten	
van de kerk, onder leiding van president Joseph F. 
Smith, een uitgebreide verklaring doen uitgaan over 
de Vader en de Zoon onder de titel ‘The Father and 
the Son: A Doctrinal Exposition by the First Presidency 
and the Quorum of the Twelve Apostles’. Een deel van 
die uiteenzetting verklaart waarom Jezus Christus in 
de Schriften zowel de ‘Zoon’ als soms de ‘Vader’ wordt 
genoemd:

‘“Vader” als Schepper. (…) Als God in de Schriften de 
Vader van de hemelen en de aarde wordt genoemd, 
moeten we dat zó interpreteren dat God de Maker, de 
Organisator en de Schepper van de hemelen en de 
aarde is.

‘In alle gevallen blijkt die betekenis uit de context: 
Jehova, die Jezus Christus is, de Zoon van Elohim, 
wordt “de Vader” genoemd. Ook wordt Hij “de ware 
eeuwige Vader van hemel en aarde” genoemd [zie 
Ether 4:7; Alma 11:38–39; Mosiah 15:4; 16:15]. (…)

‘Jezus Christus is de “Vader” van hen die zijn evan-
gelie aanvaarden en gehoorzamen. [Een andere] 
betekenis waarin Jezus Christus als de “Vader” wordt 
beschouwd, heeft te maken met de relatie tussen Hem 
en de mensen die zijn evangelie aanvaarden en daar-
door erfgenamen van het eeuwige leven worden. (…)

‘Tot zijn getrouwe dienstknechten in deze bedeling 
heeft de Heer gezegd: “Vreest niet, kinderkens, want u 
bent de mijnen, en Ik heb de wereld overwonnen; en 
u behoort tot hen die mijn Vader Mij gegeven heeft” 
(LV 50:41). (…)

‘Jezus Christus is de “Vader” door het goddelijke 
gezag dat Hij van God heeft gekregen. (…) Jezus de 
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Zoon is en was de vertegenwoordiger van zijn Vader 
Elohim met diens macht en gezag. (…) Aldus heeft de 
Vader zijn naam op de Zoon gevestigd. Jezus Christus 
heeft in de naam van de Vader gesproken en gehan-
deld. Wat macht, gezag en goddelijkheid betreft, waren 
zijn woorden en daden die van de Vader.’ (‘The Father 
and The Son’, Ensign, april 2002, pp. 14–15, 17.)

Mosiah 15:10–13. Het nageslacht van Christus
•	 Ouderling	Dallin H.	Oaks	heeft	uitgelegd	hoe	iemand	
een zoon of dochter van Jezus Christus wordt: ‘In die 
geweldige teksten uit het Boek van Mormon leren we 
dat de Heer Jezus Christus de zonden draagt van wie 
daar wegens hun geloof en bekering, en het nakomen 
van de wetten en verordeningen van het evangelie, 
voor in aanmerking komen. In geestelijke en figuurlijke 
zin worden zij de zonen en dochters van Christus, 
erfgenamen van zijn koninkrijk. Dezen zijn het die op 
de laatste dag bij zijn naam geroepen worden.’ (Ensign, 
mei 1985, p. 82.)

•	 Toen	ouderling	Merrill J.	Bateman	als	presiderende	
bisschop werkzaam was, heeft hij gezegd hoe Jezus 
zijn nageslacht zal zien: ‘Als lid van de Godheid kent de 
Heiland ieder van ons persoonlijk. Jesaja en de profeet 
Abinadi hebben over Christus gezegd dat ‘wanneer zijn 
ziel ten offer is gebracht voor zonde, Hij zijn nageslacht 
zal zien’ (Mosiah 15:10; vergelijk Jesaja 53:10). Abinadi 
legt uit dat de rechtvaardigen, zij die de profeten 
volgen, “zijn nageslacht” zijn (zie Mosiah 15:11). In de 
hof en aan het kruis heeft Jezus ieder van ons gezien 
en niet alleen onze zonden gedragen, maar ook onze 
diepste gevoelens ervaren, zodat Hij zou weten hoe 
Hij ons moest troosten en versterken.’ (Zie De Ster, juli 
1995, p. 13.)

Mosiah 15:13–20. Hoe liefelijk zijn de voeten
•	 Abinadi	parafraseerde	Jesaja	en	sprak	vol	vreugde	
over de zegeningen die alle heilige profeten hebben 

en zullen ervaren die vrede verkondigen (zie Mosiah 
15:15–17) en de Heiland, ‘die de grondlegger der vrede 
is’ (zie Mosiah 15:18). Die boodschap van vrede is dat 
de Verlosser zou komen en ook is gekomen om zijn 
volk van hun zonden te verlossen en de opstanding der 
doden teweeg te brengen (zie Mosiah 15:18, 20).

•	 Toen	ouderling	Carlos E.	Asay	(1926–1999)	als	zeven-
tiger werkzaam was, heeft hij het volgende gezegd over 
deze beeldspraak van Jesaja:

‘Niemand is liefelijker of gezegender dan zij die God 
dienen en de waarheid verkondigen en naleven. Dat is 
het heiligste en liefelijkste werk! (…)

‘De voeten, de stemmen, de gezichten en het hele 
wezen van die verkondigers van heilbrengende waar-
heden zullen altijd dierbaar en liefelijk zijn voor nieuwe 
bekeerlingen, vooral als zij onder hun zonden gebukt 
zijn geweest. In de ogen van hen die over Christus 
en zijn verlossende macht hebben geleerd, zijn de 
zendelingen die lange afstanden hebben gelopen om 
de evangelieboodschap te brengen, nagenoeg of geheel 
smetteloos.’ (The Seven M’s of Missionary Service [1996], 
pp. 135–136.)

Mosiah 15:20–31. De eerste opstanding
•	 Jezus	Christus	was	de	eerste	persoon	op	aarde	die	uit	
de dood is opgestaan. De periode die in de Schriften 
met de eerste opstanding wordt aangeduid, is dan ook 
ingeluid door zijn overwinning op het graf en duurt 
voort tot in het millennium. Abinadi leerde dat in de 
eerste opstanding ‘de profeten, en (…) allen die hun 
woorden hebben geloofd’ tevoorschijn zouden komen 
(Mosiah 15:22), zij die zijn gestorven in hun onwetend-
heid ‘zonder dat hun het heil was verkondigd’ (Mosiah 
15:24; zie ook LV 45:54), en kleine kinderen die sterven 
voordat ze de jaren van verantwoordelijkheid hebben 
bereikt (zie Mosiah 15:25; Moroni 8:1–24).
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Mosiah 15:25. Kleine kinderen 
hebben het eeuwige leven
•	 De	profeet	Joseph	Smith	(1805–1844)	heeft	aan-
gaande het heil van kleine kinderen gezegd: ‘Kinderen 
zullen in de tegenwoordigheid van God en het Lam 
worden verheven (…) ; daar zullen zij de volheid van 
dat licht, die heerlijkheid en die intelligentie genieten 
die in het celestiale koninkrijk is bereid.’ (History of the 
Church, deel 4, pp. 555–556.)

Mosiah 17:6–20. Het voorbeeld van Abinadi
•	 Ouderling	Robert D.	Hales	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft beklemtoond dat we het voor-
beeld van Abinadi’s moed in het onderhouden van de 
geboden moeten volgen:

‘Wat een groot voorbeeld zou Abinadi voor eenieder 
van ons moeten zijn! Hij gehoorzaamde moedig Gods 
geboden — hoewel het hem zijn leven kostte!

‘Profeten in alle bedelingen hebben bereidwillig hun 
leven in de waagschaal gelegd en hebben moedig de 
wil van God gedaan en zijn woorden verkondigd.

‘De profeet Joseph Smith ging “als een lam ter slach-
ting” (LV 135:4). Hij deinsde er nooit voor terug om de 
geboden van de Heer te vervullen.

‘En denk aan het voorbeeld van de Heiland. (…) Hij 
volhardde tot het einde en vervulde zijn goddelijke 
zending met zijn zoenoffer voor de gehele mensheid.

‘(…) Laten wij (…) het voorbeeld van onze Heer Jezus 
Christus en dat van vroegere en hedendaagse profeten 
volgen. We hoeven wellicht niet, zoals bij vele profeten 
het geval was, ons leven als martelaar te geven. Wat 
van ons wordt verwacht, is gehoorzaamheid aan Gods 
geboden en onze getrouwheid aan de verbonden die 
we met Hem hebben gesloten.’ (Zie De Ster, juli 1996, 
p. 33.)

Stof tot nadenken
•	 Wat	zou	het	betekenen	als	de	geboden	van	de	Heer	

‘in uw hart zijn geschreven’? (Mosiah 13:11.)

•	 Waarom	is	het	belangrijk	om	te	weten	dat	de	Heiland	
een god was en is? Welke invloed zou die kennis op 
ons geloof in zijn verlossende macht moeten hebben?

•	 Hoe	kunt	u	rechtschapen	leven	ongeacht	de	godde-
loosheid om u heen?

Volgorde van de opstanding

Opstanding van de 
celestiale mensen

Opstanding van 
Christus

Begin van het 
millennium

Eind van het 
millennium

Opstanding van de 
terrestriale mensen

Opstanding van de 
telestiale mensen

Opstanding van de 
zonen des verderfs

Opstanding van de 
rechtvaardigen

Begin van de 
opstanding van de 
onrechtvaardigen
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Voorgestelde opdrachten
•	 Lees	Mosiah	12:34–13:24	door	en	markeer	elk	van	de	

tien geboden. Kies een van deze geboden uit en leef 
die nog beter na. Noteer in uw dagboek hoe u dat 
gaat aanpakken.

•	 Lees	Mosiah	14	en	vergelijk	dat	hoofdstuk	met	
Mosiah 3:7–8. Maak in uw eigen woorden een 
samenvatting van één pagina van Mosiah 14, of 
schrijf in een getuigenis van één pagina op wat de 
Heiland voor u betekent.
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Mosiah 18 –24

Hoofdstuk 21

Inleiding
De mensen die Alma in de wildernis volgden, veroot-
moedigden zich door in het woord van God te geloven, 
zich te bekeren en het doopverbond te aanvaarden. 
Maar toch werden ze lange tijd door de Lamanieten in 
gevangenschap gehouden. In diezelfde periode leefde 
ook het volk van Limhi voort onder Lamanitische heer-
schappij. Nadat ze zich op eigen kracht niet hadden 
kunnen bevrijden, verootmoedigden zij zich uiteindelijk 
en werden ze door God verlost. Zowel het volk van 
Alma als het volk van Limhi kenden knechtschap en 
onderdrukking, en beide groepen smaakten de zegen 
om door de hand van de Heer te worden bevrijd. Let 
op welke manieren de Heer voor uitkomst zorgt en ons 
in de moeilijkheden van het leven kracht en bijstand 
verleent. Vergelijk de omstandigheden van de twee 
groepen en let op de beginselen die ons helpen om 
met onze moeilijkheden om te gaan.

Toelichting
Mosiah 18:8. Tot het volk van de 
Heer toetreden door de doop
•	 Ouderling	Jeffrey R.	Holland	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft samengevat wat van dopelingen 
wordt verwacht:

‘Alma begon allen te dopen die verlangend waren om 
een verbond met Christus aan te gaan. Hij vroeg hen 
God te dienen en zijn geboden te onderhouden, zodat 
Hij zijn Geest overvloediger over hen zou kunnen uit-
storten. Die nieuwe discipelen zouden hun geloof ook 
laten blijken door:

‘Tot de kudde Gods toe te treden.

‘Zijn volk te worden genoemd.

‘Elkaars lasten te dragen.

‘Te treuren met hen die treuren.

‘Hen te vertroosten die vertroosting nodig hebben.

‘Te allen tijde en in alle dingen en op alle plaatsen als 
getuige van God op te treden.

‘Een verbond aan te gaan om God te dienen en zijn 
geboden te onderhouden.

‘Die uitspraak van Alma bij de wateren van Mormon is 
nog steeds de meest complete schriftuurlijke verklaring 

van wat de dopeling belooft te doen en te zijn.’ (Christ 
and the New Covenant [1997], p. 106.)

Ouderling Joseph B. Wirthlin (1917–2008) van het Quo-
rum der Twaalf Apostelen heeft de zegeningen beschre-
ven die het doopverbond 
met zich brengt: ‘Ik heb in 
mijn leven steeds weer 
bemerkt dat mensen die de 
zegeningen en de kracht 
van hun doopverbond wer-
kelijk beseffen, of ze nu 
nieuwe bekeerlingen of 
hun hele leven al lid van 
de kerk zijn, grote vreugde 
ervaren en hun taken in 
het koninkrijk met aanste-
kelijk enthousiasme ter 
hand nemen.’ (‘Alma the Elder: A Role Model for Today’, 
in: Heroes from the Book of Mormon [1995], p. 84.)

Mosiah 18:9. ‘Te allen tijde (…) als 
getuige van God [optreden]’
•	 Ouderling	M. Russell	Ballard	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft gezegd dat onze doopverbon-
den ons tot rechtschapenheid verplichten, ongeacht 
de moeilijkheden waarvoor we staan: ‘Als wij in de 
wateren van de doop beloven om “te allen tijde en in 
alle dingen en op alle plaatsen (…) als getuige van God 
op te treden”, hebben we het niet alleen over de vasten-
en-getuigenisdienst. Het is niet altijd even gemakkelijk 
of sociaal aanvaardbaar om voor waarheid en deugd te 
staan, maar het is wel altijd de juiste keuze. Altijd!’ (Zie 
De Ster, november 1997, p. 39.)

Mosiah 18:10. ‘Dat gij een verbond 
met Hem hebt aangegaan’
•	 Zuster	Bonnie	D.	Parkin	heeft	destijds	als	algemeen	
ZHV-presidente uitgelegd dat onze hemelse Vader ons 
helpt en begeleidt wanneer we verbonden sluiten en 
nakomen: ‘Verbonden — of bindende beloften tussen 
ons en onze hemelse Vader — zijn essentieel voor 
onze eeuwige vooruitgang. Stap voor stap leert Hij ons 
hoe we op Hem kunnen gaan lijken door ons bij zijn 
werk te betrekken. Bij de doop sluiten we een verbond 
om Hem met ons hele hart lief te hebben, en onze 
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zusters en broeders als onszelf. In de tempel sluiten 
we verder verbonden om gehoorzaam, onzelfzuchtig, 
getrouw, eerzaam en menslievend te zijn. We beloven 
plechtig offers te brengen en alles wat we hebben toe 
te wijden. Wij sluiten onze verbonden met het gezag 
van het priesterschap, en als we ze naleven, worden 
we overvloedig gezegend. Hoe vaak denkt u eraan dat 
uw verbonden boven de sterfelijkheid uitstijgen en u 
verbinden met het goddelijke? Verbonden sluiten is de 
uiting van een gewillig hart; verbonden nakomen is de 
uiting van een getrouw hart.’ (‘Heiligheid des harten’, 
Liahona, november 2002, pp. 103–104.)

Mosiah 18:10. Zijn Geest hebben
•	 Ouderling	Robert D.	Hales	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft gezegd dat de Heilige Geest 
bij ons hebben uitwerking heeft op ons gedrag en ons 
getuigenis versterkt:

‘De Heilige Geest geeft ons kracht en moed om te leven 
volgens de manier van het koninkrijk van God en is de 
bron van ons getuigenis van de Vader en de Zoon. (…)

‘Door voor zijn koninkrijk te kiezen, onderscheiden wij 
ons van de wereld, zonder ons te —isoleren—. Onze 
kleding is fatsoenlijk, onze gedachten zijn rein, onze 
taal is netjes. De films en televisieprogramma’s die we 
bekijken, de muziek waarnaar we luisteren, de boeken, 
tijdschriften en kranten die we lezen, zijn opbouwend. 
We kiezen vrienden die achter onze eeuwige doelen 
staan, en we behandelen anderen vriendelijk. We mij-
den de ondeugden van onzedelijkheid, gokken, tabak, 
drank en drugs. Onze zondagse activiteiten weerspiege-
len het gebod van God om de sabbatdag te gedenken 
en heilig te houden. We volgen het voorbeeld van Jezus 
Christus in de manier waarop we anderen behandelen. 
We leven dusdanig dat we waardig zijn om het huis van 
de Heer te betreden.’ (Liahona, januari 2001, pp. 8–9.)

Mosiah 18:12–18. Alma droeg het priesterschap
•	 President	Joseph	Fielding	Smith	(1876–1972)	heeft	
uitgelegd dat Alma het gezag had om te dopen:

‘Wij mogen de conclusie trekken dat Alma het priester-
schap droeg voordat hij, en de anderen, verstoord 
werden door koning Noach. Of dat zo is of niet maakt 

geen verschil, want in het boek Mosiah staat beslist dat 
hij het gezag had [zie Mosiah 18:13].

‘Als hij het gezag had om te dopen, moest hij zelf al 
gedoopt zijn. Toen Alma zich met Helam in het water 
onderdompelde, doopte hij daarmee niet zichzelf, maar 
deed hij dat als teken aan de Heer van zijn nederigheid 
en volledige bekering.’ (Answers to Gospel Questions, 
samengesteld door Joseph Fielding Smith jr., 5 delen 
[1957–1966], deel 3, p. 203.)

Mosiah 18:21–29
Wat leerde Alma zijn volgelingen opdat 

zij zouden ‘wandelen in oprechtheid voor 
het aangezicht van God’? (Vers 29.)

Mosiah 18:21. ‘Hun hart samengevoegd 
in eenheid en in liefde’
•	 De	Heer	heeft	in	een	hedendaagse	openbaring	
gezegd: ‘Zijt één; en indien gij niet één zijt, zijt gij de 
mijnen niet’ (LV 38:27). President Henry B. Eyring van 
het Eerste Presidium heeft over de heersende verdeeld-
heid in onze gevallen gesproken en dat het onderhou-
den van de geboden voor eenheid zorgt:

‘Na de val werd al snel duidelijk dat het niet zo eenvou-
dig zou zijn om in eenheid te leven. (…)

‘(…) Wij hebben hoop nodig zodat we eenheid in dit 
leven kunnen ervaren, en er ook in de toekomende 
wereld voor in aanmerking kunnen komen. (…)
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‘Om eenheid te hebben, moeten we bepaalde geboden 
onderhouden die met onze gevoelens te maken heb-
ben. We moeten vergevensgezind zijn en geen kwade 
gevoelens koesteren tegen hen die ons beledigen’ (zie 
De Ster, juli 1998, pp. 74, 76).

•	 Het	volk	van	Alma	leefde	in	eensgezindheid	en	
liefde nadat het zich er opnieuw toe had verbonden de 
geboden van God na te leven. Toen ouderling C. Max 
Caldwell als zeventiger werkzaam was, heeft hij die 
toename in liefde beschreven als een toestand die we 
moeten ontwikkelen:

De liefde van Jezus was onlosmakelijk verbonden met 
zijn leven van dienstbetoon aan en opoffering voor 
anderen. Christelijke liefde kunnen wij alleen ontwik-
kelen door de stappen te volgen die de Meester heeft 
voorgeschreven. (…)

‘Naastenliefde is niet alleen een beginsel of een gebod; 
evenmin is het zomaar een woord om iemands daden 
of houding te beschrijven. Die liefde is meer een inner-
lijke toestand die men moet ontwikkelen en ervaren en 
dan pas kan begrijpen. We bezitten die naastenliefde 
wanneer die deel van ons wezen gaat uitmaken. Men-
sen die naastenliefde bezitten, hebben de Heiland lief, 
hebben van zijn liefde ontvangen en hebben anderen 
lief zoals Hij dat doet.’ (Zie De Ster, januari 1993, p. 27.)

Mosiah 18:23. ‘De sabbatdag (…) 
onderhouden en (…) heiligen’
•	 ‘Daar	de	sabbat	een	heilige	dag	is,	is	die	voorbehou-
den aan gepaste en heilige bezigheden. (…) Als we op 
de sabbat maar wat rondhangen en verder niets doen, 
houden we die dag niet heilig.’ (Trouw aan het geloof: 
evangeliewijzer [2004], p. 143.)

Ouderling L. Tom Perry van het Quorum der Twaalf 
Apostelen heeft gezegd dat de sabbat een gewijde tijd 
is die in gezinsverband wordt doorgebracht. Daarnaast 
heeft hij tien andere bezigheden genoemd van de vele 
dingen die geschikt zijn voor de sabbatdag: ‘Dat is de 
gelegenheid waarbij we samen de avondmaalsdienst 
bijwonen en het leven en de leringen van de Heiland 
en de profeten bestuderen. Andere gepaste activiteiten 
voor de zondag zijn: (1) persoonlijke en gezinsdag-
boeken bijhouden, (2) gezinsraad houden, (3) fami-
lieorganisaties in het leven roepen voor het gezin en 

de verdere familie, (4) persoonlijke gesprekken tussen 
ouder en kind houden, (5) schrijven aan familieleden 
en zendelingen, (6) genealogie doen, (7) familie en 
zieke of eenzame mensen bezoeken, (8) zendingswerk 
doen, (9) de kinderen een verhaal voorlezen, en 
(10) lofzangen zingen.’ [‘Suggestions for Individual and 
Family Sabbath-Day Activities’, Ensign, maart 1980, 
p. 76].’ (Liahona, mei 2003, p. 42.)

•	 Ouderling	Mark	E.	Petersen	(1900–1984)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd dat we 
door onze heiliging van de sabbatdag uiting geven aan 
onze waardering voor de verzoening van Jezus Christus:

‘We zien duidelijk dat de sabbatsheiliging een indicatie 
vormt van de diepte van onze bekering.

‘Het al dan niet heiligen van de sabbat is een feilloze 
maatstaf voor onze houding ten opzichte van de Heer 
zelf en van zijn lijden in Getsemane, zijn dood aan het 
kruis en zijn opstanding uit de dood. Het is een indicatie 
of we werkelijk christen zijn, of dat onze bekering zo 
oppervlakkig is dat het herdenken van zijn zoenoffer wei-
nig of niets voor ons betekent.’ (Ensign, mei 1975, p. 49.)

Mosiah 18:28. ‘Zo moesten zij van 
hun bezit geven uit vrije wil’
•	 President	Marion G.	Romney	(1897 1988)	van	het	
Eerste Presidium heeft ons aangespoord om naasten-
liefde te ontwikkelen door ons volledig aan het werk 
van de Heer toe te wijden: ‘Sommige mensen vragen 
zich af: “Hoe kan ik die rechtschapen gevoelens ont-
wikkelen? Hoe overwin ik mijn gevoelens van tegenzin 
en geef ik graag? Hoe kan ik de ‘reine liefde van 
Christus’ verkrijgen?” Tegen die mensen wil ik zeggen: 
leef getrouw alle geboden na, geef van uzelf, zorg voor 
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uw gezin, verricht uw taken in de kerk, doe zendings-
werk, betaal tiende en andere bijdragen, bestudeer de 
Schriften — enzovoorts. Als u volledig in dienstbetoon 
opgaat, zal de Heer uw hart verzachten’ (Ensign, 
november 1981, p. 93).

Mosiah 19–24. Het volk van Limhi 
vergeleken met het volk van Alma
•	 Toen	de	profeet	Abinadi	zich	voor	het	eerst	onder	
het goddeloze volk van koning Noach begaf, zei hij dat 
knechtschap hen wachtte als zij zich niet zouden beke-
ren (zie Mosiah 11:21). Toen de Heer Abinadi twee jaar 
later gebood hen weer op te zoeken, hadden zij zich 
nog steeds niet bekeerd (zie Mosiah 12:1). Aldus stond 
hen volgens het woord van de Heer allemaal het juk 
van knechtschap te wachten. Bovendien sprak de Heer 
bij monde van Abinadi bij diens tweede bezoek aan het 

volk een nog krachtiger waarschuwing uit tegen koning 
Noach. Velen zouden niet alleen geknecht, maar ook 
gedood worden. Anderen zouden met hongersnood en 
pestilentie worden geslagen, en vernietigd worden als 
zij zich nog steeds niet bekeerden (zie Mosiah 12:2–8).

Na Abinadi’s tweede bezoek ontstond er verdeeldheid 
onder het volk. Alma geloofde Abinadi, en een groep 
mensen luisterde naar Alma, bekeerde zich en werd 
rechtvaardig. De meeste mensen — onder leiding van 
koning Noach en later zijn zoon Limhi — bekeerden 
zich pas veel later. Hoewel beide groepen uiteindelijk 
in knechtschap werden gebracht omdat ze zich na de 
eerste waarschuwing van de Heer niet wilden bekeren, 
zijn er opmerkelijke verschillen tussen de belevenissen 
van Alma’s groep, die zich vrijwillig bekeerde, en die 
van Limhi’s groep, die zich uit noodzaak bekeerde.

Tijdsperiode Volk van Limhi Volk van Alma

Abinadi’s tweede 
bezoek

Het volk van Noach verwierp en doodde Abinadi 
(Mosiah 17).
Zij	volhardden	in	hun	goddeloosheid.

Alma	geloofde	Abinadi	(Mosiah	17:2–4).
Alma	moest	vluchten.

Nasleep van 
Abinadi’s tweede 
bezoek

Het volk van Noach-Limhi volhardde in goddeloosheid 
(Mosiah	19:2–20).
Zij	raakten	verdeeld	(vers 2).
Zij	begonnen	te	twisten	(vers 3).
Zij	werden	door	de	Lamanieten	aangevallen	(vss.	6–7).
Koning Noach werd door zijn eigen volk gedood 
(vers 20).
Het volk werd door de Lamanieten in knechtschap 
gebracht en moest vijftig procent schatting aan de 
	Lamanieten	betalen	(vers 15).

Een kleine groep mensen geloofde Alma 
(Mosiah	18:3–21).
Zij trokken naar Alma toe om zijn prediking te 
horen	(vers 4).
Zij leerden dat zij zich moesten bekeren en 
geloof	hebben	(vers 7).
Zij	sloten	een	verbond	met	God	(vss.	8–11).
Zij ontsnapten aan de pogingen van koning 
Noach	om	hen	te	vernietigen	(vss.	33–34).

Twee jaar na de 
dood van Abinadi 
(Mosiah 19:29)

Het volk van Limhi ging gebukt onder knechtschap 
(Mosiah	19:22–20:22).
Zij leefden in knechtschap en betaalden vijftig procent 
schatting	(19:22).
De	Lamanieten	vielen	aan	(20:7).
Zij	vochten	terug	(20:8–11).
Zij	aanvaardden	hun	knechtschap	(20:22).

Het volk van Alma was voorspoedig  
(Mosiah	23:2–5).
De	Heer	gaf	hen	kracht	(vers 2).
Zij	bouwden	een	stad	(vers 5).
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Tijdsperiode Volk van Limhi Volk van Alma

Een tijdsperiode na 
de eerste twee jaar 
(Mosiah 19:29)

De omstandigheden van het knechtschap werden  
verzwaard	(Mosiah	21:3–6).
De Lamanieten sloegen hen op de wang en oefenden 
gezag	over	hen	uit	(vers 3).
De Lamanieten legden het volk van Limhi zware lasten  
op	en	jaagden	hen	als	dieren	op	(vers 3).
Het	volk	morde	wegens	hun	moeilijkheden	(vers 6).
Het volk van Limhi trok drie keer ten strijde om zich 
te	bevrijden	en	werd	telkens	verslagen.	Velen	werden	
gedood	en	er	was	grote	rouw	(vss.	7–12).

Het volk van Alma leefde in vrede en  
voorspoed	voort	(Mosiah	23:19–20).
Zij	leefden	in	gerechtigheid	(vss.	14–15).
Zij werden buitengewoon voorspoedig 
(vss. 19–20).

Latere periode na 
de eerste twee jaar

Het volk van Limhi bekeerde zich en wendde zich tot de 
Heer	(Mosiah	21:7–14,	25–26).
Zij	werden	ertoe	gedrongen	ootmoedig	te	zijn	(vss.	13–14).
Zij onderwierpen zich aan hun knechtschap en  
onderdrukking	(vers 13).
Zij	riepen	God	krachtig	aan	(vers 14).
Zij zonden mannen uit om hulp te zoeken in Zarahemla 
(vss.	25–26).

Het volk van Alma bleef in vrede en  
voorspoed	leven.

Latere periode na 
de eerste twee jaar

De Heer bevrijdde hen uiteindelijk uit hun knechtschap  
en	van	de	Lamanieten	(Mosiah	21:15–22:16).
De Heer was traag om naar hen te luisteren, maar  
Hij verzachtte het hart van hun vijanden, die hun lasten  
verlichtten	(21:15).
Zij	werden	niet	direct	bevrijd	(21:15).
Zij	werden	langzamerhand	voorspoediger	(21:16).
Zij	hielpen	anderen	(21:17).
Zij	sloten	een	verbond	om	God	te	dienen	(21:31).
Zij schonken wijn aan de Lamanitische bewakers,  
die	in	slaap	vielen	(22:7, 10).
Zij	ontsnapten	(22:11).

Het volk van Alma bleef in vrede en  
voorspoed	leven.

Circa 120–121 v.C. 
(Mosiah 22; 24, 
inleidend overzicht 
van hoofdstuk)

Het volk van Limhi kwam in het land Zarahemla aan 
(Mosiah	22:13).
Een leger van de Lamanieten achtervolgde het volk van 
Limhi	(vss.	15–16).

Het volk van Alma maakte knechtschap en 
bevrijding	door	de	Heer	mee	(Mosiah	23–24).
Het leger van de Lamanieten dat het volk van 
Limhi achtervolgde, ontdekte het volk van Alma 
in	het	land	Helam	(Mosiah	23:25).
Het volk van Alma werd in knechtschap 
gebracht	(Mosiah	24:8–10).
Zij bleven getrouw en volhardden met geduld 
(vss.	10–16).
De Heer maakte hun lasten licht en versterkte 
hen	(vss.	14–15).
De Heer bevrijdde hen uit hun knechtschap en 
leidde	hen	naar	het	land	Zarahemla	(vers 20).

Mosiah 18–24

165



•	 Het	volk	van	Limhi	werd	ertoe	gedrongen	de	Heer	
te gedenken gedurende hun knechtschap door de 
Lamanieten. Het volk van Alma bekeerde zich gewil-
lig na Abinadi’s tweede waarschuwing. Limhi’s groep 
had dan ook meer en langer leed te verduren. Enkele 
jaren later legde Alma de jonge een beginsel uit dat 
ons meer inzicht geeft in de verschillende gevolgen die 
deze twee groepen hadden ondervonden: sommigen 
worden ‘ertoe gedrongen (…) ootmoedig te zijn, (…) 
want indien hij ertoe gedrongen wordt ootmoedig te 
zijn, zoekt een mens soms bekering’ (Alma 32:13) en 
‘gezegend zijn zij die zich verootmoedigen zonder te 
worden gedrongen ootmoedig te zijn’ (vers 16).

Mosiah 21:13–14. Nederigheid versterkt 
onze afhankelijkheid van de Heer
•	 Nadat	het	volk	van	Limhi	er	tot	drie	keer	toe	niet	in	
was geslaagd zich door strijd van hun knechtschap te 
bevrijden, riepen zij uiteindelijk God ootmoedig aan 
opdat Hij hen zou verlossen. Door hun wederwaardig-
heden werden ze ertoe gedrongen de Heer te zoeken 
en niet op de arm van het vlees te vertrouwen (zie 
Alma 32:13–16; zie ook 2 Nephi 4:34).

President Ezra Taft Benson (1899–1994) heeft gezegd 
dat nederigheid onze afhankelijkheid van de Heer ver-
sterkt: ‘Nederigheid is uiteraard geen teken van zwakte. 
Nederigheid betekent geen verlegenheid. Iemand kan 
nederig, krachtig en moedig zijn. De profeet Joseph is 
daar een goed voorbeeld van. Nederigheid is de erken-
ning dat we van een hogere macht afhankelijk zijn.’ 
(The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], p. 369.)

Mosiah 21:15–22
In welke opzichten begon het volk van 

Limhi ‘langzamerhand voorspoedig (…) te 
worden in het land’? (Vers 16.) Hoe kun-
nen wij dergelijke hulp ook verkrijgen?

Mosiah 21:15. ‘Hoorde de Heer hun geroep’
•	 Ook	al	hadden	velen	uit	de	groep	van	Limhi	hun	
moeilijkheden aan zichzelf te danken, de Heer was 
barmhartig en verhoorde hun gebeden. De profeet 

Joseph Smith (1805–1844) heeft Gods barmhartigheid 
beschreven als reactie op zijn verdriet over zijn fouten: 
‘Ik heb nagedacht over mijn leven en betreur het en heb 
er zelfs tranen voor gelaten dat ik de vijand van mijn 
ziel in vroeger tijden heb toegestaan zoveel macht over 
mij te hebben. Maar God is genadig en heeft mij mijn 
zonden vergeven, en ik verheug mij dat Hij de Trooster 
heeft gestuurd aan allen die geloven en zich voor Hem 
verootmoedigen.’ (The Personal Writings of Joseph Smith, 
samengesteld door Dean C. Jessee [1984], p. 238.)

Mosiah 23:21. ‘Hij beproeft hun 
geduld en hun geloof’
•	 Ook	al	hadden	de	volgelingen	van	Alma	zich	
bekeerd en getrouwheid betoond, toch stond de 
Heer toe dat zij tijdelijk door de Lamanieten werden 
onderdrukt ter vervulling van Abinadi’s profetie (zie 
Mosiah 12:1–5) en ter beproeving van hun geduld en 
geloof. Ouderling Orson F. Whitney (1855 1931) van 
het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd dat we 
uit alles wat we meemaken waardevolle lessen kunnen 
leren: ‘Geen enkele vorm van verdriet, pijn of beproe-
ving die wij doormaken, is verspild. Ze dragen bij tot 
onze vorming, tot de ontwikkeling van eigenschappen 
als geduld, geloof, standvastigheid en nederigheid. 
Alles wat wij lijden en alles wat wij ondergaan, vooral 
als wij het geduldig verdragen, vormt ons karakter, 
reinigt onze ziel, en maakt ons zachter en barmhartiger, 
geschikter voor de titel “kind van God” (…) en door 
verdriet, lijden, beproeving en moeilijkheden maken 
wij de ontwikkeling door waarvoor wij hier zijn geko-
men, waardoor we meer gaan lijken op onze Vader en 
Moeder in de hemel.’ (Geciteerd in Spencer W. Kimball, 
Faith Precedes the Miracle [1972], p. 98.)

Je
rry

 T
ho

m
ps

on
, ©

 IR
I

Hoofdstuk 21

166



Mosiah 23–24. De geschiedenis 
van het volk van Alma
•	 Mosiah	23–24	is	een	flashback	binnen	een	flashback.	
(Zie de toelichting bij Mosiah 9–22 op pagina 153) 
De geschiedenis van Alma, vanaf de tijd waarop zijn 
volgelingen door het volk van koning Noach de wilder-
nis in waren gedreven tot hun aankomst in Zarahemla, 
werd aan de kroniek toegevoegd. Die kleine flashback 
beslaat circa twintig jaar. Wanneer de lezer Mosiah 
23–24 heeft gelezen, zijn zowel het volk van Zeniff als 
het volk van Alma naar Zarahemla en koning Mosiah 
teruggekeerd. (Zie het overzicht ‘Flashbacks van Omni 
tot en met Mosiah’ in het aanhangsel, pagina 436.)

Mosiah 24:13–15. ‘Zij onderwierpen 
zich welgemoed en met geduld 
aan de gehele wil des Heren’
•	 Als	wij	ons	geheel	op	God	verlaten,	kan	Hij	onze	
beperkingen en zwakheden omzetten in sterke punten 
en die voor zijn goddelijke doeleinden gebruiken. 
Ouderling Richard G. Scott van het Quorum der 
Twaalf Apostelen heeft ons aangemoedigd om in de 
moeilijkheden van het leven welgemoed op de Heer 
te vertrouwen:

‘We moeten de problemen en beproevingen in ons 
leven in het perspectief van de schriftuurlijke leer zien. 
Anders hebben we alleen oog voor de problemen. 
Dat zal ons uitputten en beroven van de vreugde en 
schoonheid die de Heer ons op aarde wil laten ervaren. 
Sommige mensen lijken op een steen die in een zee 
van problemen wordt gegooid. Ze verdrinken er in. 
Wees een kurk. Als u door een probleem wordt opge-
slokt, zorg dan dat u boven komt drijven en weer in 
vreugde kunt dienen. (…)

‘De Heer houdt uw persoonlijke groei en ontwikkeling 
in de gaten. Die groei verloopt sneller als u Hem de 

kans geeft om u door uw groeifasen te leiden, of u 
dat in eerste instantie nu leuk vindt of niet. Als u op 
de Heer vertrouwt, als u bereid bent uw hart en ziel 
op zijn wil te richten, als u de Geest vraagt u te leiden 
om zijn wil te doen, bent u verzekerd van het grootste 
geluk en zult u het meeste uit dit sterfelijk leven halen. 
Als u alles in twijfel trekt wat er van u gevraagd wordt, 
als u onder elke onplezierige uitdaging probeert uit 
te komen, maakt u het voor de Heer moeilijker om u 
te zegenen [zie 1 Nephi 3:7].’ (Zie De Ster, juli 1996, 
pp. 24–25.)

Stof tot nadenken
•	 Denk	na	over	de	genoemde	doopverbonden	in	

Mosiah 18:8–10. Wat kunt u deze week doen om 
uw verbonden nog beter na te komen?

•	 In	welke	opzichten	is	uw	geloof	door	beproevingen	
sterker geworden?

•	 Hoe	kunt	u	door	het	voorbeeld	van	Alma	en	zijn	
volgelingen uw vertrouwen in de verzoening en de 
macht van de Heiland stellen?

Voorgestelde opdrachten
•	 Zoek	een	tekst	op	voor	elk	aspect	van	onze	ver-

lossing door de verzoening van de Heiland die in 
Mosiah 18:2 wordt beschreven: zijn macht, lijden, 
dood, opstanding en hemelvaart. U kunt de verwij-
zingen eventueel in de kantlijn van uw exemplaar 
van Schriften naast Mosiah 18:2 noteren.

•	 Bestudeer	en	maak	een	overzicht	van	het	doopver-
bond dat Alma in Mosiah 18:8–10 beschrijft.

•	 Bel,	bezoek	of	schrijf	een	brief	aan	een	priester-
schapsleider, leerkracht, adviseur of adviseuse in 
de kerk die u heeft gevoed ‘met dingen die verband 
hielden met de gerechtigheid’ (Mosiah 23:18) en 
breng uw dankbaarheid en getuigenis voor hem 
of haar onder woorden.
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Mosiah 25–29

Hoofdstuk 22

Inleiding
Velen van het ‘opkomend geslacht’ verwierpen het 
getuigenis van hun vaderen en zetten andere kerkleden 
tot het bedrijven van ‘vele zonden’ aan (zie Mosiah 
26:1, 6). Alma zocht daarom de leiding van de Heer 
hoe hij met de leden van de kerk moest omgaan die 
de wetten van God overtraden. Ook bad hij dat zijn 
eigen zoon ‘tot de kennis der waarheid [zou] worden 
gebracht’ (zie Mosiah 27:14). De antwoorden op beide 
smeekbeden bevatten waardevolle leringen voor ons in 
deze tijd. We leren op welke wijze priesterschapsleiders 
degenen moeten terechtwijzen die ernstige zonden 
begaan en ze bij hun bekeringsproces helpen. Uit het 
verhaal van Alma de jonge en de vier zonen van Mosiah 
leren we ook dat de gehele mensheid ‘geboren uit God’ 
moet worden. Overdenk bij uw studie hoe aanvaarding 
van de verzoening van Jezus Christus leidt tot inkeer, 
volledige bekering en het verlangen om te werken voor 
het heil van anderen.

Toelichting
Mosiah 25–29. Mosiah 2

•	 Het	boek	Mosiah	kan	verwarring	scheppen	bij	de	
lezer vanwege de verschillende verhaallijnen en histo-
rische flashbacks in dat boek. Zie het overzicht ‘Flash-
backs van Omni tot en met Mosiah’ in het aanhangsel 
(pagina 436).

Mosiah 25:5–11. De kracht van de Schriften
•	 In	Mosiah	25:5–11	‘liet’	Mosiah	de	Schriften	aan	
het volk voorlezen. De volgende lijst geeft aan welke 
uitwerking de Schriften op het volk hadden:

 1. Zij waren ‘van  
verwondering en verba-
zing vervuld’ (vers 7).

 2. Zij werden ‘vervuld met 
buitengewoon grote 
vreugde’ (vers 8).

 3. Zij werden ‘vervuld met 
verdriet’ omdat zovelen 
waren gedood (vers 9).

 4. Zij herkenden de ‘goed-
heid Gods’ (vers 10).

 5. Zij verhieven hun stem 
en ‘dankten God’ (vers 10).

Je
rry

 T
ho

m
ps

on
, ©

 IR
I

 6. Vanwege de zonden van anderen ‘werden zij vervuld 
met pijn en smart’ (vers 11).

Mosiah 26:1–4. Het opkomende geslacht
•	 President	Henry B.	Eyring	van	het	Eerste	Presidium	
heeft beklemtoond dat we de jeugd van de kerk in God 
moeten leren geloven: ‘Geen enkele opdracht in het 
koninkrijk is belangrijker dan het geloof van de jeugd 
opbouwen. Ieder kind in iedere generatie kiest ervoor 
te geloven of niet te geloven. Geloof is geen erfgoed, 
maar een keus. Zij die koning Benjamin geloofden kwa-
men daar achter. Veel van hun kinderen kozen er later 
voor om niet te geloven. De Schriften vermelden de 
reden: “want zij wilden de Heer, hun God, niet aanroe-
pen” (Mosiah 26:4).’ (‘Inquire of the Lord’ [opmerkingen 
tijdens een avond met ouderling Neal A. Maxwell, 
2 februari 2001], p. 1, www .ldsces .org.)

•	 Ouderling	Jeffrey R.	Holland	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft aan de jongeren van de kerk 
uitgelegd waarom oudere kerkleden als mentor voor de 
jongere leden fungeren: ‘Veel van wat we in deze kerk 
doen is op jullie gericht, die in het Boek van Mormon 
“het opkomend geslacht” genoemd worden (Mosiah 
26:1; Alma 5:49). Wij hebben dat deel van het levenspad 
waar jullie je nu op bevinden al achter de rug en probe-
ren jullie iets toe te roepen wat wij al hebben geleerd. 
We moedigen jullie aan. We proberen jullie voor 
valkuilen en gevaren op de weg te waarschuwen. Waar 
mogelijk proberen we met jullie mee te lopen en jullie 
dicht bij ons te houden.’ (Zie De Ster, juli 1995, p. 35.)

Mosiah 26:1–6
Voor welke uitdagingen stond Alma 

met het opkomende geslacht?

Mosiah 26:8–12. Waarom berechtte 
koning Mosiah de kerkleden niet?
•	 Nadat	koning	Mosiah	(als	koning	en	profeet)	Alma	
had gemachtigd om overal in het land kerken te 
stichten, vond Alma het niet meer dan normaal dat de 
ongehoorzame kerkleden voor Mosiah gebracht werden 
om door hem te worden berecht. De koning gaf echter 
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te kennen dat nu hij priesterschapsgezag aan Alma had 
gedelegeerd, Alma verantwoordelijk was voor de afhan-
deling van overtredingen van de wetten van de kerk. 
Het berechten van degenen die de wetten van het land 
overtraden, bleef aan Mosiah voorbehouden.

Mosiah 26:20. ‘Dat gij het eeuwige 
leven zult hebben’
•	 De	Heer	verklaarde	dat	Alma	‘het	eeuwige	leven’	
zou hebben (Mosiah 26:20). De profeet Joseph Smith 
(1805–1844) heeft uitgelegd hoe iemand die belofte 
verkrijgt: ‘Nadat iemand in Christus gelooft, zich van zijn 
zonden bekeert, zich voor vergeving van zijn zonden 
laat dopen en (door handoplegging) de Heilige Geest 
ontvangt, (…) laat hij zich dan voor de Heer blijven ver-
nederen, hongeren en dorsten naar gerechtigheid, en 
volgens elk woord Gods leven, en de Heer zal spoedig 
tot hem zeggen: “Mijn zoon, gij zult verhoogd worden.” 
Als de Heer hem grondig heeft beproefd en ziet dat Hij 
hem ondanks alles vastberaden zal blijven dienen, dan 
vindt die persoon zijn roeping en verkiezing bevestigd, 
dan krijgt hij het voorrecht om de andere Trooster 
te ontvangen, die de Heer de heiligen heeft beloofd, 
zoals opgetekend staat in het getuigenis van Johannes.’ 
 (History of the Church deel 3, p. 380.)

Mosiah 26:24–28. De Heer kennen
•	 Ouderling	Joseph B.	Wirthlin	(1917–2008)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd hoe we de 
Heer leren kennen: ‘We leren de Heer kennen als we 
ervoor kiezen dagelijks in de Schriften te lezen; door 
minimaal elke ochtend en avond met Hem in vurig gebed 
te communiceren, en in moeilijke tijden elk uur of nog 
vaker indien nodig; en door zijn geboden te gehoorza-
men. Bedenk: “Hieraan onderkennen wij, dat wij Hem 
kennen: indien wij zijn geboden bewaren. Wie zegt: Ik 
ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar 
en in die is de waarheid niet; maar wie zijn woord 
bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hier-
aan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn.” (1 Johannes 
2:3–5.)’ (Finding Peace in Our Lives [1995], p. 74.)

Mosiah 26:29–30. Zonden belijden
•	 Zonden	belijden	is	een	noodzakelijk	onderdeel	van	
het bekeringsproces. De Heer heeft gezegd: ‘Hierdoor 
zult gij weten of iemand zich van zijn zonden bekeert 

— zie, hij zal ze belijden en ze verzaken’ (LV 58:43   ). 
In Trouw aan het geloof: evangeliewijzer (2004) staat de 
volgende beschrijving:

‘Belijden. “Wie zijn overtreding bedekt, zal niet voor-
spoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt 
ontferming” (Spreuken 28:13). Van wezenlijk belang 
voor vergeving is uw bereidheid om uw hemelse Vader 
alles te vertellen wat u verkeerd hebt gedaan. Kniel 
neer in nederig gebed en geef toe dat u hebt gezon-
digd. Belijd uw schaamte en schuld, en smeek daarna 
om hulp.

‘Ernstige overtredingen, zoals overtredingen van de wet 
van kuisheid, kunnen uw lidmaatschap van de kerk in 
gevaar brengen. Daarom 
dient u die zonden te belij-
den aan zowel de Heer als 
de leiders van de kerk. 
Daarvoor gaat u naar uw 
bisschop of gemeentepresi-
dent en mogelijk uw ring- 
of zendingspresident, die in 
de kerk dienen als wach-
ters en rechters. Hoewel 
alleen de Heer zonden kan 
vergeven, kunnen priesterschapsleiders een belangrijke 
rol in het bekeringsproces spelen. Ze houden uw 
bekentenis vertrouwelijk en zullen u hulp bieden bij uw 
bekeringsproces. Wees volkomen eerlijk tegen hen. Als 
u alleen de minder erge misstappen belijdt, kunt u niet 
afrekenen met een ernstiger, niet beleden overtreding. 
Hoe eerder u met dit proces begint, des te eerder zult u 
de vrede en vreugde ervaren die het wonder van verge-
ving vergezellen.’ ([2004], pp. 19–20.)

Mosiah 26:31
Wat is het gevolg als we weigeren te verge-

ven wie tegen ons gezondigd hebben?

Mosiah 26:32–36. ‘Hun naam werd uitgewist’
•	 ‘Uitgewist’	in	Mosiah	26:36	verwijst	naar	excom-
municatie. Wanneer een kerklid een ernstige zonde 
begaat, moeten de dienstknechten van de Heer stappen 
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ondernemen om de zondaar te helpen bij zijn beke-
ringsproces. Soms komt daar formele of informele ker-
kelijke discipline aan te pas. Ouderling Dallin H. Oaks 
van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft uitgelegd:

‘Kerkelijke discipline moedigt de leden aan om Gods 
geboden te onderhouden. Alleen al het bestaan ervan 
(…) onderstreept de ernst en verduidelijkt de betekenis 
van de geboden Gods. Dat is uitermate belangrijk in 
een samenleving die allerlei zonden toestaat. (…)

‘De herder heeft als taak de kudde te beschermen. (…) 
Die taak vereist soms dat hij [de zondaar] onder censuur 
plaatst of zelfs diens lidmaatschap in de kudde ont-
neemt. Jezus heeft gezegd: “Indien hij zich niet bekeert, 
zal hij niet onder mijn volk worden gerekend, opdat hij 
mijn volk niet vernietigt, want zie, Ik ken mijn schapen, 
en zij zijn geteld.” (3 Nephi 18:31; zie ook Mosiah 
26:34–36.)’ (The Lord’s Way [1991], pp. 216, 227.)

•	 President	James E.	Faust	(1920–2007)	van	het	Eerste	
Presidium heeft overtredingen genoemd waarvoor 
kerkelijke discipline op zijn plaats is:

‘Kerkelijk discipline beperkt zich niet tot seksuele zon-
den, maar omvat ook zaken als moord, abortus, inbraak, 
diefstal, fraude en andere oneerlijke praktijken, opzet-
telijke ongehoorzaamheid aan de regels en voorschriften 
van de kerk, het propageren of uitoefenen van polyga-
mie, afvalligheid of welk ander onchristelijk gedrag ook 
— met inbegrip van opstand tegen of bespotting van de 
gezalfden van de Heer — dat tegen de wetten van de 
Heer en de orde van de kerk indruist. (…)

‘Activiteiten die de kerk als afvallig beschouwt, zijn 
onder meer als een lid “(1) herhaaldelijk, duidelijk, 
openlijk en opzettelijk stelling neemt tegen de kerk of 
haar leiders; (2) na correctie door zijn bisschop of een 
hogere autoriteit niet ophoudt met het onderwijzen in 
zaken als zijnde kerkelijke leer die geen kerkelijke leer 
zijn; of (3) na correctie door zijn bisschop of een hogere 
autoriteit niet ophoudt de leer van afvallige groeperingen 
aan te hangen (bijvoorbeeld sekten die het meervoudig 
huwelijk propageren).” (Algemeen kerkelijk handboek 
[1989], p. 10-3.)’ (Zie De Ster, januari 1994, p. 36.)

•	 In	1985	heeft	het	Eerste	Presidium	allen	uitgenodigd	
om terug te komen, wat ons herinnerde aan onze plicht 
jegens hen wier naam was ‘uitgewist’:

‘Wij weten dat sommigen inactief zijn, dat anderen 
kritisch zijn geworden en geneigd zijn om fouten te zien, 
en dat er mensen zijn die onder censuur geplaatst of 
geëxcommuniceerd zijn vanwege ernstige overtredingen.

‘Hen allen willen wij in liefde ontvangen. Wij willen 
graag vergeven, in de geest van Hem die heeft gezegd: 
“Ik, de Heer, zal vergeven wie Ik vergeven wil, maar van 
u wordt het vereist alle mensen te vergeven” (LV 64:10).

‘Wij moedigen de leden van de kerk aan om degenen te 
vergeven die hun kwaad mochten hebben aangedaan. 
Tot hen die niet meer actief zijn en tot hen die kritisch 
zijn geworden, zeggen wij: “Kom terug. Kom terug en 
vergast u aan de tafel van de Heer. Proef opnieuw van 
de zoete en verzadigende vruchten van de omgang met 
de heiligen.”

‘Wij vertrouwen erop dat velen terug hebben willen 
keren, maar zich schamen om dat te doen. Wij verze-
keren u dat u open armen zult vinden om u te ver-
welkomen en bereidwillige handen om u bij te staan.’ 
(Ezra Taft Benson, Gordon B. Hinckley en Thomas S. 
Monson, ‘An Invitation to Come Back’, Church News, 
22 december 1985, p. 3.)

Mosiah 27:14. Een engel door God gezonden
•	 Een	van	de	taken	die	een	engel	vervult,	is	de	god-
delozen tot bekering roepen (zie Moroni 7:29, 31). De 
engel verscheen niet aan Alma en de vier zonen van 
Mosiah vanwege hun rechtschapenheid, maar ‘opdat 
de gebeden van zijn dienstknechten [zouden] worden 
verhoord, naar hun geloof’ (Mosiah 27:14).

•	 De	bediening	van	engelen	moet	in	overeenstemming	
zijn met de wil van God en gebeurt niet altijd op het 
gewenste moment van degene die erom bidt. President 
Wilford Woodruff (1807–1898) sprak eens over een man 
die om een bezoek van een engel had gebeden:

‘Ik zei tegen hem dat al zou hij duizend jaar lang met 
dat verzoek tot de God van Israël bidden, dat niet zou 
worden ingewilligd, tenzij de Heer een speciaal doel 
had om hem een engel te sturen. Ik zei dat de Heer 
nooit een engel heeft gestuurd of zal sturen om alleen 
het verlangen van iemand te bevredigen die een engel 
wil zien. Als de Heer iemand een engel stuurt, doet Hij 
dat om een bepaald werk te verrichten dat alleen door 
middel van de bediening van een engel verricht kan 
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worden. Ik zei tegen hem dat ik er zo over dacht. De 
Heer heeft vanaf de schepping van de aarde op diverse 
momenten engelen naar 
mensen gestuurd, maar 
altijd met een boodschap 
of met een opdracht die 
niet op een andere wijze 
uitgevoerd kon worden. Ik 
noemde hem verschillende 
gelegenheden op waarbij 
engelen aan de mens zijn 
verschenen. Uiteraard ver-
wees ik ook naar het bezoek van de engel aan Joseph 
Smith. Johannes de Openbaarder schreef dat in de laat-
ste dagen een engel zou vliegen in het midden des 
hemels met het eeuwige evangelie, om dat aan de aard-
bewoners te verkondigen. De reden waarom er een 
engel aan te pas kwam voor dit werk is dat het evange-
lie niet op aarde was. Het evangelie en het priester-
schap waren van de mens weggenomen. Vandaar dat 
God die moest herstellen.

‘Ik heb altijd gezegd, en ik zeg het nu tot u, dat de heili-
gen van God de Heilige Geest nodig hebben. Het is veel 
belangrijker dat iemand die gave heeft dan dat hij door 
een engel bezocht wordt, tenzij een engel hem iets moet 
leren dat hij nog niet heeft geleerd.’ (‘The Administration 
of Angels’, in: Brian H. Stuy, samensteller, Collected 
Discourses, 5 delen [1987–1992], deel 5, p. 233.)

Mosiah 27:14
Hoe kunnen rechtschapen ouders invloed 

hebben op opstandige kinderen?

Mosiah 27:22–23. Zorgen voor 
mensen die zijn afgedwaald
•	 Een van de voornaamste  
opdrachten die God geeft 
aan wie Hij voor een taak 
roept, is mensen die zijn 
afgedwaald tot de kudde 
helpen terugkeren. Toen 
ouderling Theodore M. 

Burton (1907–1989) als zeventiger werkzaam was, heeft 
hij zijn gevoelens over dat heilige werk geuit: ‘Er is mij 
wel de vraag gesteld: “Is het niet deprimerend om de 
zonden en overtredingen door te moeten nemen van 
mensen die in zulke moeilijkheden verwikkeld zijn 
geraakt?” Dat zou het inderdaad zijn als ik op zoek was 
naar zonden en overtredingen. Maar ik houd mij bezig 
met mensen die zich aan het bekeren zijn. Het gaat om 
zonen en dochters van God die fouten hebben gemaakt 
— waarvan sommige zeer ernstig. Maar zij zijn geen 
zondaars. In het verleden waren zij zondaars, maar zij 
hebben door bittere ervaring geleerd hoeveel hartzeer 
ongehoorzaamheid aan Gods wetten tot gevolg heeft. 
Nu zijn zij geen zondaars meer. Zij zijn boetvaardige 
kinderen van God, die ernaar verlangen en streven om 
tot Hem terug te keren. Zij hebben fouten gemaakt en 
daar de prijs voor betaald. Nu hebben zij begrip, liefde 
en aanvaarding nodig.’ (Ensign, november 1985, p. 64.)

Mosiah 27:25. Wedergeboren worden
•	 President	Ezra	Taft	Benson	(1899–1994)	heeft	ons	
het volgende op het hart gedrukt als we wedergeboren 
willen worden en meer op onze Heiland Jezus Christus 
willen gaan lijken:

‘In ons streven naar meer goddelijkheid moeten we 
ervoor waken dat we niet ontmoedigd raken en onze 
hoop verliezen. Een christelijke levenswandel komt ons 
niet aanwaaien, vaak komen de groei en verandering 
langzaam en haast onmerkbaar. In de Schriften staan 
verhalen over mannen wier leven als het ware van de 
ene op de andere dag op dramatische wijze veran-
derde: Alma de Jonge, Paulus op weg naar Damascus, 
Enos die tot diep in de nacht bad, koning Lamoni. Der-
gelijke verbazingwekkende voorbeelden van hoe zelfs 
de grootste zondaar tot bekering kan worden gebracht, 
schenken ons het vertrouwen dat de verzoening ook 
haar uitwerking kan hebben op mensen die de hoop al 
hebben opgegeven.

‘Maar we moeten voorzichtig zijn als we deze opmer-
kelijke voorbeelden bespreken. Hoewel ze werkelijk 
hebben plaatsgevonden, zijn ze de uitzondering op de 
regel. Tegenover iedere Paulus, iedere Enos en iedere 
koning Lamoni staan honderdduizenden mensen 
voor wie het bekeringsproces zich veel subtieler en 
nauwelijks waarneembaar voltrekt. Dag aan dag komen 
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ze dichter bij de Heer, waarbij zij zich er haast niet van 
bewust zijn dat ze gestalte geven aan een goddelijk 
leven. Hun leven wordt gekenmerkt door menslievend-
heid, dienstvaardigheid en toewijding. Ze zijn als 
de Lamanieten van wie de Heer zei dat ze “werden 
gedoopt met vuur en met de Heilige Geest; en zij 
wisten het niet ” (3 Nephi 9:20; cursivering toegevoegd).’ 
(Zie ‘Een grote verandering in ons hart’, De Ster, maart 
1990, p. 7.)

•	 Meer	informatie	over	het	onderwerp	wedergeboren	
worden en een grote verandering in het hart ondergaan 
staat in de toelichting bij Mosiah 5:2 (zie pagina 149), 
bij Alma 5:12–14 (zie pagina 184) en bij Alma 36:17–21 
(zie pagina 244).

•	 Ouderling	Dallin H.	Oaks	heeft	de	betekenis	van	
wedergeboren zijn uitgelegd:

‘Bij de vraag of iemand gered is, wordt vaak geïnfor-
meerd of hij ‘wedergeboren’ is. ‘Wedergeboren’ worden 
is een bekende uitdrukking in de Bijbel en het Boek 
van Mormon. Zoals al eerder is opgemerkt, leerde Jezus 
dat iemand die niet ‘wederom geboren’ ( Johannes 3:3) 
was uit water en Geest, het koninkrijk Gods niet kon 
binnengaan (zie Johannes 3:5). In het Boek van Mormon 
staan veel leringen over de noodzaak om “wedergebo-
ren” of “geboren uit God” te worden (Mosiah 27:25; zie 
vss. 24–26; Alma 36:24, 26; Mozes 6:59). Op grond van 
ons begrip van die schriftteksten is ons antwoord op de 
vraag of wij wedergeboren zijn duidelijk “ja”. Wij zijn 
wedergeboren toen wij een verbondsrelatie met onze 
Heiland aangingen door geboren te worden uit water 
en Geest en door de naam van Jezus Christus op ons 
te nemen. Wij kunnen die wedergeboorte elke sabbat 
hernieuwen door aan het avondmaal deel te nemen.

‘De heiligen der laatste dagen bevestigen dat wie op 
die manier zijn wedergeboren, geestelijk gewonnen 
zonen en dochters van Jezus Christus zijn (zie Mosiah 
5:7; 15:9–13; 27:25). Willen wij niettemin de bedoelde 
zegeningen van deze wedergeboorte verwezenlijken, 
dan moeten we ons wel aan onze verbonden houden 
en tot het einde volharden. Ondertussen zijn wij door 
de genade van God wedergeboren als een nieuwe 
persoon, met een nieuwe geestelijke afstamming en 
het vooruitzicht van een heerlijk erfdeel.’ (Zie De Ster, 
juli 1998, pp. 67–68.)

Mosiah 27:28. Na veel beproeving 
komen de zegeningen
•	 Hoewel	Alma	de	jonge	zich	door	veel	beproeving	
heen moest worstelen, was het eindresultaat van zijn 
bekering uitzonderlijke en zoete vreugde (zie Alma 
36:21). Het volgende overzicht laat de gevolgen van 
Alma’s bekering zien:

Vóór Na

‘Vleselijk en gevallen’, op 
het punt ‘te worden verwor-
pen’ (Mosiah 27:25–27; 
Alma 36:11)

Door God verlost, ‘uit de 
Geest geboren’ (Mosiah 
27:24–25; Alma 36:23)

‘Door veel beproeving heen 
[worstelend]’	(Mosiah	
27:28)

‘Aan een eeuwigdurend 
vuur’ ontrukt (Mosiah 
27:28)

In ‘de gal van bitterheid en 
de boeien der ongerechtig-
heid’ (Mosiah 27:29)

‘Verlost uit de gal van 
 bitterheid en de boeien  
der ongerechtigheid’ 
(Mosiah 27:29)

‘In de donkerste afgrond’ 
(Mosiah 27:29)

Aanschouwde ‘het wonder-
bare licht Gods’ (Mosiah 
27:29)

‘Door eeuwige kwelling 
gepijnigd’ (Mosiah 27:29)

Ziel ‘wordt niet langer  
gepijnigd’ (Mosiah 27:29)

‘Door	de	herinnering	aan	[z]
ijn vele zonden verscheurd’ 
(Alma 36:17)

‘Niet meer verscheurd  
door	de	gedachte	aan	[z]ijn	
zonden’ (Alma 36:19)

Voelde uitzonderlijke en bit-
tere pijn (Alma 36:20–21)

Voelde uitzonderlijke 
en zoete vreugde (Alma 
36:20–21)

Ziel met onuitsprekelijk 
afgrijzen gepijnigd door de 
gedachte in de tegenwoor-
digheid van God te zijn 
(Alma 36:14–15)

Ziel smachtte ernaar in  
de tegenwoordigheid van 
God te zijn (Alma 36:22)

•	 Ouderling	Jeffrey R.	Holland	heeft	ons	erop	gewezen	
dat de prijs van zonde hoog is en dat bekering, hoe 
moeilijk die ook kan zijn, ons altijd veel meer oplevert 
dan de kosten:

‘We leren dat bekering een uitermate pijnlijk proces 
is. Alma gaf zelf toe dat hij zich “door veel beproeving 
heen” had geworsteld en zich “welhaast tot stervens 
toe” had bekeerd, dat hij door een “eeuwigdurend 
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vuur” werd verteerd. “Ik bevond mij in de donkerste 
afgrond”, zei hij. “Mijn ziel werd door eeuwige kwelling 
gepijnigd” (Mosiah 27:28–29). (…)

‘Drie schier eindeloos lange dagen en nachten werd 
hij gepijnigd “met de pijnen van een verdoemde ziel” 
(Alma 36:16). Die pijn was zo echt dat hij lichamelijk 
niets meer kon en geestelijk werd gekweld door wat 
zijn uiteindelijke lot leek te worden. Niemand moet 
denken dat de gave van vergeving haar volledige 
uitwerking kan hebben zonder aanzienlijke inspanning 
van wie die vergiffenis ontvangt. Niemand moet dwaas 
genoeg zijn om willens en wetens te zondigen met het 
idee dat vergeving makkelijk te verkrijgen is.

‘Bekering houdt onherroepelijk leed en verdriet in. 
Iemand die daar anders over denkt, kent het verhaal 
van de jonge Alma niet en heeft zelf nooit een poging 
tot bekering gedaan. Tijdens het bekeringsproces 
krijgen we een voorproefje van het lijden dat ons te 
wachten staat als we het kwaad niet de rug toekeren. 
Die pijn, hoe kort van duur ook voor de boetvaardige, 
is de bitterste van alle bekers. Geen man of vrouw 
moet dwaas genoeg zijn om te denken dat men er 
zonder gevolgen een slokje, hoe klein ook, uit kan 
drinken. (…)

‘We leren dat wanneer we ons volledig bekeerd heb-
ben, we wedergeboren zijn en onze oude ik voor altijd 
achter ons laten. Sommigen vergelijken bekering goed-
bedoeld met een spijker die je uit een houten kozijn 
haalt, waarna er altijd een gat in het kozijn achterblijft. 
Niets is echter minder waar. We weten dat bekering (de 
verwijdering van de spijker zo u wilt) een erg lange, 
pijnlijke en moeilijke aangelegenheid kan zijn. Helaas 
zullen sommigen er nooit aan beginnen. We weten zelfs 
dat er een paar zonden zijn waarvoor geen bekering 
mogelijk is. Maar waar bekering mogelijk is en de ver-
eisten ervan trouw en volledig worden nagestreefd en 
vervuld, blijft er geen ‘gat in het kozijn’ achter. Het gaat 
namelijk niet meer om hetzelfde kozijn, maar om een 
nieuw kozijn. We kunnen opnieuw beginnen, geheel 
en al met een schone lei, met een nieuwe wil en een 
nieuwe levenswijze.’ (However Long and Hard the Road 
[1985], pp. 83–84.)

Mosiah 28:3–4
Op welke manier beïnvloedde de beke-

ring van de zonen van Mosiah hun 
 verlangen om een zending te vervullen?

Mosiah 28:3. ‘Dat ieder schepsel het 
heil zou worden verkondigd’
•	 President	Howard	W.	Hunter	(1907–1995)	heeft	
gezegd dat het verlangen om anderen over het evange-
lie te vertellen een natuurlijk gevolg is van onze eigen 
bekering:

‘Er is het voorbeeld van de vier zonen van Mosiah — 
Ammon, Aäron, Omner en Himni — die vergeving 
van hun zonden ontvingen dankzij de verzoening, en 
vervolgens jarenlang onder de Lamanieten arbeidden 
om ze tot Christus te brengen. De kroniek vermeldt dat 
ze de gedachte niet konden verdragen dat enige ziel 
verloren zou gaan (zie Mosiah 28:3). (…)

‘Een sterke indicatie van iemands persoonlijke bekering 
is zijn verlangen om anderen over het evangelie te 
vertellen. Daarom heeft de Heer elk lid van de kerk 
verplicht om een zendeling te zijn.’ (The Teachings of 
Howard W. Hunter, bewerkt door Clyde J. Williams 
[1997], p. 249.)

•	 Ouderling	M. Russell	Ballard	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft een doeltreffende manier 
voorgesteld waarop kerkleden in deze tijd anderen 
over het evangelie kunnen vertellen: ‘De sleutel tot 
succesvol zendingswerk door leden is de oefening van 
ons geloof. Een van de manieren om ons geloof in de 
Heer en zijn beloften te laten zien, is om onder gebed 
een datum te prikken waarop we iemand hebben voor-
bereid om met de zendelingen kennis te maken. Ik heb 
honderden brieven van leden ontvangen die hun geloof 
op deze eenvoudige wijze hebben geoefend. Hoewel 
de gezinnen geen idee hadden met wie ze over het 
evangelie zouden praten, hebben ze een datum geprikt, 
gebeden en met veel meer mensen gesproken. De Heer 
is de goede herder, en Hij kent zijn schapen die zijn 
voorbereid om naar zijn stem te luisteren. Hij zal ons 
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leiden als wij naar zijn goddelijke hulp streven om zijn 
evangelie te verkondigen.’ (Liahona, mei 2006, p. 86.)

Mosiah 28:11–20. Het verslag van de 
Jaredieten en de zienerstenen
•	 President	Joseph	Fielding	Smith	(1876–1972)	heeft	
over het gebruik van de uitleggers door Mosiah bij de 
vertaling van het verslag van de Jaredieten gezegd:

‘Het volk van Limhi bracht Mosiah een kroniek, 
“(…) gegraveerd op platen van metaal” [Mosiah 21:27], 
die Mosiah vertaalde met behulp van “twee stenen die 
in de twee randen van een boog waren vastgezet”. (…)

‘Joseph Smith ontving de Urim en Tummim, met de 
“borstplaat” en de platen van het Boek van Mormon, 
die door Moroni verborgen waren en in de laatste 
dagen tevoorschijn zouden komen als middel om de 
oude kronieken te vertalen — dezelfde Urim en Tum-
mim die de broeder van Jared had ontvangen [zie LV 
17:1].’ (Answers to Gospel Questions, samengesteld door 
Joseph Fielding Smith jr., 5 delen [1957–1966], deel 1, 
pp. 161–162.)

Mosiah 29:26–27. Het gevaar dat de 
meerderheid kiest ‘wat niet goed is’
•	 Ouderling	Neal A.	Maxwell	(1926–2004)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft gewaarschuwd dat 
we niet onverschillig tegenover goddeloosheid in de 
samenleving moeten staan, omdat een volk dat onge-
rechtigheid kiest met verwoesting zal worden bezocht:

‘Als wat eens de minderheid in de stem van het volk 
was de overhand krijgt, dan zullen de oordelen van 

God en de consequenties van dwaze zelfzucht daar het 
gevolg van zijn (zie Mosiah 29:26–27).

‘Cultureel verval neemt toe als de zelfzuchtige onder-
delen van de samenleving, die alleen om hun eigen, 
eenzijdige, belangen geven, onverschillig worden ten 
aanzien van de algemene waarden die eens een breed 
draagvlak hadden. Die neerwaartse tendens wordt 
mede mogelijk gemaakt doordat de onverschilligen of 
toegeeflijken toestaan dat hun samenleving bedacht-
zaam ter helle wordt gevoerd (zie 2 Nephi 28:21). Som-
migen volgen die tendens misschien niet, maar doen in 
plaats daarvan een stap opzij, terwijl ze eerder wellicht 
aan de rem zouden hebben getrokken, wat hun goed 
recht als burger is. (…)

‘Wij hebben de plicht om aandacht te besteden aan die 
veelzeggende signalen in de samenleving. (…)

‘Zowel de leiders als de volgelingen zijn echt verant-
woordelijk voor wat er gebeurt bij cultureel verval. 
Historisch gezien is het makkelijk om slechte leiders te 
bekritiseren, maar we moeten hun volgelingen niet bij 
voorbaat vrijspreken. Anders zeggen zij misschien, ter 
rechtvaardiging van hun verval, dat zij slechts bevelen 
opvolgden, terwijl de leider alleen maar zijn volgelin-
gen bevelen gaf! Er wordt echter veel meer vereist van 
volgelingen in een democratische samenleving, waarin 
het individuele karakter van zowel de leider als de 
volgeling er werkelijk toe doet!’ (Zie De Ster, juli 1999, 
pp. 27–28.)

•	 President	Boyd K.	Packer	heeft	ook	over	de	recente	
tendens van misplaatste tolerantie gesproken:

‘De waarde tolerantie wordt verkeerdelijk voorgesteld 
als zijnde minstens zo belangrijk als moraliteit. Tole-
rantie en vergevensgezindheid wat iemands gedrag 
betreft, is één ding. Maar immoreel gedrag dat het gezin 
ondermijnt en zelfs kan vernietigen een wettige status 
geven en wettelijke bescherming bieden, is een heel 
ander verhaal.

‘Overdreven tolerantie is een gevaarlijke valkuil als 
daarmee de rechten van mensen worden beschermd 
wier gedrag het gezin in gevaar brengt en de rechten 
van de meerderheid van het volk aantast. We komen 
gevaarlijk dicht bij de toestand die de profeet Mosiah 
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beschreef [in Mosiah 29:26–27].’ (‘Children of God’, BYU 
Women’s Conference, 5 mei 2006, p. 6.)

Mosiah 29:41–44. De regering der rechters
•	 De	verandering	in	regeringsvorm	die	koning	Mosiah	
doorvoerde, was zo ingrijpend dat de Nephieten hun 
tijdrekening vanaf dat moment tot aan de geboorte van 
Christus (zie 3 Nephi 2:8) baseerden op het begin van 
de regering der rechters. Daarvoor rekenden de Nephie-
ten de tijd vanaf het jaar waarin Lehi Jeruzalem verliet.

Stof tot nadenken
•	 Wat	is	volgens	u	de	drijfveer	van	mensen	die	zich	

volledig bekeerd hebben om anderen over het evan-
gelie te vertellen?

•	 Waarom	is	het	belangrijk	om	verslagen	bij	te	houden	
in onze familie en in de kerk?

Voorgestelde opdrachten
•	 Geef	op	een	gezinsavond	les	over	de	bekering	van	

Alma de jonge en de zonen van Mosiah in Mosiah 
27–28. Spoor de aanwezigen aan om de beginselen 
toe te passen die Alma en de zonen van Mosiah in 
Mosiah 27:32–36 en 28:3 aan de dag legden.

•	 Schrijf	in	uw	dagboek	een	‘verandering	van	hart’	
die u bij de ontwikkeling van uw getuigenis hebt 
ervaren.
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Alma 1– 4

Hoofdstuk 23

Inleiding
Alma de jonge kreeg met ernstige moeilijkheden te 
maken toen hij tegelijkertijd als hogepriester over 
de kerk en de eerste gekozen opperrechter over de 
Nephieten werkzaam was (zie Alma 4:18). Zowel de 
kerk als de regering werd bedreigd door mannen die 
godsdienst en politiek voor hun eigen gewin gebruik-
ten. Nehor ondermijnde de kerk door priesterlisten en 
vestigde een religieuze beweging en leer waartoe velen 
zich aangetrokken voelden (zie Alma 1). Amlici, een 
man van de orde van Nehor, voerde oorlog tegen de 
pas gekozen regering van rechters nadat het koning-
schap aan zijn neus voorbijging (zie Alma 2–3). Let op 
hoe Alma bad, geloof in God oefende en vervolgens 
in actie kwam om elk van de problemen waarmee 
hij kampte aan te pakken. Denk na hoe u Alma’s 
voorbeeld kunt volgen bij de aanpak van uw eigen 
moeilijkheden.

Toelichting
Het boek Alma
•	 Als	samensteller	van	het	Boek	van	Mormon	stond	
Mormon voor de moeilijke taak om te beslissen wat 
hij in de beknopte kroniek moest opnemen. Hij liet 
zich daarbij door ten minste twee richtlijnen leiden. 
Ten eerste had de Heer Mormon verteld om ‘de dingen 
op te schrijven die (…) geboden zijn’ (3 Nephi 26:12). 
Ten tweede wist Mormon dat zijn kroniek tevoorschijn 
zou komen in de laatste dagen met het doel om het 
verstrooide Israël tot de verbonden van de Heer te 
vergaderen (zie Woorden van Mormon 1:1–11; 3 Nephi 
26:6–12; 29:1–9; 30:1–2). Daaruit begrijpen wij dat wan-
neer Mormon redactionele beslissingen nam, hij zich 
door deze twee factoren liet leiden.

Het is leerzaam om de lengte van de boeken in het 
Boek van Mormon en de tijdvakken die ze beslaan 
met elkaar te vergelijken. De relatief grote hoeveel-
heid geschriften voor een relatief kleine periode in de 
geschiedenis maakt de lezer van het Boek van Mormon 
erop attent dat het boek Alma vele raakvlakken heeft 
met en relevant is voor onze tijd. Zie voor meer vergelij-
kingen het schema ‘Het Boek van Mormon: pagina’s en 
tijdvakken’ in het aanhangsel (p. 434).

Alma 1:3–4. Nehor verkondigde dat een 
‘leraar zich gewild moest maken’
•	 Nehor	probeerde	met	vleierij	en	valse	leer	volge-
lingen voor zich te winnen en de kerk van God aan 
te vallen. Zijn leringen waren populair omdat ze de 
zonde onder het mom van godsdienst vergoelijkten. Hij 
moedigde goddeloosheid aan en hield de mensen voor 
dat uiteindelijk ‘alle mensen het eeuwige leven [zouden] 
hebben’, ongeacht hun levenswandel (Alma 1:4).

Ouderling L. Tom Perry van het Quorum der Twaalf 
Apostelen heeft ons aangespoord om de hedendaagse 
Nehors en hun populaire boodschappen moedig te ver-
werpen: ‘Nehors woorden spraken de mensen aan, 
maar zijn leer, hoewel die populair was bij velen, was 
niet juist. Wanneer we geconfronteerd worden met de 
vele beslissingen van het leven, zijn de makkelijke en 
populaire boodschappen van de wereld doorgaans niet 
de juiste keuze, en is er veel moed voor nodig om het 
goede te kiezen.’ (Zie De Ster, januari 1994, p. 63.)

•	 In	Alma	1:4	verkondigt	Nehor	dat	‘alle	mensen	het	
eeuwige leven [zullen] hebben’. In vers 16 staat dat 
priesterlist het prediken van valse leerstellingen inhoudt 
ter wille van rijkdom en eer. Een van de valse leerstel-
lingen die vanwege priesterlist vaak gepredikt wordt, is 
dat ‘het gehele mensdom ten laatsten dage behouden 
z[al] worden, en dat zij niet behoe[v]en te vrezen of te 
sidderen’ (vers 4). Priesterlist heeft onder meer als groot 
probleem dat bekering geen rol speelt, ‘want zij hingen 
de belijdenis van Nehor aan en geloofden niet in beke-
ring van hun zonden’ (Alma 15:15).
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•	 Ouderling	Dallin H.	Oaks	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft evangelieleerkrachten verteld 
dat zij naar de Heiland moeten opzien en hun leerlin-
gen moeten helpen om dat ook te doen: ‘Een evange-
lieleerkracht zal de blik [van leerlingen] op de Meester 
nooit blokkeren door in de weg te staan of door de 
les te overschaduwen met zelfverheerlijking of eigen-
belang. Dat betekent dat een evangelieleerkracht zich 
nooit moet inlaten met priesterlisten, wat inhoudt “dat 
mensen prediken en zichzelf opwerpen als een licht der 
wereld om gewin en de lof der wereld te verwerven” 
(2 Nephi 26:29). Een evangelieleerkracht predikt niet 
om “zich gewild [te] maken” (Alma 1:3) of “ter wille van 
rijkdom en eer” (Alma 1:16). Hij of zij volgt dat gewel-
dige voorbeeld uit het Boek van Mormon waarin “de 
prediker (…) niet beter dan de toehoorder [was], even-
min was de leraar beter dan de leerling” (Alma 1:26). 
Beiden zullen altijd opzien naar de Meester.’ (Liahona, 
januari 2000, p. 96.)

Alma 1:5–6, 16. Priesterlisten
•	 Nehor	moedigde	priesterlisten	en	zelfverheerlij-
king aan om rijdom en eer te verkrijgen. Uit Nehors 
voorbeeld blijkt dat we argwanend moeten zijn jegens 
hen die beroemdheid of rijkdom nastreven met hun 
prediking. Nephi heeft priesterlisten als volgt omschre-
ven: ‘Priesterlisten houdt in dat mensen prediken en 
zichzelf opwerpen als een licht der wereld om gewin 
en de lof der wereld te verwerven; maar het welzijn van 
Zion zoeken zij niet. Zie, de Heer heeft dat verboden’ 
(2 Nephi 26:29–30).

•	 Ouderling	David A.	Bednar	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft priesterlisten voor leerkrachten 
in de kerk ook omschreven: ‘Alles wat u en ik als 
leerkracht doen waarmee we willens en wetens de aan-
dacht op onszelf vestigen — door de boodschap die we 
presenteren, door de methoden die we gebruiken, of 
in onze manier van doen — is een vorm van priesterlist 
die afdoet aan de doeltreffendheid van de Heilige Geest 
als leraar. “Predikt hij door de Geest der waarheid of op 
een andere wijze? En indien het op een andere wijze 
gebeurt, is het niet van God” (LV 50:17–18).’ (‘Seek 
Learning by Faith’ [een avond met ouderling David A. 
Bednar, 3 februari 2006], p. 4, www .ldsces .org.)

Alma 1:7–9
Hoe reageerde Gideon aanvankelijk op 
de valse leringen van Nehor? Wat kun-

nen wij van Gideons ervaring leren?

Alma 1:7–9. Gideon was ‘een 
werktuig in de handen Gods’
•	 In	de	kroniek	staat	dat	Gideon	‘een	werktuig	in	de	
handen Gods was’ (Alma 1:8). Hij maakte deel uit van 
de groep die in het land Nephi woonde en weerstond 
het goddeloze leiderschap van koning Noach (zie 
Mosiah 19:4). Later werd Gideon ‘de bevelhebber van 
de koning’ tijdens de regering van Limhi en speelde hij 
een belangrijke rol bij het behouden van zijn volk en 
hun ontsnapping naar Zarahemla (zie Mosiah 20:17; 
22:3–9). Eenmaal in Zarahemla, voldeed hij aan de 
hoge normen die aan een leraar in de kerk werden 
gesteld (zie Mosiah 23:14). Toen Gideon met de valse 
leringen van Nehor in aanraking kwam, wees hij Nehor 
terecht ‘met de woorden Gods’ (Alma 1:7). Als gevolg 
daarvan werd Gideon doodgeslagen omdat hij pal 
stond voor het geloof. Deze bevelhebber, leraar en 
martelaar genoot zo veel respect onder het volk, dat 
men zowel een dal als een stad naar hem noemde (zie 
Alma 2:20; 6:7).

Alma 1:13–15. Wat is een oneervolle dood?
•	 Nehor	werd	ter	dood	gebracht	vanwege	de	moord	
op Gideon. De Schriften zeggen dat hij ‘een oneervolle 
dood’ onderging (Alma 1:15), ofwel schandelijk aan zijn 
einde kwam.

Alma 1:17–18. De doodstraf
•	 De	wet	van	God	is:	‘Wie	des	mensen	bloed	vergiet,	
diens bloed zal door de mens vergoten worden’ (Gene-
sis 9:6). In 1889 hebben het Eerste Presidium en het 
Quorum der Twaalf Apostelen een verklaring opgesteld 
met het standpunt van de kerk inzake de doodstraf:

‘Wij leggen plechtig de volgende verklaringen af:

‘Dat deze kerk het vergieten van het bloed van mensen 
met de grootste afschuw beschouwt. Dat wij het doden 
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van menselijke wezens, behalve in overeenstemming met 
burgerlijke wetten, als een halsmisdaad beschouwen, die 
bestraft moet worden door het bloed van de misdadiger 
te vergieten, na een openbare rechtszitting voor een wet-
telijk ingesteld gerechtshof van het land. (…)

‘De openbaringen van God aan deze kerk maken 
duidelijk dat de dood de straf is voor een halsmisdaad 
en dat zij die de wetten met betrekking tot het leven en 
de eigendommen van anderen overtreden, volgens de 
wetten van het land berecht moeten worden.’ (‘Official 
Declaration’, Millennial Star, 20 januari 1890, pp. 33–34.)

Alma 1:19–20, 25. Vervolging verdragen
•	 Wie	de	leringen	van	Jezus	Christus	volgen,	heb-
ben altijd met vervolging te maken gehad. President 
Harold B. Lee (1899–1973) heeft de mensen die ver-
volgd worden, aangespoord om hun beproevingen niet 
hun geestelijke vooruitgang of hun rechtschapen ijver te 
laten dwarsbomen:

‘Het is goddelijk om vervol-
ging te doorstaan ten 
behoeve van een groot 
werk waarin waarheid, 
deugdzaamheid en integri-
teit op het spel staan. (…) 
De grote schade die door 
vervolging wordt aange-
richt, is niet afkomstig van 
de vervolging zelf, maar 

van de mogelijke consequenties als de vervolgden 
belemmerd worden in hun ijver voor het rechtschapen 
doel. Veel vervolgingen zijn het gevolg van onwetend-
heid, want de mensen zijn geneigd in opstand te komen 
tegen dingen die zij niet begrijpen. Soms is vervolging 
van kwaadaardige mensen afkomstig. Maar wat de oor-
zaak ook moge zijn, vervolging is blijkbaar zo algemeen 
ten opzichte van mensen die rechtschapen doelen 
nastreven. (…)

‘(…) Als u altijd eerlijk en trouw blijft, ondanks de hate-
lijke opmerkingen of zelfs het geweld van anderen, zult 
u met eeuwige vreugde worden gekroond. Wie weet 
of er in onze tijd, net als vroeger, opnieuw heiligen of 
zelfs apostelen hun leven voor de waarheid moeten 
opofferen? Als die tijd ooit komt, hoop ik dat zij niet 

zullen falen!’ (Decisions for Successful Living [1973], 
pp. 61–62.)

Alma 1:26
Hoe keken de priesters tegen de mensen aan 
die zij onderwezen? Waarom is die houding 
bij het onderricht van anderen belangrijk?

Alma 1:26. ‘Wanneer de priesters hun arbeid 
verlieten om het woord Gods (…) mee te delen’
•	 In	Alma 1	vergelijkt	Mormon	de	hoogmoed	van	
Nehor met de nederige priesters van de kerk van God. 
Nehor droeg ‘zeer kostbare kleding’, predikte ‘ter wille 
van rijkdom’ en verhief zich in de hoogmoed van zijn 
hart met het idee dat hij boven anderen verheven was 
(zie Alma 1:5–6, 16). De ware priesters, daarentegen, 
droegen geen kostbare kleding, predikten vanuit een 
verlangen om anderen vooruitgang te zien maken en 
niet uit winstbejag, werkten zelf voor hun eigen onder-
houd en achtten zich niet boven hun toehoorders (zie 
Alma 1:26–27; zie ook Mosiah 18:24; 27:5). In het Boek 
van Mormon staat dat diverse afvallige groeperingen 
de leringen of orde van Nehor aanhingen (zie Alma 
1:16; 16:1–12). Deze orde verhieven hun zogeheten 
geestelijke leiders tot een klasse van ‘elitepriesters’ in 
een sociale rangorde onder het volk. Die zelfbenoemde 
elites buitten de lekenbevolking vaak uit en vervolgden 
de armen (zie Mosiah 11:3–6; 23:39; 24:8–9; Alma 
31:23–32:5). In Alma 1:26 staat juist dat de Heer onbe-
taalde geestelijken als priesterschapsleiders roept.

Alma 1:26–31. De aangelegenheden 
der kerk geregeld
•	 President	James E.	Faust	(1920–2007)	van	het	Eerste	
Presidium heeft gezegd dat de kerk van de Heer vesti-
gen meer inhoudt dan mensen dopen:

‘Wij onderkennen dat de kerk van de Heer vestigen 
veel meer omvat dan het dopen van mensen. In het 
eerste hoofdstuk van het boek Alma in het Boek van 
Mormon staat een leerzame reeks gebeurtenissen die 
aangeven hoe de aangelegenheden in de kerk van de 
Heer worden geregeld. (…)
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Laten we deze gang van zaken eens onder de loep 
nemen:

‘Ten eerste, er wordt in de leerstellingen onderwezen 
[zie Alma 1:26].

‘Ten tweede, de leden achten elkaar als zichzelf (zie 
vers 26).

‘Ten derde, zij arbeiden 
allemaal, zij werken voor 
en verdienen wat zij ont-
vangen (zie vers 26).

‘Ten vierde, zij geven van 
hun bezit aan de minderbe-
deelden, zij helpen elkaar 
(zie vers 27).

‘Ten vijfde, zij houden hun eigen begeerten onder con-
trole en voorzien tegelijkertijd in hun eigen behoeften 
(zie vers 27). (…)

‘Deze machtige verandering vond plaats, niet omdat de 
mensen dingen kregen, maar omdat ze onderricht wer-
den, verantwoordelijkheid voor zichzelf begonnen te 
nemen en te zorgen voor de minderbedeelden. Zodra 
zij van zichzelf gaven op de wijze van de Heer, begon-
nen zij voorspoedig te worden.

‘Dit proces van de kerk vestigen kan overal worden 
toegepast.’ (Ensign, november 1979, p. 91.)

Alma 1:27. Kleding en uiterlijk
•	 Het	Boek	van	Mormon	waarschuwt	ons	herhaaldelijk	
tegen de zonden van hoogmoed en klassenonderscheid, 
zichtbaar in de ‘zeer kostbare kleding’ die mensen gaan 
dragen (Alma 1:6). De leden van de kerk krijgen de 
raad om uitersten in kleding en uiterlijk te mijden. Ook 
dienen zij niet voortdurend dure mode na te jagen (zie 
LV 42:40). Toch dienen discipelen van Christus ‘goed 
verzorgd en aantrekkelijk’ te zijn (Alma 1:27).

In het boekje Voor de kracht van de jeugd staat: ‘Als 
je je goed verzorgt en fatsoenlijk kleedt, nodig je de 
Geest uit. (…) Wees altijd netjes en schoon, pas ervoor 
om er slordig of onverzorgd bij te lopen, en let ook op 
je manieren. Vraag jezelf af: “Zou ik mij, zoals ik er nu 
uitzie, op mijn gemak voelen in de tegenwoordigheid 
van de Heer?”’ ([2001], pp. 15–16.)

Alma 2:4
Waarom wilde Amlici koning worden? Wat 
deed hij toen de meerderheid van het volk 

tegen hem stemde? (Zie Alma 2:7–10.)

Alma 2:4–6. De stem van het volk
•	 Amlici’s	poging	om	de	mensen	hun	religieuze	
rechten en voorrechten te ontnemen, werd door de 
stem van het volk verijdeld. Denk u eens in wat er 
was gebeurd als rechtschapen Nephieten in de tijd van 
Amlici hun stem niet hadden uitgebracht. In deze tijd 
heeft iedere heilige der laatste dagen die in een demo-
cratisch land woont de heilige plicht om te stemmen 
en zijn of haar gemeenschap ten goede te beïnvloeden 
door steun te geven aan leiders en wetten die eerlijk, 
goed, verstandig en eerbaar zijn (zie LV 98:10).

•	 Ouderling	M. Russell	Ballard	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft ons aangespoord om onze 
stem te laten klinken tegen de goddeloze tendensen 
in deze tijd: ‘We moeten deze uitspraak van Edmund 
Burke in gedachten houden: “Het enige wat nodig is 
om het kwaad te laten triomferen, is dat goede mensen 
niets doen.” Wij moeten onze stem laten horen, samen 
met andere bezorgde burgers overal ter wereld, en 
ons keren tegen de huidige tendensen. Wij moeten 
de media die aanstootgevende programma’s brengen, 
vertellen dat we er schoon genoeg van hebben. We 
moeten programma’s en producten steunen die positief 
en verheffend zijn. Als we de handen ineenslaan met 
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vrienden en omwonenden die onze bezorgdheid delen, 
dan kunnen we de verantwoordelijke personen een 
duidelijke boodschap geven. Hun internetsites en hun 
filialen vermelden een adres. Brieven en e-mailtjes 
hebben een sterkere uitwerking dan de meeste mensen 
denken.’ (Liahona, november 2003, p. 18.)

Alma 2:28–31. Alma en de Nephieten 
werden door de Heer versterkt
• De	Heer	had	de	Nephieten	eerder	beloofd	dat	Hij
ze tegen de Lamanieten zou beschermen als zij een
rechtschapen leven leidden (zie 2 Nephi 5:25). Toen de
Nephieten dan ook voor grote moeilijkheden stonden,
riepen zij God aan en werden zij ‘door de hand des
Heren versterkt’ (Alma 2:28). Bij diezelfde strijd werd
Alma vanwege zijn geloof door God ‘versterkt’, zodat
hij zijn vijanden kon verslaan (zie Alma 2:30–31).

Alma 3:4. De Amlicieten brachten 
een teken op hun lichaam aan
• De	Amlicieten	‘hadden	met	rood	een	teken	op	hun
voorhoofd aangebracht’ om zich van de Nephieten te
onderscheiden (Alma 3:4, 18). In deze tijd heeft presi-
dent Gordon B. Hinckley (1910–2008) jongemannen en
jongevrouwen aangespoord om hun lichaam heilig te
houden en geen tatoeages aan te brengen:

‘Nu steekt de rage de kop op om je lichaam te tatoeë-
ren. Ik kan niet begrijpen waarom een jongeman — of 
een jongevrouw — het pijnlijke proces wil ondergaan 
van huidverminking met diverse veelkleurige voorstel-
lingen van mensen, dieren en uiteenlopende symbolen. 
Tatoeages zijn blijvend, tenzij je ze nog eens pijnlijk en 
duur laat verwijderen. Vaders, zeg uw zoons dat ze hun 
lichaam niet moeten laten tatoeëren. Misschien verzet-
ten ze zich nu tegen uw preek, maar de tijd zal komen 
dat ze u bedanken. Een tatoeage is graffiti op de 
tempel van het lichaam.

‘Zo is het ook met het doorboren van het lichaam voor 
een veelvoud aan ringen in de oren, de neus en zelfs in 
de tong. Hoe ter wereld kunnen ze dat mooi vinden? 
(…) Het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf 
hebben verklaard dat we tatoeages afkeuren, en ook “het 
piercen van het lichaam voor andere dan medische 
doeleinden”. We nemen echter geen standpunt in “wat 
betreft een minimaal gebruik van één paar oorringen 
door vrouwen”.’ (Liahona, januari 2001, pp. 67–68.)

Alma 3:5. De Amlicieten deden de Lamanieten 
qua uiterlijk na
• De	Amlicieten	gingen	de	Lamanieten	qua	uiterlijk
nadoen. Veel heiligen der laatste dagen in deze tijd
volgen onder druk de kledingtrends van de wereld.
De ongehoorzamen zijn door uitersten in kleding en
uiterlijk van de discipelen van Jezus Christus te onder-
scheiden. Wie deze wereldse trends volgen, ‘volgen niet
de profeet, maar de modegrillen van de wereld’. (Zie
‘Questions and Answers’, New Era, maart 2006, p. 14;
Voor de kracht van de jeugd, pp. 14–16.)

• Ouderling	M. Russell	Ballard	heeft	jonge	priester-
schapsdragers geleerd dat wereldlijke trends in kleding
en uiterlijk de Geest van de Heer verdrijven:

‘Er is een hele subcultuur die de moderne bendes en 
hun criminele gedrag aanprijzen in muziek, kleding, 
taalgebruik, houding en gedrag. Velen onder u hebben 
gezien hoe “snelle vrienden” zich een bepaalde stijl 
aanmeten die “modern” en “cool” is, en daardoor in 
de subcultuur worden opgenomen. (…)

‘(…) Ik vind dat jullie en ik niet voor waarheid en 
deugd kunnen staan als we kleding dragen die niet 
past bij een priesterschapsdrager van God.’ (Zie De 
Ster, januari 1998, pp. 39–40.)
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Alma 3:26–27. ‘Iedereen ontvangt loon van 
hem die hij belieft te gehoorzamen’
• De	uitdrukking	‘iedereen	ontvangt	loon	van	hem	die
hij belieft te gehoorzamen’ nodigt de lezer in figuurlijke
zin uit om zichzelf als werknemer te beschouwen die
door zijn keuzen bepaalt of zijn uiteindelijke werkgever
God of Satan is (zie Alma 3:27). In die context heeft
het woord believen te maken met de voorkeur voor of
neiging naar de ene of de andere kant. Iemand die dus
neigt naar Satan, bevindt zich al snel bij hem in dienst
en ontvangt ‘eeuwige ellende’ als beloning (Alma 3:26).

Uit de som van iemands keuzes blijkt wie men als 
eeuwige werkgever heeft gekozen. President Boyd K. 
Packer, president van het Quorum der Twaalf Aposte-
len, heeft die waarheid als volgt verkondigd: ‘Ons leven 
bestaat uit duizenden keuzes die we dagelijks maken. 
Door de jaren heen geven die kleine keuzes samen 
duidelijk aan waar we waarde aan hechten.’ (Ensign, 
november 1980, p. 21.)

Alma 4:9–12. ‘Een groot struikelblok’
• Toen	kerkleden	zich	in	hun	hoogmoed	begonnen
te verheffen, werd hun negatieve voorbeeld een strui-
kelblok voor wie niet tot de kerk behoorden (zie Alma
4:9–12; 39:11). President Gordon B. Hinckley heeft het
verhaal verteld van een jonge man die uitermate weinig
kans maakte om over het evangelie te leren vanwege
de manier waarop hij door kerkleden behandeld was:

‘Hij was geen lid van de kerk. Zijn ouders en hij waren 
actief in een ander geloof.

‘Hij herinnert zich dat sommigen van zijn mormoonse 
leeftijdgenoten hem in zijn jeugd kleineerden, hem 
het gevoel gaven dat hij er niet bij hoorde, en hem 
uitlachten.

‘Hij ging deze kerk en haar leden letterlijk haten. Hij 
zag er totaal geen goeds in.

‘Toen raakte zijn vader zijn baan kwijt en moest hij 
verhuizen. In hun nieuwe woonplaats schreef hij zich 
als zeventienjarige in bij een hogeschool. Toen voelde 
hij voor het eerst in zijn leven de hartelijkheid van 
vrienden. Een van hen, Richard, vroeg hem of hij lid 
wilde worden van een club waar hij voorzitter van was. 
Hij schrijft:

‘“Voor het eerst in mijn leven wilde iemand mijn gezel-
schap. Ik wist niet wat ik moest doen, maar ik ging er 
dankbaar op in. (…) Het was een heerlijk gevoel om 
een vriend te hebben. Ik had mijn hele leven om een 
vriend gebeden. En nu, na zeventien jaar wachten, 
verhoorde God dat gebed.”

‘Toen hij negentien was, kwam hij met Richard voor 
hun vakantiewerk in een tent terecht. Hij merkte dat 
Richard elke avond een boek las. Hij vroeg wat hij las. 
Het antwoord luidde dat hij in het Boek van Mormon 
las. Hij voegt eraan toe:

‘“Ik veranderde snel van onderwerp en ging naar bed. 
Tenslotte was dat het boek dat mijn jeugd verpest had. 
Ik probeerde het te vergeten, maar na een week kon ik 
nog niet slapen. Waarom las hij daar elke avond in? Al 
gauw kon ik er niet meer tegen dat ik met al die onbe-
antwoorde vragen zat. Dus op een avond vroeg ik hem 
wat er zo belangrijk aan dat boek was. Wat stond erin? 
(…) Hij begon voor te lezen waar hij gebleven was. Hij 
las voor over Jezus en over een verschijning in Amerika. 
Ik was geschokt. Ik dacht niet dat de mormonen in 
Jezus geloofden.” (…)

‘Later waren deze jongeman en zijn vriend een keer 
op reis. Richard gaf hem een exemplaar van het Boek 
van Mormon en vroeg hem om er uit voor te lezen. 
Dat deed hij, en plotseling kreeg hij inspiratie van de 
Heilige Geest.

‘Er ging enige tijd voorbij en zijn geloof nam toe. Hij 
besloot zich te laten dopen. (…)

‘Dat is het einde van het verhaal, maar er schuilen 
belangrijke lessen in. Ten eerste de nare behandeling 
die hij kreeg van zijn jonge mormoonse vrienden.

‘Ten tweede de manier waarop zijn nieuwe vriend 
Richard hem behandelde. Die was volkomen tegen-
gesteld aan zijn vroegere ervaring en leidde tot zijn 
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bekering en zijn doop, ook al leek dat uiterst onwaar-
schijnlijk.’ (Liahona, mei 2006, pp. 59–60.)

Alma 4:14. Vergeving van zonden behouden
•	 Uit het Boek van Mormon leren we niet alleen dat 
we dankzij de verzoening van Jezus Christus vergeving 
van onze zonden kunnen ontvangen, maar ook dat we 

vergeving van onze zonden moeten behouden (zie 
Alma 4:14; zie ook Mosiah 4:11). President Marion G. 
Romney (1897–1988) van het Eerste Presidium heeft 
gezegd dat we vergeving van onze zonden behouden 
als we onze verbonden nakomen en anderen helpen en 
liefhebben: ‘Bestaat er enige twijfel dat we alleen verge-
ving van onze zonden behouden als we voor elkaar 
zorgen? Als wij deze leringen geloven, als wij belijden 
de Heiland en zijn profeten te volgen, als wij onze ver-
bonden trouw willen zijn en de Geest van de Heer in 
ons leven willen hebben, dan moeten wij doen wat de 
Heiland zei en deed.’ (Ensign, november 1980, p. 92.)

Alma 4:15–19
Waarom deed Alma afstand van de rechterstoel? 

Wat kunnen wij van zijn voorbeeld leren?

Alma 4:19. Onvervalst getuigenis geven
•	 Alma	wilde	zijn	volk	terugwinnen	en	wist	dat	‘de	pre-
diking van het woord het volk er dikwijls toe bewoog te 

doen wat rechtvaardig was — ja, het had een krachtiger 
uitwerking op het gemoed van het volk gehad dan het 
zwaard of iets anders’ (Alma 31:5 ). President Gordon B. 
Hinckley heeft de behoefte aan onvervalste getuigenis-
sen aan de wereld beklemtoond:

‘U zult zich herinneren dat Alma de rechterstoel opgaf 
zodat hij zich beter kon wijden aan een groter werk: 
[Alma 4:19]

‘Om diezelfde reden heeft de hedendaagse wereld 
behoefte aan de kracht van een onvervalst getuigenis. 
Er is behoefte aan het evangelie van Jezus Christus, en 
de wereld hoort dat evangelie alleen als er boodschap-
pers zijn om het te verkondigen.’ (‘There Must Be 
 Messengers’, Ensign, oktober 1987, p. 2.)

•	 Ouderling	M. Russell	Ballard	heeft	de	heiligen	der	
laatste dagen de raad gegeven om een onvervalst getui-
genis te geven:

‘Kortom, een getuigenis — een echt getuigenis, 
ontstaan uit en bevestigd door de Heilige Geest — 
verandert uw leven. Het verandert hoe u denkt en wat 
u doet. Het verandert wat u zegt. Het heeft invloed op 
elke prioriteit die u stelt en elke keus die u maakt. (…)

‘Door wat ik in de kerk ervaar, maak ik mij zorgen dat 
het getuigenis van te veel leden blijft steken bij “ik ben 
dankbaar” en “ik houd van”, en dat te weinig leden 
ootmoedig maar onomwonden “ik weet dat” kunnen 
zeggen. Het resultaat is dat onze bijeenkomsten soms 
het geestelijke fundament, rijk aan getuigenis, ontberen, 
dat de ziel beroert en een betekenisvolle, positieve 
invloed heeft op wie het hoort.

‘Onze getuigenisdiensten moeten meer gericht zijn op 
Christus, de leerstellingen van het evangelie, de zege-
ningen van de herstelling en de leringen uit de Schrif-
ten. We moeten anekdotes, reisverhalen en lezingen 
vervangen door een onvervalst getuigenis. (…)

‘(…) Getuigenis geven is “getuigen door de macht van 
de Heilige Geest; een plechtige verklaring van waarheid 
gebaseerd op persoonlijke kennis of overtuiging afleg-
gen” (Gids bij de Schriften, “Getuigen”). Een heldere 
verklaring van waarheid maakt het verschil uit. Dat is 
wat het hart verandert. Dat is wat de Heilige Geest in 
het hart van Gods kinderen kan bekrachtigen.
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‘Ofschoon we van veel zaken een getuigenis kunnen 
hebben, zijn er voor de kerkleden fundamentele waar-
heden waarin we elkaar 
constant moeten onderwij-
zen en die we aan anders-
gezinden kunnen vertellen. 
Getuig dat God onze Vader 
is en dat Jezus de Christus 
is. De verzoening van de 
Heiland is de kern van het 
heilsplan. Joseph Smith 
heeft de volheid van het 
eeuwig evangelie van Jezus Christus hersteld, en het 
Boek van Mormon is het bewijs dat ons getuigenis waar 
is.’ (Liahona, november 2004, pp. 40–42.)

•	 President	Howard W.	Hunter	(1907–1995)	heeft	een	
kanttekening geplaatst bij emoties in getuigenissen:

‘Ik spreek een woord van waarschuwing uit over dit 
onderwerp. (…) Het vervult mij met zorg als ik het 
gevoel krijg dat sterke emoties of stromende tranen 
gelijk worden gesteld met de aanwezigheid van de 
Geest. Uiteraard kan de Geest van de Heer sterke emo-
ties teweegbrengen, met de nodige tranen, maar die 
uiterlijke manifestatie mag niet met de tegenwoordig-
heid van de Geest verward worden.

‘Ik heb door de jaren heen zeer veel van mijn broeders 
gadegeslagen en wij hebben samen enkele uitzonder-
lijke en onuitsprekelijke geestelijke ervaringen gehad. 
Die ervaringen waren allemaal verschillend, elk op een 
unieke manier bijzonder, en dergelijke heilige momen-
ten gaan soms wel en soms niet met tranen gepaard. 
Heel vaak is dat wel het geval, maar soms is er sprake 
van een volledige stilte.’ (‘Eternal Investments’ [een 

avond met president Howard W. Hunter, 10 februari, 
1989], p. 3, www .ldsces .org.)

Stof tot nadenken
•	 Waarom	waarschuwt	het	Boek	van	Mormon	volgens	

u herhaaldelijk tegen het dragen van ‘kostbare kle-
ding’ (Alma 1:6, 27, 32) en de begeerte naar materiële 
bezittingen? Welke hedendaagse stijlen, modes of 
trends dienen heiligen der laatste dagen te vermijden?

•	 Hoe	kunt	u	uw	stem	laten	klinken	ter	verdediging	
van de normen, rechten en voorrechten van de kerk 
in deze tijd?

Voorgestelde opdrachten
•	 Lees	Alma	1–4	en	markeer	alle	verzen	die	gaan	over	

rijkdom, kostbare kleding en de ijdelheden van de 
wereld. Let op de gevolgen die het pronken met hun 
rijkdom had op de rechtschapenheid van de leden 
van de kerk. Bereid een toespraakje van drie tot vijf 
minuten voor over de beginselen die kerkleden kun-
nen volgen om gevrijwaard te blijven van de nega-
tieve geestelijke gevolgen van het materialisme.

•	 Vergelijk	Alma	1:3–6,	16–20	met	Alma	31:12–29	en	
noteer de overeenkomsten. Waarom trokken de 
leringen van Nehor en de godsdienst van de afvallige 
Zoramieten zovelen aan?

•	 In	de	hitte	van	de	strijd	riep	Alma	God	aan	om	hulp	
(zie Alma 2:30). Alma werd vanwege zijn geloof door 
God ‘versterkt’, zodat hij zijn vijanden kon verslaan 
(zie Alma 2:31). Zoek ten minste nog twee ervaringen 
op in het Boek van Mormon waarbij God anderen 
versterkte. Denk aan een ervaring waarbij u zelf door 
de Heer bent versterkt, en schrijf erover in uw dag-
boek als u dat nog niet hebt gedaan.
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Alma 5–7

Hoofdstuk 24

Inleiding
Alma gaf de rechterstoel op en ging zelf uit ‘onder het 
volk van Nephi (…) om hen ertoe op te wekken hun 
plicht indachtig te zijn, (…) met een onvervalst getuige-
nis tegen hen’ (Alma 4:19). Het verslag van zijn arbeid 
onder het volk van Zarahemla en het volk van Gideon 
stemt ons tot nadenken over hoe we er zelf in geestelijk 
opzicht bij de Heer voor staan. Overdenk bij uw studie 
van deze hoofdstukken hoe u aan de hand van de 
vragen, de raad en het getuigenis van Alma uw plicht 
jegens God en uw naaste beter kunt vervullen. Let op 
waardoor een geestelijke wedergeboorte tot stand komt 
en wat u ertoe aanzet om de eigenschappen van de 
Heiland te ontwikkelen.

Toelichting
Alma 5:7. ‘De ketenen der hel’
•	 Alma omschreef de  
‘ketenen der hel’ als onder-
worpenheid aan de tegen-
stander en het gevaar van 
eeuwigdurende vernieti-
ging (zie Alma 12:6, 11).

Alma 5:12–14. Een ‘machtige 
verandering in uw hart’
•	 President	Marion G.	Romney	(1897–1988)	van	het	
Eerste Presidium heeft een bekering — een machtige 
verandering van hart ondergaan — een transformatie-
proces genoemd dat ieder aspect van iemands bestaan 
raakt: ‘Het werkwoord zich bekeren betekent “tot inkeer 
komen, een beter leven gaan leiden” [en] bekering is 
“een geestelijke en morele verandering als gevolg van 
een verandering van geloof uit overtuiging”. In de 
Schriften impliceert bekeerd zijn doorgaans niet uitslui-
tend dat men Jezus Christus en zijn leringen verstan-
delijk aanvaardt, maar tevens dat men een motiverend 
geloof in Hem en zijn evangelie bezit. Een geloof dat 
een transformatie teweegbrengt, een echte verandering 
in iemands kijk op de zin van het leven en in zijn relatie 
met God wat zijn belangstelling, gedachten en gedrag 
betreft. Hoewel een bekering vaak stapsgewijs verloopt, 
is iemand pas echt bekeerd in de volledige zin van het 
woord als en wanneer hij in zijn hart een nieuw mens is 
geworden.’ (Ensign, november 1975, p. 71.)

•	 President	Ezra	Taft	Benson	(1899–1994)	heeft	enkele	
kenmerken genoemd van mensen die een machtige 
verandering in hun hart hebben ondervonden:

‘Als u ervoor kiest om Christus te volgen, kiest u ervoor 
om te veranderen. (…)

‘De Heer werkt van binnenuit. De wereld daarentegen 
werkt op de mens in. De wereld haalt de mensen uit 
het slop. Christus haalt het slop uit de mensen, waarna 
zij zichzelf uit het slop halen. De wereld tracht de mens 
te vormen door zijn omgeving te veranderen. Christus 
verandert de mens, die vervolgens zijn omgeving veran-
dert. De wereld tracht het gedragspatroon van de mens 
te vormen, maar Christus kan de aard van de mens 
veranderen. (…)

‘Ja, Christus verandert de mens, en een veranderd mens 
kan de wereld veranderen.

‘Hij die door Christus is veranderd, wordt door Christus 
geleid. Net als Paulus vraagt hij: “Heere, wat wilt Gij, dat 
ik doen zal?” (SV, Handelingen 9:6). Petrus verklaarde 
dat hij “in zijn voetstappen [zal] treden” (1 Petrus 2:21). 
Johannes zei dat hij zo zal “wandelen, als Hij gewan-
deld heeft” (1 Johannes 2:6).

‘Tot slot zal hij die door Christus geleid wordt, geheel in 
Christus opgaan. Ik parafraseer wat president Harold B. 
Lee eens gezegd heeft: “Hij ontsteekt een vuur bij een 
ander omdat hij zelf in brand staat.” (Zie Stand Ye in Holy 
Places [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1974], p. 192.)

‘Zijn wil is in de wil van de Heer opgenomen. (Zie 
Johannes 5:30.)

‘Hij doet altijd wat de Heer behaagt. (Zie Johannes 8:29.)

‘Hij wil niet alleen voor de Heer sterven, maar, wat nog 
belangrijker is, hij wil voor Hem leven.

‘Ga zijn huis binnen, en de schilderijen aan de muur, de 
boeken in zijn kast, de muziek die hij beluistert, en zijn 
woorden en daden geven er blijk van dat hij een waar 
christen is.

‘Hij treedt te allen tijde en in alle dingen en op alle 
plaatsen als getuige van God op. (Zie Mosiah 18:9.)

‘Hij denkt voortdurend aan Christus, omdat hij bij iedere 
gedachte op Hem vertrouwt. (Zie LV 6:36.)
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‘Hij draagt Christus in zijn hart, omdat de gevoelens 
van zijn hart voor eeuwig op Hem zijn gericht. (Zie 
Alma 37:36.)

‘Vrijwel elke week neemt hij van het avondmaal en 
betuigt hij opnieuw aan zijn hemelse Vader dat hij 
gewillig is om de naam van zijn Zoon op zich te 
nemen, Hem altijd indachtig te zijn en zijn geboden te 
onderhouden. (Zie Moroni 4:3.)’ (Ensign, november 
1985, pp. 5–7.)

Alma 5:14. ‘Uit God geboren’
•	 Ouderling	Russell M.	Nelson	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft gezegd dat bekering tot een 
wedergeboorte leidt:

Een bekering is een “verandering van levensrichting”. 
Bekering betekent zich afwenden van de wegen van de 
wereld en zich wenden en beperken tot de wegen van 
de Heer. Bekering houdt een godsdienstige ommekeer 
in, en gehoorzaamheid. Bekering brengt een grote ver-
andering van hart met zich mee [zie Mosiah 5:2; Alma 
5:12–14]. En zo wordt een ware bekeerling “wedergebo-
ren” [zie Johannes 3:3–7; Mosiah 27:24–26], “in nieuw-
heid des levens […] wandelend” [zie Romeinen 6:3–4].

‘Als ware bekeerlingen raken wij gemotiveerd om te 
doen wat de Heer ook van ons verwacht [zie Mosiah 
5:2–5] en om te zijn wie Hij wil dat wij zijn [zie 3 Nephi 
27:21, 27].’ (Liahona, november 2005, p. 86.)

•	 De	profeet	Joseph	Smith	(1805–1844)	heeft	gezegd	
dat ‘de wedergeboorte geschiedt door de Geest Gods 
door middel van verordeningen’. (History of the Church, 
deel 3, p. 392.)

Ouderling Bruce R. McConkie (1915–1985) van het 
Quorum der Twaalf Apostelen heeft het grote wonder 
van de wedergeboorte beschreven: ‘Het grootste won-
der is misschien wel (…) de genezing van zielen die 
door zonden zijn aangetast, zodat wie geestelijk blind 
en doof en ziek zijn wederom zuiver, rein en erfge-
namen van het eeuwig heil worden. Het allergrootste 
wonder is misschien wel wat er met iemand gebeurt die 
wedergeboren is; die de heiligende macht van de Hei-
lige Geest van God in zijn leven ervaart; bij wie zonde 
en kwaad als door vuur uit zijn ziel worden gebrand; 
die tot een geestelijk leven is opgewekt.’ (The Mortal 
Messiah, Book 4 [1981], deel 3: p. 269.)

•	 Zie	de	toelichting	bij	Mosiah	5:2	(pagina 149)	en	bij	
Mosiah 27:25 (pagina 171) voor meer uitleg over uit 
God geboren worden.

Alma 5:14, 19. ‘Het beeld van 
God gegrift in uw gelaat’
•	 Toen	ouderling	Theodore M.	Burton	(1907–1989)	als	
assistent van het Quorum der Twaalf Apostelen werk-
zaam was, zei hij dat wie onze hemelse Vader volgen, 
meer op Hem gaan lijken: ‘Als we God werkelijk in ons 
leven aanvaarden en volgens zijn geboden leven, zal 
God een machtige verandering in ons uiterlijk teweeg-
brengen en gaan we meer op onze hemelse Vader 
lijken, naar wiens beeld wij zijn geschapen. Herkennen 
we dat uiterlijk bij mannen en vrouwen die dicht bij de 
Heer proberen te leven?’ (Ensign, januari 1974, p. 114.)

•	 President	James E.	Faust	(1920–2007)	van	het	Eerste	
Presidium heeft verteld wat een vriend van de kerk 
opmerkte over het stralende gelaat van studenten die 
lid waren van de kerk:

‘Ik dacht onlangs aan een historische vergadering die 17 
jaar geleden in Jeruzalem is gehouden. Zij ging over de 
pacht van het perceel waarop later het Jerusalem Center 
for Near Eastern Studies van de Brigham Young Univer-
sity werd gebouwd. Voordat de pachtovereenkomst kon 
worden ondertekend, moesten president Ezra Taft Ben-
son en ouderling Jeffrey R. Holland, die toen president 
van de Brigham Young University was, namens de kerk 
en de universiteit aan de Israëlische regering beloven 
geen zendingswerk in Israël te verrichten.

‘Misschien vraagt u zich af waarom we ermee instem-
den geen zendingswerk te doen. Dat was omdat we 
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alleen een bouwvergunning kregen om dat schitterende 
gebouw in die historische stad Jeruzalem neer te zetten 
als we ons daartoe bereid verklaarden. Voor zover we 
weten, hebben de kerk en de BYU zich altijd strikt aan 
die belofte gehouden. Nadat de overeenkomst was 
ondertekend, vroeg een van onze vrienden inzichtelijk: 
“O, we weten dat u geen zendingswerk zult verrichten, 
maar wat gaat u aan het licht in hun ogen doen?” Hij 
bedoelde onze studenten die in Israël studeerden.’ 
(Liahona, november 2005, p. 20.)

Alma 5:21–22. ‘Klederen (…) van 
alle smet (…) gezuiverd’
•	 In	Alma	5:22	verwijst	‘klederen’	naar	onze	geestelijke	
toestand in de ogen van de Heer. Ouderling Lynn A. 
Mickelsen van de Zeventig heeft de overeenkomst uit-
gelegd tussen de reiniging die we door de verzoening 
van de Heiland ontvangen en het wassen van vuile 
kleding: ‘Er is een overeenkomst tussen onze klederen 
die witgewassen worden door het bloed van het Lam, 
en hoe wij onze eigen vuile kleding wassen. Door zijn 
zoenoffer zullen onze klederen gewassen worden. De 
schriftuurlijke betekenis van klederen omvat ons hele 
wezen. De behoefte aan reiniging ontstaat als wij door 
zonden zijn besmet. Het oordeel en de vergeving zijn 
voorbehouden aan de Heiland, want alleen Hij kan ver-
geving schenken en onze zonden wegwassen [zie Alma 
5:21–27; LV 64:10].’ (Liahona, november 2003, p. 11.)

Alma 5:28. ‘Van hoogmoed ontdaan’ zijn
•	 Zie	de	toelichting	bij	Helaman	3:33–34,	36;	4:12	
(pagina 264) en bij Helaman 12:5–6 (pagina 291).

Alma 5:29. ‘Van afgunst (…) ontdaan’ zijn
•	 Ouderling	Jeffrey R.	Holland	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft gezegd dat afgunst, voortsprui-
tend uit wereldse invloeden, tegen de volmaakte liefde 
van God indruist:

‘Er wordt gezegd dat afgunst de zonde is die niemand 
graag belijdt. Maar hoe wijdverbreid die neiging kan 
zijn, komt tot uitdrukking in het oude Deense gezegde: 
“Als afgunst een griep was, zou de hele wereld ziek 
zijn.” (…) Als anderen in onze ogen groter worden, 
denken we dat wij daarom kleiner zijn. En helaas gedra-
gen we ons soms ook zo.

‘Hoe kan dat gebeuren, vooral als we zo graag willen 
dat het niet gebeurt? Een van de redenen is volgens 
mij dat we iedere dag allerlei verlokkingen zien die 
ons wijsmaken dat alles wat we hebben niet genoeg is. 
Iemand of iets zegt voortdurend dat we mooier en rijker 
moeten worden, meer goedkeuring moeten krijgen 
en meer bewondering moeten afdwingen. Ons wordt 
wijsgemaakt dat we niet genoeg bezittingen vergaard 
hebben en niet vaak genoeg uitgaan. We worden 
overspoeld met boodschappen dat we op de wereldse 
weegschaal zijn gewogen en te licht zijn bevonden [zie 
Daniël 5:27]. (…)

‘Maar dat is niet de weg van God. (…)

‘(…) Ik getuig dat niemand van ons door God minder 
wordt gewaardeerd of gekoesterd dan een ander. Ik 
getuig dat Hij een ieder van ons liefheeft — inclusief al 
onze onzekerheden, onze angsten en ons zelfbeeld. Hij 
beoordeelt onze talenten noch ons uiterlijk; Hij beoor-
deelt ons beroep noch onze bezittingen. Hij moedigt 
alle deelnemers aan de wedstrijd aan, en roept dat we 
tegen het kwaad strijden, niet tegen elkaar. Ik weet dat 
er, als wij getrouw zijn, een mantel van gerechtigheid 
op maat voor iedereen klaarhangt [zie Jesaja 61:10; 
2 Nephi 4:33; 9:14], “gewaden (…) die wit gemaakt [zijn] 
in het bloed des Lams” [Openbaring 7:14]. Mogen wij 
elkaar aanmoedigen om die prijs te behalen.’ (Liahona, 
juli 2002, pp. 70–72.)

Alma 5:46–47. ‘De geest van openbaring’
•	 Alma	had	een	engel	gezien,	maar	hij	getuigde	in	
Alma 5:46–47 dat hij door vasten en gebed tot een ken-
nis van de waarheid was gekomen, niet door het zien 
van een engel. President Heber J. Grant (1856–1945) 
heeft verklaard: ‘Veel mensen zeggen: “Als ik maar een 
engel kon zien, als ik maar een engel iets kon horen 
verkondigen, dan zou ik mijn hele leven trouw blijven!” 
Dat had geen effect op die mannen [Laman en Lemuël] 
die de Heer niet dienden, en dat zou ook nu geen 
effect hebben.’ (Conference Report, april 1924, p. 159.)

President Joseph Fielding Smith (1876–1972) heeft 
uitgelegd waarom de Heilige Geest krachtiger kan zijn 
dan het bezoek van een engel: ‘Christus heeft (…) 
verklaard dat de openbaringen (…) die wij tijdens het 
bezoek van een engel, een tastbaar opgestaan wezen, 
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kunnen ontvangen, niet die indruk zouden achterla-
ten (…) als de openbaringen van de Heilige Geest. 
Verschijningen kunnen vervagen naarmate de tijd 
verstrijkt, maar de leiding van de Heilige Geest wordt 
vernieuwd en voortgezet, dag na dag, jaar na jaar, 
als we zo leven dat we die waardig zijn.’ (Doctrines 
of Salvation, samengesteld door Bruce R. McConkie, 
3 delen [1954–1956], deel 1, p. 44.)

•	 De	geest	van	openbaring	is	communicatie	van	God	
tot het verstand en het hart van de mens door de macht 
van Heilige Geest (zie LV 8:2). Ouderling Richard G. 
Scott van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft 
beschreven hoe we communicatie van de Heilige 
Geest kunnen herkennen.

‘Een ingeving in ons verstand is heel specifiek.

‘We horen, voelen of schrijven de woorden in detail 
alsof ze aan ons gedicteerd worden.

‘Een boodschap in ons hart 
is een algemenere indruk. 
De Heer communiceert 
vaak eerst met ons door 
middel van indrukken. Als 
we het belang van die 
indrukken herkennen en ze 
opvolgen, staan we open 
voor meer gedetailleerde 
boodschappen tot ons ver
stand. Als we een indruk in 
ons hart volgen, wordt die 

versterkt door een specifieke boodschap in ons verstand.’ 
(‘Helping Others to Be Spiritually Led’  [CES-symposium 
over de Leer en Verbonden, 11 augustus 1998], pp. 3–4; 
zie LDS .org onder gospel library/additional addresses/
CES addresses.)

Alma 5:53–54. ‘De ijdelheden der wereld’
•	 Met	ijdelheden worden nutteloze, waardeloze, holle, 
onbeduidende zaken bedoeld. IJdelheid betekent ook 
een hoge dunk van zichzelf hebben.

•	 Ouderling	Dallin H.	Oaks	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft heiligen der laatste dagen aan-
gespoord om zich niet door de ijdelheden der wereld 
in beslag te laten nemen: ‘Jezus heeft gezegd: “Want 
ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven 

niet tot zijn bezit” (Lucas 12:15). Daarom behoren wij 
geen “schatten op aarde [te verzamelen], waar mot en 
roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken 
en stelen” (Matteüs 6:19). Met andere woorden, de 
schatten van ons hart — onze prioriteiten — behoren 
niet gericht te zijn op wat in de Schriften de “rijkdom 
[en] ijdelheden van deze wereld” (Alma 39:14) worden 
genoemd. De “ijdelheden van deze wereld” omvatten 
alle verschillende combinaties van dat wereldse kwartet: 
bezit, hoogmoed, roem en macht. In verband hiermee 
staat er in de Schriften: “Gij kunt ze niet meenemen” 
(Alma 39:14). Wij behoren te streven naar de schatten 
die in de Schriften aan de getrouwen worden beloofd: 
“grote schatten aan kennis, ja, verborgen schatten” (Zie 
LV 89:19).’ (Liahona, juli 2001, p. 101.)

•	 Ouderling	Jeffrey R.	Holland	heeft	ook	gezegd	dat	
ijdelheid wat ons uiterlijk voorkomen betreft in gees-
telijk opzicht gevaarlijk is: ‘Die overdreven aandacht 
voor het ego en fixatie op het lichaam is veel meer dan 
sociale waanzin; het is geestelijk vernietigend en het is 
heden ten dage de reden van zoveel ongelukkige [men-
sen]. En als volwassenen in beslag worden genomen 
door hun uiterlijk — en alles laten gladstrijken, liften, 
vergroten en wegzuigen wat maar gecorrigeerd kan 
worden — zullen die frustraties en angsten welhaast 
zeker doorsijpelen naar de kinderen. Op een gegeven 
moment ontpopt het probleem zich tot wat het Boek 
van Mormon “ijdele inbeelding” [1 Nephi 12:18] noemt. 
En in een niet-religieuze samenleving grijpen ijdelheid 
en inbeelding schrikbarend snel om zich heen. Iemand 
moet wel een hele grote en ruime make-updoos heb-
ben om gelijke tred te houden met de schoonheid 
zoals die in de media gepropageerd wordt.’ (Liahona, 
november 2005, p. 30.)

Alma 5:57. ‘Gaat weg uit het midden 
der goddelozen, en zondert u af’
•	 Ouderling	David R.	Stone	van	de	Zeventig	heeft	
gezegd dat de gebruikte bouwtechnieken voor de Man-
hattantempel (New York) een voorbeeld zijn van hoe 
we de invloed van de wereld kunnen buitensluiten:

‘Door hun eigen weg te gaan lijken te veel mensen op 
het Babylon vanouds. Zij volgen een God wiens beeld 
naar de gelijkenis der wereld is [zie LV 1:16].
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‘Een van de grootste problemen waar we mee te maken 
hebben is dat we wel in de wereld moeten wonen, 
maar niet van de wereld mogen worden. We moeten 
Zion te midden van Babylon vestigen. (…)

‘Door mijn betrokkenheid bij de bouw van de Manhat-
tantempel was ik in de gelegenheid om voorafgaand 
aan de inwijding vrij vaak in de tempel te zijn. Het was 
heerlijk om in de celestiale zaal te zitten, en daar van 
de volmaakte rust te genieten, zonder een enkel geluid 
van de drukke straten van New York City. Hoe was het 
mogelijk om de tempel zo eerbiedig stil te krijgen, met 
het lawaai van de wereldstad op slechts enkele meters 
afstand?

‘Het antwoord schuilt in de constructie van de tempel. 
De tempel is binnen de muren van een bestaand pand 
gebouwd, en de binnenmuren zijn op slechts enkele 
plaatsen met de buitenmuren verbonden. Op die 
manier heeft de tempel (Zion) maar weinig last van 
Babylon, ofwel de buitenwereld.

‘Dat kan voor ons een belangrijke les zijn. Wij kunnen 
het ware Zion onder ons creëren, door de invloed van 
Babylon te beperken. (…)

‘Waar we ons ook bevinden, in welke stad we ook 
wonen, we kunnen ons eigen Zion vestigen door de 
beginselen van het celestiale koninkrijk na te leven, en 
er altijd naar te streven om rein van hart te worden. (…)

‘We hoeven geen marionetten in de handen van de 
cultuur van onze omgeving en tijd te zijn. We kunnen 
moedig zijn, het pad van de Heer volgen en in zijn 
voetsporen treden.’ (Liahona, mei 2006, pp. 90–93.)

Alma 5:57–58; 6:3. ‘Hun naam werd uitgewist’
•	 Zie	de	toelichting	bij	Mosiah	26:32–36	(pagina 169)	
en bij Moroni 6:7 (pagina 407) voor een bespreking van 
namen uitwissen.

Alma 6:8
Door welke beginselen liet Alma zich  leiden 
bij zijn verkondiging van het woord van God 

aan de inwoners van de stad Gideon?

Alma 7:10. Jezus geboren in Jeruzalem
•	 President	Joseph	Fielding	Smith	heeft	de	geboorte-
plaats van de Heiland die Alma noemt, toegelicht:

‘Er zijn geen tegenstrijdigheden in het Boek van 
Mormon met welke bijbelse waarheid ook. Als men 
aandachtig leest wat Alma gezegd heeft, ziet men in dat 
Alma geenszins bedoelde dat Jezus in de stad Jeruzalem 
geboren zou worden. Alma wist wel beter. En dat geldt 
ook voor Joseph Smith en zijn medewerkers bij het 
tevoorschijn brengen van het Boek van Mormon. Als 
Alma had gezegd: “in Jeruzalem, dat de stad van onze 
voorvaderen is”, dan was het een heel ander verhaal. 
Dan hadden we gezegd dat hij een fout gemaakt had. 
Alma maakte echter geen fout, en wat hij zei is waar.

‘Dr. Hugh Nibley heeft in zijn lesboek voor de priester-
schap voor 1957, An Approach to the Book of Mormon, 
in les 8, op pagina 85, het volgende daarover gezegd:

‘“(…) Eén van de geliefde argumenten die men tegen 
het Boek van Mormon gebruikt, is de verklaring in 
Alma 7:10 dat de Heiland geboren zou worden ‘in 
Jeruzalem, dat het land van onze voorvaderen is’. Hier 
wordt met Jeruzalem niet de stad bedoeld in ‘het land 
van onze voorvaderen’, het is de landstreek zelf. Chris-
tus werd geboren in een plaatsje dat ongeveer negen 
kilometer van de stad Jeruzalem af lag; niet in de stad 
zelf, maar in de omgeving van de stad, de streek die 
men vroeger, zoals we nu weten, ‘het land Jeruzalem’ 
noemde.”’ (Answers to Gospel Questions, samengesteld 
door Joseph Fielding Smith jr., 5 delen [1957–1966],  
deel 1, p. 174.)

•	 Zowel	Jeruzalem	als	Betlehem	worden	wel	de	stad	
van David genoemd, wat tot enige verwarring kan lei-
den. In Lucas 2:11 wordt met stad van David Betlehem 
bedoeld. Maar in 2 Samuël 5:6–9; 2 Koningen 14:20; 
1 Kronieken 11:4–8 wordt Jeruzalem als de stad Davids 
aangeduid.

Alma 7:6, 19–20
Wat bemerkte Alma bij het volk van Gideon 

wat hun geestelijke toestand betreft?
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Alma 7:11–12. Onze pijnen, benauwingen, 
verzoekingen, ziekten en zwakheden
•	 Ouderling	Neal A.	Maxwell	(1926–2004)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft geschreven dat de 
Heiland bekend is met de beproevingen van de sterfe-
lijkheid en met onze eigen overtredingen: ‘Hij weet uit 
eigen, persoonlijke ervaring, want Hij heeft gedurende 
zijn tweede staat niet alleen pijnen, benauwingen en 
allerlei verzoekingen doorstaan, Hij heeft ook onze 
zonden en onze pijnen, ziekten en zwakheden op 
Zich genomen. (Zie Alma 7:11–12.) Zo was Hij niet in 
abstracte maar in daadwerkelijke zin, “naar het vlees”, 
bekend met al het menselijk lijden. Hij heeft onze 
zwakheden gedragen voordat wij die droegen. Hij 
weet heel goed hoe Hij ons te hulp moet komen. We 
hoeven Hem niet te vertellen wat pijnen, verzoekingen 
en benauwingen zijn; Hij heeft ze “naar het vlees” leren 
kennen en ze volkomen overwonnen!’ (We Will Prove 
Them Herewith [1982], p. 46.)

Alma 7:12. ‘Zijn volk te hulp (…) komen’
•	 Ouderling	Jeffrey R.	Holland	heeft	over	te hulp 
komen gezegd: ‘[Te hulp komen] slaat in de Schriften 
vaak op de zorg en aandacht die Christus voor ons 
heeft. Je zou ook letterlijker “te hulp snellen” kun-
nen zeggen. Wat een prachtige omschrijving van de 
inspanningen die de Heiland Zich voor ons getroost. 
Terwijl Hij ons roept om tot Hem te komen en Hem 
te volgen, snelt Hij ons voortdurend te hulp.’ (‘Come 
unto Me’ [CES-haardvuuravond voor jongvolwassenen, 
2 maart 1997].)

Alma 7:15–16
Welke raad en belofte gaf Alma 

aan het volk van Gideon?

Alma 7:22–24. Plichten van de 
Melchizedekse priesterschap
•	 Alma	7:22–24	bevat	aanwijzingen	aan	priesterschaps-
dragers en een lijst met eigenschappen om op gepaste 
wijze het priesterschap uit te oefenen. Deze aanwijzin-
gen lijken op die aan priesterschapsdragers in Leer en 

Verbonden 121:41–42. Aan de hand van de verzen in 
Alma 7 en Leer en Verbonden 121 leren dragers van het 
priesterschap hoe ze hun macht in het priesterschap 
door hun handelwijze kunnen vergroten.

President Boyd K. Packer, president van het Quorum 
der Twaalf Apostelen, heeft het belang van een 
rechtschapen levenswandel als priesterschapsdrager 
toegelicht:

‘Het priesterschap is de Heer uitermate dierbaar. Hij 
hecht er grote waarde aan hoe en door wie het wordt 
verleend. Dat gebeurt nooit in het geheim.

‘Ik heb u verteld hoe u het gezag ontvangt. De macht 
die u ontvangt, is afhankelijk van wat u met deze hei-
lige, onzichtbare gave doet.

Uw gezag komt door uw ordening, uw macht komt 
door uw gehoorzaamheid en waardigheid.’ (Ensign, 
november 1981, p. 32.)

Alma 7:23. ‘Matig in alle dingen’
•	 Ouderling	Russell M.	Nelson	heeft	over	de	veiligheid	
die uit matigheid voortkomt, gezegd:

‘Matigheid duidt op ingetogenheid en zelfdiscipline. 
Ze doet ons denken aan verbonden die we hebben 
gesloten. (…)

‘De Schriften leren ons herhaaldelijk dat we beheerst of 
matig moeten zijn in alle dingen (zie 1 Korintiërs 9:25; 
Alma 7:23; 38:10; LV 12:8). Matigheid kan ons allemaal 
beschermen tegen de gevolgen van overmaat.’ (Zie De 
Ster, januari 1992, pp. 56–57.)

Stof tot nadenken
•	 Zelfs	nadat	hij	een	engel	had	gezien,	moest	Alma	

zich nog bekeren, geloof in Jezus Christus oefenen 
en zijn getuigenis verkrijgen door grote inspannin-
gen van zijn kant. Welk proces staat in Alma 5:45–48 
beschreven waardoor Alma kennis verkreeg van ‘de 
Zoon, de Eniggeborene des Vaders’?

•	 Welke	overeenkomsten	en	verschillen	merkt	u	op	
bij de bediening van Alma onder het volk van Zara-
hemla en het volk van Gideon?

•	 Hoe	zijn	uw	begrip	van	en	waardering	voor	de	
verzoening door uw studie van Alma 7:11–13 
toegenomen?
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Voorgestelde opdrachten
•	 Alma	stelde	meer	dan	veertig vragen	in	hoofdstuk 5.	

Lees de vragen die Alma stelde en kies er een uit die 
u beantwoordt met een korte uiteenzetting van uw 
begrip van, gevoelens over of inzichten in het onder-
werp van die vraag.

•	 Onderzoek	en	ontdek	de	betekenis	van	de	
genoemde eigenschappen in Alma 7:23 die u moge-
lijk niet kent.
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Alma 8 –12

Hoofdstuk 25

Inleiding
Uit Alma’s prediking in de stad Ammonihah blijkt dat 
God zijn dienstknechten steunt die Hem trouw gehoor-
zamen, zelfs in tijden van grote moeilijkheden of per-
soonlijke offers (zie 1 Nephi 1:20). Na zijn eerste poging 
om in een goddeloze stad te prediken, werd Alma door 
een engel bezocht. Die verzekerde hem dat God hem 
had aanvaard. Hij zei dat Alma naar Ammonihah moest 
terugkeren. Daar had een man, Amulek, aanwijzingen 
van een engel gekregen dat hij Alma moest ontvangen. 
Later wisten beide mannen onder inspiratie de woor-
denstrijd met bekwame wetgeleerden aan te gaan, die 
voor hun eigen gewin onrust stookten. De belevenissen 
van Alma en Amulek strekken ons tot voorbeeld in deze 
tijd. Ook al moet u moeilijkheden onder ogen zien, onze 
hemelse Vader zegent u met de nodige geruststelling, 
inspiratie en hulp als u Hem wilt gehoorzamen.

Daarnaast zien we in deze hoofdstukken de kracht van 
‘een onvervalst getuigenis’ (Alma 4:19) tegen de tegen-
standers van het werk van de Heer in werking. Let op 
de invloed die de leer van de opstanding en het laatste 
oordeel hadden op Zeëzrom. Overdenk hoe die leer 
uw hart en getuigenis en dat van de mensen om u heen 
kan raken.

Toelichting
Alma 8:10. ‘Machtig gebed’
•	 De	woorden	‘machtig	gebed’	duiden	op	een	krach-
tige communicatie vol geloof met God. Ouderling 
Joseph B. Wirthlin (1917–2008) van het Quorum der 
Twaalf Apostelen heeft verteld hoe we de kracht van 
onze gebeden kunnen evalueren en verbeteren:

‘Hebt u zich wel eens afgevraagd hoe doeltreffend uw 
gebeden zijn? Hoe dicht voelt u zich bij uw hemelse 
Vader? Hebt u het gevoel dat uw gebeden verhoord 
worden? Vindt u dat de tijd die u in gebed doorbrengt 
uw ziel verrijkt en verheft? Is er ruimte voor verbetering?

‘Er kunnen veel redenen zijn waarom onze gebeden 
niet zo krachtig zijn. Soms worden ze routine. Onze 
gebeden worden nietszeggend als we telkens weer 
dezelfde woorden op dezelfde manier uitspreken totdat 
het meer opzeggen dan communiceren wordt. Dat is 
wat de Heiland “ijdele herhaling” noemt (Matteüs 6:7, 
naar de King Jamesvertaling). Dergelijke gebeden wor-
den volgens Hem niet verhoord. (…)

‘Klinken en voelen uw gebeden soms hetzelfde? Hebt u 
wel eens een gebed mechanisch opgezegd en kwamen 
de woorden uit uw mond als uit een machine? Verveelt 
u zich wel eens bij het bidden?

‘Gebeden die niet veel van uw eigen aandacht vergen, 
verdienen de aandacht van onze hemelse Vader ook 
niet echt. Als u merkt dat u met uw gebeden in een 
vaste routine vervalt, blijf er dan eens bij stilstaan en 
denk erover na. Mediteer eens een tijdje over dingen 
waar u werkelijk dankbaar voor bent.’ (‘Improving Our 
Prayers’, Brigham Young University 2002–2003 Speeches 
[2003], p. 160.)

Alma 8:10–16. De Heer zal ons 
helpen als wij getrouw zijn
•	 Nadat	Alma	met	opmerkelijk	succes	het	evangelie	
in andere steden had gepredikt, werd hij beschimpt, 
bespuwd en uit de stad Ammonihah geworpen. Toen 
troostte de engel Alma en zei dat zijn inspanningen 
voor de Heer aannemelijk waren en dat Alma moest 
terugkeren en wederom tot het volk prediken (zie Alma 
8:15–16). President Thomas S. Monson heeft gezegd tot 
hen die soms het gevoel hebben dat ze tekortschieten 
of gefaald hebben:

‘“Doe uw plicht; doe uw best. Laat dan aan de Heer 
de rest.” [Henry Wadsworth Longfellow, “The Legend 
Beautiful”]

‘Als iemand zich te zwak voelt om de opwaartse of 
neerwaartse koers van zijn leven te veranderen, als 
iemand door de angst om te falen niet in staat is om 
het beter te doen, dan is er geen verzekering die meer 
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troost biedt dan de volgende woorden van de Heer: 
“Mijn genade is genoeg voor alle mensen die zich voor 
mijn aangezicht verootmoedigen; want indien zij zich 
voor mijn aangezicht verootmoedigen en geloof heb-
ben in Mij, zal Ik zwakke dingen sterk voor hen laten 
worden” [Ether 12:27].

‘Overal waar mensen hun priesterschapsroeping groot-
maken, doen zich wonderen voor. Als geloof twijfel 
vervangt, als onzelfzuchtige dienstbaarheid zelfzuchtige 
wedijver verdrijft, worden Gods doeleinden door 
zijn macht tot stand gebracht.’ (Zie Liahona, januari 
2000, p. 59.)

Alma 8:18. Alma keerde ‘met spoed’ terug
•	 Nadat	Alma	de	boodschap	van	de	engel	had	
gehoord, keerde hij ‘met spoed’ naar Ammonihah terug. 
President Henry B. Eyring van het Eerste Presidium 
heeft gezegd dat prompte gehoorzaamheid aan de 
Heer noodzakelijk is voor ons geestelijk welzijn:

‘Hoeveel geloof we nu ook hebben om God gehoor-
zaam te zijn, we zullen dat geloof voortdurend moeten 
versterken en het constant moeten vernieuwen. We 
kunnen dat doen door ons nu voor te nemen om 
meteen te gehoorzamen en vastberadener te zijn in 
onze volharding. Leren om meteen te beginnen en 
consequent te zijn, zijn de sleutels tot onze geestelijke 
voorbereiding. (…)

‘Onze liefdevolle Vader en zijn geliefde Zoon heb-
ben ons alle mogelijke hulp gegeven om voor onze 
levenstoets te slagen. Maar we moeten ons voornemen 
om gehoorzaam te zijn en dat dan ook zijn. Het geloof 
waarmee we de toets van onze gehoorzaamheid 
doorstaan, bouwen we in de loop der tijd en door onze 
dagelijkse keuzes op. We kunnen ons nu voornemen 
om meteen te doen wat God van ons vraagt.’ (Liahona, 
november 2005, pp. 38, 40.)

Alma 8:26. Vasten
•	 Alma	vastte	om	zijn	gemoed	en	ziel	voor	te	bereiden	
op de prediking aan de inwoners van Ammonihah. 
Met vasten geven we de Heer vaak de ernst van ons 
verzoek aan. President James E. Faust (1920–2007) van 
het Eerste Presidium heeft gezegd: ‘Soms is het goed 
om te vasten als duidelijk bewijs van onze oprechtheid. 

(…) Als we vasten, verootmoedigen we ons, waardoor 
we ons beter afstemmen op God en zijn heilige doel-
einden.’ (Liahona, juli 2002, p. 67.)

•	 Ouderling	Joseph B.	Wirthlin	heeft	enkele	zegenin-
gen genoemd als we ons vasten met gebed gepaard 
laten gaan:

‘Vasten, gekoppeld aan machtig gebed, heeft kracht. 
Onze geest kan erdoor vervuld worden van de open-
baringen van de Geest. Het kan ons kracht geven in 
momenten van verleiding.

‘Door vasten en gebed kunnen wij moed en vertrouwen 
ontwikkelen. Het kan ons karakter sterken en onze 
zelfbeheersing en discipline vergroten. Als we vasten, 
hebben onze rechtschapen gebeden en verzoeken vaak 
grotere kracht. Ons getuigenis wordt sterker. We wor-
den geestelijk en emotioneel rijper, en heiligen onze 
ziel. Elke keer dat we vasten, leren we onze begeerten 
en lusten beter te beteugelen. (…)

‘Vasten in de juiste geest en  
zoals de Heer dat wil, zal 
ons geestelijk activeren, 
onze zelfbeheersing ver-
sterken, ons huis vullen 
met vrede, ons hart verlich-
ten met vreugde, ons sterk 
maken tegen verleiding, 
ons voorbereiden op tijden 
van tegenspoed en de ven-
sters van de hemel openen.’ (Liahona, juli 2001, 
pp. 89, 91.)

Alma 9:14–23. Grote zegeningen gaan 
gepaard met grote verantwoordelijkheid
•	 Alma	waarschuwde	de	mensen	dat	hoewel	de	
Lamanieten in die tijd een goddeloos volk waren, de 
Heer hen op de dag des oordeels meer welwillend 
zou zijn dan het volk van Ammonihah (zie Alma 9:14). 
De Lamanieten volgden de onjuiste overleveringen 
van hun voorvaderen, terwijl de Nephieten in het 
algemeen en het volk van Ammonihah in het bijzonder 
een ‘hoogbegunstigd volk des Heren [waren] geweest; 
(…) boven iedere andere natie, geslacht taal of volk’ 
(Alma 9:20). Grote zegeningen gaan gepaard met grote 
verantwoordelijkheid.
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Zuster Sheri L. Dew, voormalig raadgeefster in het 
algemeen ZHV-presidium, heeft gezegd: ‘“Van hem aan 
wie veel is gegeven, wordt veel geëist” (LV 82:3). En de 
vereisten die aan een discipel worden gesteld, zijn vaak 
hoog. Maar kunnen we niet verwachten dat de reis naar 
het eeuwige leven veeleisend is? Soms rationaliseren we 
onze betrokkenheid bij de wereld en onze achteloze 
houding ten opzichte van onze geestelijke groei door 
elkaar wijs te maken dat het evangelie niet zo veelei-
send hoeft te zijn. Maar de gedragsnormen van de Heer 
zullen altijd hoger en veeleisender zijn dan die van de 
wereld. Want de beloning van de Heer zal ook oneindig 
veel groter zijn — waaronder ware vreugde, vrede en 
eeuwig heil.’ (‘Wij zijn godlievende vrouwen’, Liahona, 
januari 2000, p. 119.)

Alma 10:2–3. Lehi, ‘een afstammeling 
(…) van Manasse’
•	 Lehi’s	afstamming	van	Manasse	is	een	gedeeltelijke	
vervulling van een belofte aan Jozef van weleer. Kort 
voor zijn dood vertelde Jozef van Egypte over de belof-
ten die de Heer hem aangaande zijn nageslacht had 
gedaan:

‘Ik heb een belofte van de Heer verkregen dat de Here 
God (…) een rechtvaardige tak uit mijn lendenen zal 
verwekken. (…)

‘En het zal geschieden dat zij wederom worden ver-
strooid; en een tak zal worden afgebroken en zal naar 
een ver land worden gevoerd; niettemin zal er aan hen 
worden gedacht in de verbonden des Heren, wanneer 
de Messias komt. (…)

‘Aldus zegt de Here God van mijn vaderen tot mij: (…)

daarom zal de vrucht van uw lendenen schrijven; en de 
vrucht van de lendenen van Juda zal schrijven; en het-
geen geschreven zal wor-
den door de vrucht van uw 
lendenen, en ook hetgeen 
geschreven zal worden 
door de vrucht van de len-
denen van Juda, zal samen-
groeien teneinde valse 
leerstellingen teniet te doen 
en twisten te weerleggen 
en vrede te vestigen onder de vrucht van uw lendenen 

en hen tot de kennis van hun vaderen te brengen in de 
laatste dagen; en ook tot de kennis van mijn verbonden, 
zegt de Heer.’ (BJS, Genesis 50:24–25, 27, 31; zie ook 
2 Nephi 3:5, 12.)

•	 Vóór	hun	vlucht	naar	de	wildernis	woonden	Lehi	en	
Ismaël, beiden afstammelingen van Jozef, met hun fami-
lie in Jeruzalem, dat tot het koninkrijk Juda behoorde. 
Eén schrijver heeft een verklaring geopperd waarom de 
voorouders van Lehi, die van Jozef afstamden, in Jeru-
zalem woonden, een stad die voornamelijk bevolkt was 
door afstammelingen van Juda: ‘Sommige lezers van 
het Boek van Mormon hebben zich afgevraagd hoe het 
mogelijk was dat er in 600 v.C. nog afstammelingen van 
Jozef in Jeruzalem woonden, terwijl de meeste leden 
van de stammen Efraïm en Manasse rond 721 v.C. door 
de Assyriërs gevankelijk waren weggevoerd. Een tekst 
in 2 Kronieken kan wel eens de verklaring zijn. Daar 
staat dat in ongeveer 941 v.C. Asa, de koning van het 
land, geheel Juda en Benjamin te Jeruzalem bijeenriep, 
“met degenen die bij hen verblijf hielden uit Efraïm [en] 
Manasse” (2 Kronieken 15:9). Onder “degenen die bij 
hen verblijf hielden uit Efraïm [en] Manasse” die zich 
in ongeveer 941 v.C. in Jeruzalem vergaderden, bevon-
den zich wellicht de voorvaders van Lehi en Ismaël.’ 
(Daniel H. Ludlow, A Companion to Your Study of the 
Book of Mormon [1976], p. 199.)

Alma 10:22–23. ‘De gebeden der rechtvaardigen’
•	 Let	op	de	invloed	die	de	gebeden	van	de	rechtvaar-
digen op een natie hadden. Het was ook dankzij de 
gebeden van de rechtvaardigen dat de Nephieten later 
in de tijd van opperbevelhebber Moroni en in de tijd 
van Samuël de Lamaniet voor de ondergang werden 
behoed (zie Alma 62:40; Helaman 13:12–14).

President Spencer W. Kimball (1895–1985) heeft over 
gebeden die in onze tijd worden opgezonden, gezegd: 
‘Er zijn vele oprechte en getrouwe mensen die alle 
geboden onderhouden en die de wereld door hun 
levenswijze en gebeden voor de ondergang behoeden.’ 
(Ensign, juni 1971, p. 16.) Nadat de rechtvaardigen 
omgebracht of uit Ammonihah verdreven waren, werd 
de stad niet langer beschermd door de gebeden der 
rechtvaardigen en werd ‘iedere levende ziel der Ammo-
nihahieten (…) vernietigd’ (Alma 16:9).

Alma 8–12
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Alma 11:22. ‘Zes onti zilver’
•	 Een	onti had de hoogste geldwaarde in de Nephi-
tische samenleving. Het Nephitische geldstelsel wordt 
mogelijk in Alma 11 vermeld om de omvang van 
het bedrag aan te geven waarmee Zeëzrom Amulek 
probeerde om te kopen om ‘het bestaan van een 
opperwezen [te] verloochenen’ (Alma 11:22). Een kleine 
rekensom leert ons dat zes onti zilver gelijk stond aan 
het loon voor 42 dagen arbeid van een rechter onder 
het volk van Ammonihah (zie Alma 11:3, 11–13).

Alma 11:34–37
Wat is het verschil tussen de verklaring van 
de Heiland in 3 Nephi 9:21 en het antwoord 
van Amulek aan Zeëzrom in Alma 11:34–37?

Alma 11:40. Voor wie is de verzoening bedoeld?
•	 Alma	11:40	wordt	weleens	verkeerd	begrepen	
— sommige mensen denken dat Amulek leerde dat 
Christus’ lijden alleen is bedoeld voor wie geloven en 
zich bekeren. Dat is niet juist. In de Schriften staat dat 
de Heiland ‘de pijnen van alle mensen, ja, de pijnen van 
ieder levend schepsel, van zowel mannen als vrouwen 
als kinderen’ doorstaat (2 Nephi 9:21; zie ook Mosiah 
4:7). Als de mensheid zich echter niet wil bekeren, zegt 
de Heiland dat zijn bloed hen niet zal reinigen (zie LV 
29:17). Amulek wilde klaarblijkelijk overbrengen dat 
de verzoening deels onbenut zou blijven als de god-
delozen zich niet willen bekeren — niet dat de Heiland 
alleen heeft geleden voor wie zich willen bekeren.

Alma 11:41–45. De opstanding
•	 De opstanding is ‘de  
hereniging na de dood van 
het geestelijke lichaam met 
het fysieke lichaam van 
vlees en beenderen. Na de 
opstanding zullen geest en 
lichaam nooit meer geschei-
den worden.’ (Gids bij de 
Schriften, ‘Opstanding’.) 

Kennis van de opstanding geeft meer betekenis aan de 
sterfelijkheid.

Ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf 
Apostelen heeft de ‘levende hoop’ beschreven die men-
sen ten deel valt die in die heilige waarheid geloven 
en daarop vertrouwen, plus de invloed ervan op het 
dagelijkse leven:

‘De “levende hoop” die we krijgen door de opstanding 
is onze overtuiging dat de dood niet het einde is van 
onze identiteit maar slechts een noodzakelijke stap in 
de bestemde overgang van sterfelijkheid naar onster-
felijkheid. Die hoop verandert het hele zicht op het 
sterfelijk leven. (…)

‘De zekerheid van een opstanding geeft ons de kracht 
en het perspectief om door te gaan als wij en al onze 
dierbaren in het sterfelijk leven voor moeilijkheden 
komen te staan, zoals lichamelijke, geestelijke of 
emotionele gebreken die wij bij onze geboorte hebben 
meegekregen of tijdens ons leven hebben opgelopen. 
Door de opstanding weten we dat die sterfelijke gebre-
ken slechts tijdelijk zijn!

‘De zekerheid van een opstanding geeft ons ook een 
krachtige prikkel om tijdens ons sterfelijk leven de 
geboden van God na te leven. (…)

‘(…) Bovendien, als onze zonden uit het sterfelijk leven 
niet gereinigd zijn en niet door bekering en vergeving 
zijn uitgewist (zie Alma 5:21; 2 Nephi 9:45–46; LV 
58:42), zullen we herrijzen met een “levendige herinne-
ring” (Alma 11:43) en een “volmaakte kennis (…) van al 
onze schuld en onze onreinheid” (2 Nephi 9:14; zie ook 
Alma 5:18). De ernst van die realiteit wordt beklem-
toond in veel teksten waarin staat dat de opstanding 
onmiddellijk gevolgd wordt door het laatste oordeel. 
(Zie 2 Nephi 9:15, 22; Mosiah 26:25; Alma 11:43–44; 
42:23; Mormon 7:6; 9:13–14.) Werkelijk, “dit leven is de 
tijd voor de mens om zich erop voor te bereiden God te 
ontmoeten” (Alma 34:32   ). (…)

‘De zekerheid omtrent de opstanding die tot onsterfe-
lijkheid leidt, geeft ons ook de moed om onze eigen 
dood onder ogen te zien — ook een dood die we 
voortijdig kunnen noemen. (…)

‘Door de zekerheid van de onsterfelijkheid kunnen we 
beter omgaan met de dood van een van onze dierbaren. 
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(…) Wij behoren God allemaal te loven voor de zeker-
heid van de opstanding, waardoor onze sterfelijke schei-
ding tijdelijk wordt en we de hoop en de kracht krijgen 
om door te gaan.’ (Liahona, juli 2000, pp. 18–19.)

•	 Toen	ouderling	Sterling W.	Sill	(1903–1994)	als	zeven-
tiger werkzaam was, heeft hij enkele zegeningen van de 
opstanding genoemd. Hij zei dat een herrezen lichaam 
‘onvoorstelbaar prachtig is, met verfijnde zintuigen, een 
sterkere opmerkzaamheid en een veel groter vermogen 
tot liefde, begrip en geluk.’ (Ensign, november 1976, 
p. 48.)

•	 President	Joseph	Fielding	Smith	(1876–1972)	heeft	
ook uitgelegd wat de opstanding voor ons lichaam 
betekent: ‘Niemand hoeft zich zorgen te maken over 
hoe mensen er in de opstanding uitzien. De dood 
is een zuiveringsproces wat het lichaam betreft. Wij 
gaan ervan uit dat ouderdomsverschijnselen zullen 
verdwijnen en dat het lichaam tot de volle mannelijke 
en vrouwelijke vitaliteit hersteld wordt. Kinderen her-
rijzen als kinderen, want in het graf vindt geen groei 
plaats. Kinderen blijven groeien tot ze de volle wasdom 
van hun geest bereiken.’ (Answers to Gospel Questions, 
samengesteld door Joseph Fielding Smith jr., 5 delen 
[1957–1966], deel 4, p. 185.)

Alma 12:9
Wat leren we uit dit vers over de manier waarop 

we meer kennis van God kunnen verkrijgen?

Alma 12:9. Wat zijn de ‘verborgenheden Gods’?
•	 President Joseph Fielding Smith heeft uitgelegd dat 
de verborgenheden Gods gewoonweg de goddelijke 

beginselen van het evange-
lie zijn die we voor ons heil 
nodig hebben maar die de 
wereld niet begrijpt: ‘De 
Heer heeft beloofd dat Hij 
zijn verborgenheden zal 
openbaren aan wie Hem 
trouw dienen. (…) Het 
evangelie is zo eenvoudig 
dat zelfs een kind dat de 

jaren van verantwoordelijkheid heeft, het kan begrijpen. 
Er zijn zeker beginselen die we in dit leven niet kunnen 
doorgronden, maar als de volheid is aangebroken, zul-
len we inzien dat alles duidelijk, redelijk en door ons te 
bevatten is. De “eenvoudige” beginselen van het evan-
gelie, zoals de doop en de verzoening, zijn verborgen-
heden voor wie de leiding van de Geest van de Heer 
ontberen.’ (Church History and Modern Revelation, 
2 delen [1953], deel 1, p. 43.)

De verborgenheden Gods leren kennen is iets anders 
dan het ongepast najagen van ‘verborgenheden’ of 
dingen die God niet heeft geopenbaard. Ouderling 
Bruce R. McConkie (1915–1985) van het Quorum der 
Twaalf Apostelen heeft over de betekenis van dergelijke 
verborgenheden gezegd: ‘Het woord verborgenheden 
heeft in de omgangstaal in niet-schriftuurlijke zin ook 
een beperkte en afgebakende betekenis. Daarbij gaat 
het om leringen van speculatieve aard, dingen die de 
Heer in deze tijd niet duidelijk heeft geopenbaard. Die 
dingen worden bedoeld als de ouderlingen de raad krij-
gen om de verborgenheden met rust te laten.’ (Mormon 
Doctrine, 2de editie [1966], p. 524.)

Alma 12:10–12. Wij ontvangen ‘een kleiner deel 
van het woord’ als we ons hart verstokken
•	 Ouderling	Dallin H.	Oaks	heeft	gezegd	dat	we	door	
het verwerpen van openbaringen door de Heilige Geest 
ons vermogen om te leren beperken: ‘Wij leren en 
verkondigen de verborgenheden Gods door openbaring 
van zijn Heilige Geest. Als we ons hart tegen openba-
ring verstokken en ons begrip beperken tot wat we 
door studie en ons verstand kunnen verkrijgen, worden 
we volgens Alma beperkt tot “een kleiner deel van het 
woord”.’ (The Lord’s Way [1991], p. 42.)

Alma 12:12–14. Naar onze woorden, 
werken en gedachten geoordeeld
•	 Ouderling	Dallin H.	Oaks	heeft	gezegd	dat	het	oor-
deel meer is dan een beoordeling van onze daden in 
de sterfelijkheid, en dat het er meer om gaat wie en wat 
we als gevolg van onze daden zijn geworden:

‘De profeet Nephi beschrijft het laatste oordeel in ter-
men van wat wij zijn geworden: “En indien hun werken 
vuilheid waren geweest, moesten zij zelf wel vuil zijn; 
en indien zij vuil waren, moest het wel zo zijn dat zij 
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niet in het koninkrijk Gods konden wonen” (1 Nephi 
15:33; cursivering toegevoegd). Moroni verklaart: “Dan 
komt de tijd dat hij die vuil is, nog steeds vuil zal zijn; 
en hij die rechtvaardig is, nog steeds rechtvaardig 
zal zijn.” (Mormon 9:14; cursivering toegevoegd; zie 
ook Openbaring 22:11–12; 2 Nephi 9:16; LV 88:35.) 
Datzelfde geldt voor “zelfzuchtig” of “ongehoorzaam” of 
enige andere eigenschap die niet in overeenstemming 
is met de vereisten van God. Over de “staat” van de 
goddelozen bij het laatste oordeel, legt Alma uit dat als 
we zijn veroordeeld door onze woorden, onze werken 
en onze gedachten, wij “niet vlekkeloos [zullen] worden 
bevonden; (…) en in die vreselijke toestand zullen wij 
niet naar onze God durven opzien” (Alma 12:14).

‘Uit dergelijke leringen kunnen we afleiden dat het 
laatste oordeel niet slechts een optelsom van onze 
goede en slechte daden is — wat we hebben gedaan. 
Het is een erkenning van de uiteindelijke uitwerking 
van onze daden en gedachten — wat we zijn geworden. 
Het is niet genoeg als iemand alleen maar plichtmatig 
doet wat hij moet doen. De geboden, verordeningen en 
verbonden van het evangelie zijn geen lijst van stortin-
gen op de een of andere hemelse bankrekening. Het 
evangelie van Jezus Christus is een plan dat ons leert 
hoe we kunnen worden wat onze hemelse Vader van 
ons verwacht.’ (Liahona, januari 2001, p. 40.)

Alma 12:15–18. ‘Een tweede dood, 
die een geestelijke dood is’
•	 Zie	de	toelichting	bij	Jakob	3:11	(pagina 124),	Alma	
40:26 (pagina 254) en Helaman 14:15–19 (pagina 296) 
voor informatie over de tweede dood.

Alma 12:21. Cherubs
•	 Cherubs	zijn	‘figuren	die	hemelse	schepselen	
voorstellen, van wie wij het exacte uiterlijk niet ken-
nen. Cherubs hebben de opdracht heilige plaatsen te 
bewaken. De Heer stelde de cherubs om de weg tot de 
boom des levens te bewaken (zie Genesis 3:24; Alma 
12:21–29; 42:2–3; Mozes 4:31. Symbolische voorstel-
lingen van cherubs werden op het verzoendeksel 
geplaatst (zie Exodus 25:18, 22; 1 Koningen 6:23–28; 
Hebreeën 9:5). Cherubs worden genoemd in de visioe-
nen van Ezechiël (zie Ezechiël 10; 11:22).’ (Gids bij de 
Schriften, ‘Cherubs’, p. 27.)

Alma 12:24. ‘Proefstaat’
•	 De	term	proefstaat of proeftijd wordt als uitdrukking 
alleen door Alma in het Boek van Mormon gebruikt 
(zie Alma 42:4, 10, 13). Ouderling L. Tom Perry van 
het Quorum der Twaalf Apostelen heeft over die 
proeftijd gezegd: ‘Het voornaamste doel van het aardse 
leven is onze geest, die al bestond voordat de aarde 
geschapen was, de kans te geven zich te verenigen 
met ons lichaam, om zo een proeftijd met enorme 
mogelijkheden door te maken. Door het samenspel van 
die twee kunnen wij groeien, ons ontwikkelen en tot 
rijpheid komen op een manier die alleen mogelijk is 
als geest en lichaam verenigd zijn. In deze fase van ons 
bestaan maken wij met ons lichaam een zogenaamde 
proeftijd door en ondervinden wij een zekere mate 
van tegenspoed. In deze periode leren wij en worden 
wij beproefd om te zien of wij eeuwige zegeningen 
waardig zijn. Het zijn allemaal facetten van een god-
delijk plan dat onze Vader voor zijn kinderen heeft 
ontworpen.’ (Ensign, mei 1989, p. 14.)

Alma 12:25–33
Waarom is ‘verlossingsplan’ een 

 toepasselijke naam voor Gods voor-
bereidingen voor zijn kinderen?

Alma 12:32. Geboden na kennis van het plan
•	 President	Boyd K.	Packer,	president	van	het	Quorum	
der Twaalf Apostelen, heeft gezegd dat kennis van 
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Gods plan antwoorden op moeilijke vragen biedt. Hij 
heeft tot de leerkrachten van de jongeren gezegd:

‘Jonge mensen vragen zich af “waarom?” — waarom 
moeten we sommige dingen doen en waarom moeten 
we andere dingen laten? Kennis van het plan van geluk, 
al is het maar in grote lijnen, kan antwoord geven op 
het “waarom”. (…)

‘De meeste lastige vragen waar we in de kerk tegen-
woordig mee te maken hebben — abortus en noem 
maar op, wie wel en niet het priesterschap dragen 
enzovoort — zijn niet goed te beantwoorden zonder 
enige kennis van het plan als achtergrond.

‘Alma zei het volgende in mijn huidige lievelingstekst 
(die zo nu en dan verandert): “Daarom gaf God hun 
geboden, na hun het verlossingsplan te hebben bekend-
gemaakt” (Alma 12:32; cursivering toegevoegd). (…)

‘(…) Als u [leerlingen] antwoord op een “waarom” 
wilt geven, volg dan dat patroon: “Daarom gaf God 
hun geboden, na hun het verlossingsplan te hebben 
bekendgemaakt.”’ (‘The Great Plan of Happiness’ [CES-
symposium over de Leer en Verbonden, 10 augustus 
1993], p. 3; zie LDS .org onder gospel library/additional 
addresses/CES addresses.)

Stof tot nadenken
•	 In	Alma	8:18	staat	dat	Alma	‘met	spoed’	naar	Ammo-

nihah terugkeerde. In Genesis 22:3 lezen we dat 
Abraham “des morgens vroeg” opstond om Isaak 
naar de berg mee te nemen. Hoe kunt u deze verzen 
op uzelf toepassen als u een ingeving van God krijgt?

•	 Lees	Alma	10:6.	Wat	zou	Amulek	hebben	bedoeld	
toen hij zei: ‘Ik werd menigmaal geroepen, maar 
wilde niet luisteren’?

Voorgestelde opdrachten
•	 Alma	9:8–14	geeft	het	belang	van	gedenken	aan.	

Maak een lijstje van betekenisvolle geestelijke erva-
ringen die u hebt gehad. U kunt ook uw ouders en 
grootouders vragen naar hun bijzondere geestelijke 
ervaringen en daar ook een lijstje van maken. Welke 
zegeningen kunt u genieten als u de lijstjes geregeld 
doorneemt en aanvult?

•	 Alma	11–12	bevat	een	uitgebreide	uiteenzetting	over	
de opstanding. Schrijf op basis van die hoofdstuk-
ken een korte verhandeling over de kernpunten van 
de opstanding en de invloed van uw kennis van de 
opstanding en het oordeel op uw leven.
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Inleiding
In het voorsterfelijk bestaan hebt u uw keuzevrijheid 
gebruikt om rechtschapen keuzes te maken en u op 
de sterfelijkheid voor te bereiden (zie Alma 13:3–5). 
Wegens uw getrouwheid in het voorsterfelijk bestaan 
zijn er in dit leven verdere zegeningen en kansen voor 
u weggelegd — op voorwaarde dat u getrouw blijft. 
Alma geeft duidelijk aan dat we in dit leven geheiligd 
moeten worden en ons moeten voorbereiden op ons 
ultieme doel om ‘tot de rust des Heren’ in te gaan (Alma 
13:12).

Onthoud dat Gods barmhartigheid en gerechtigheid 
groter zijn dan de goddeloosheid van deze wereld. In 
Ammonihah ontvingen de boetvaardigen die de lerin-
gen van Alma aanvaarden de zegeningen van de Heer, 
ook al werden velen van hen uitgeworpen of vernietigd 
(zie de toelichting bij Alma 14:7–11 op pagina 202). 
Amulek vroeg Alma de Heer te smeken om de recht-
vaardigen tegen de daden van de goddelozen te 
beschermen. Alma’s uitleg aan Amulek bevestigt echter 
het beginsel van keuzevrijheid en de zegeningen voor 
wie omwille van het evangelie lijden. De goddelozen 
zullen de gerechtigheid van God in dit leven of in het 
leven hierna ondergaan.

Toelichting
Alma 13:1–2. Priesters geordend 
‘naar de orde van zijn Zoon’
•	 Alma sprak over priesters die waren geordend ‘naar 
de orde van zijn Zoon’ (Alma 13:1). De uitdrukking 

naar de orde van zijn Zoon 
verwijst naar het Melchi-
zedeks priesterschap. In 
een hedendaagse openba-
ring verklaart de Heer dat 
het priesterschap vóór de 
tijd van Melchizedek ‘het 
heilig priesterschap naar de 
orde van de Zoon van God’ 
werd genoemd. ‘Maar uit 
respect of eerbied voor de 
naam’ van God, is de naam 
in het Melchizedeks pries-

terschap veranderd (LV 107:3–4).

Ouderling Bruce R. McConkie (1915–85) van het 
Quorum der Twaalf Apostelen heeft uitgelegd waarom 
in Alma 13, net als in vele andere passages in het Boek 
van Mormon, geen onderscheid wordt gemaakt tussen 
priesters van het Aäronisch priesterschap en hogepries
ters van het Melchizedeks priesterschap: ‘Profeten in 
het Boek van Mormon gaven de titel priester aan func-
tionarissen die in deze bedeling hogepriester worden 
genoemd. Zij waren dus priesters van het Melchizedeks 
priesterschap. Alma zei dat “de Here God priesters [had] 
geordend naar zijn heilige orde, hetgeen naar de orde 
van zijn Zoon was” (Alma 13:1–20).’ (Mormon Doctrine, 
2de editie [1966], p. 599.)

Alma 13:3–5. ‘Geroepen en voorbereid’ 
vanaf de grondlegging der wereld
•	 De	profeet	Joseph	Smith	(1805–1844)	heeft	gezegd	
dat wie tot een roeping in de sterfelijkheid worden 
aangesteld, voor die roeping in het vooraards bestaan 
zijn voorgeordend: ‘Eenieder die geroepen is om het 
evangelie aan de inwoners der wereld te verkondigen, 
was reeds voor dat doel in de grote raadsvergadering 
geordend vóór deze wereld bestond. Ik ga ervan uit 
dat ik in die grote raadsvergadering voor dit ambt ben 
geordend.’ (History of the Church, deel 6, p. 364.)

•	 Zij	die	‘sedert	de	grondlegging	der	wereld	[zijn]	
geroepen en voorbereid’, zijn door God in het voor-
aards bestaan gekozen ‘wegens hun buitengewone 
geloof en goede werken.’ (Alma 13:3; zie ook LV 
138:55–56; Abraham 3:22–23.)

President Wilford Woodruff (1807–1898) heeft gezegd 
dat alle ouderlingen van Israël die het Melchizedeks 
priesterschap dragen evenals de profeten in het 
voorsterfelijk bestaan geordend zijn: ‘Joseph Smith 
was net als Jeremia al vóór zijn geboorte hiervoor 
aangesteld. (…) En dus zeg ik over Joseph Smith dat hij 
zijn aanstelling al voor de grondlegging van de wereld 
had gekregen en dat hij opstond in de tijd die de Heer 
had vastgesteld om zijn werk op aarde te vestigen. Dat 
geldt evenzeer voor de tienduizenden ouderlingen van 
Israël. De almachtige Heer heeft u het heilig priester-
schap verleend en van u een instrument in zijn handen 
gemaakt om dit koninkrijk op te bouwen. Staan we 
daar wel voldoende bij stil?’ (Discourses of Wilford 
Woodruff, samengesteld door G. Homer Durham [1990], 
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pp. 281–282; zie ook Leringen van kerkpresidenten: 
Wilford Woodruff [2004], p. 16.)

•	 President	Spencer W.	Kimball	(1895–1985)	heeft	
gezegd dat zowel mannen als vrouwen taken in het 
vooraards bestaan toegewezen hebben gekregen: 
‘Getrouwe vrouwen hebben in het voorsterfelijk 
bestaan bepaalde taken gekregen en getrouwe mannen 
zijn daar tot bepaalde priesterschapstaken geordend. 
Hoewel we nu de details niet kennen, verandert dat niet 
de glorierijke realiteit van wat we ooit beloofd hebben. 
U bent verantwoordelijk voor wat lang geleden van u 
werd verwacht, net als de profeten en apostelen!’ (‘The 
Role of Righteous Women’, Ensign, november 1979, 
p. 102.)

•	 Volgens	ouderling	Neal	A.	Maxwell	(1926–2004)	van	
het Quorum der Twaalf Apostelen hebben Gods kin-
deren op aarde bepaalde taken te vervullen ongeacht 
hun uitverkoren toestand in het vooraards bestaan: ‘Het 
voorsterfelijk bestaan is geen leer die ons op onze lau-
weren laat rusten. Wij moeten allemaal keuzes maken, 
moeilijke opdrachten vervullen, tegenstrijdigheden en 
tegenslagen verwerken, onze tijd goed besteden en 
onze talenten en gaven goed gebruiken. Omdat wij 
“toen” zijn uitverkoren, wil dat niet zeggen dat wij “hier 
en nu” onverschillig kunnen zijn. Ongeacht of iemand 
in het vooraards bestaan als man voorgeordend of als 
vrouw aangesteld is, zij die geroepen en voorbereid zijn 
moeten ook bewijzen dat zij ‘uitverkoren en getrouw’ 
zijn. (Zie Openbaring 17:14; LV 121:34–36.)’ (Ensign, 
november 1985, p. 17.)

•	 President	Harold B.	Lee	(1899–1973)	heeft	de	bron	
van sommige zegeningen genoemd die we in dit leven 
ontvangen: ‘Al die zegeningen zijn ons kennelijk vóór 
de grondlegging der wereld beloofd of we zijn ertoe 
geordend. Die zaken zijn vast en zeker door onze 
levenswandel in het vooraards bestaan bepaald, waar 
wij als geest vertoefden. Sommigen trekken die aan-
name misschien in twijfel, maar gaan er tegelijkertijd 
van uit dat een ieder van ons na dit leven wordt 
geoordeeld naar de daden die hij of zij op aarde heeft 
verricht. Is het dan niet net zo redelijk te veronderstel-
len dat wat we [in dit leven] op aarde krijgen gebaseerd 
is op onze levenswandel in het voorbestaan?’ (Ensign, 
januari 1974, p. 5.)

Alma 13:4. Keuzevrijheid in de 
voorsterfelijke wereld
•	 Hoe	kon	men	in	de	voorsterfelijke	wereld	‘de	Geest	
Gods (…) verwerpen’? (Alma 13:4.) President Joseph 
Fielding Smith (1876–1972) heeft met zijn antwoord op 
die vraag keuzevrijheid als eeuwig beginsel bevestigd:

‘God gaf zijn kinderen reeds in de [voorsterfelijke] 
geestenwereld hun vrije wil, zodat iedere geest het 
voorrecht genoot, net als de mensen hier, om het goede 
te kiezen en het kwade te verwerpen, of om deel te 
hebben aan het kwade en onder de gevolgen van hun 
zonden te lijden. Om die reden waren sommigen toen 
al getrouwer dan anderen in het naleven van de gebo-
den van de Heer. (…)

‘De geest van de mens had keuzevrijheid. (…) De 
geesten waren niet gelijk. Mogelijk stonden allen 
aanvankelijk op gelijke hoogte, en wij weten dat zij in 
het begin allemaal onschuldig waren; maar door de 
keuzevrijheid die hun gegeven was, waren sommigen 
in staat om anderen te overtreffen. En door de eeuwen 
van onsterfelijk leven heen konden zij intelligenter en 
getrouwer worden, want zij hadden de vrijheid om 
zelf beslissingen te nemen, zelf te denken, de waar-
heid te ontvangen of daartegen in opstand te komen.’ 
 (Doctrines of Salvation, samengesteld door Bruce R. 
McConkie, 3 delen [1954–1956], deel 1, pp. 58–59.)

•	 Als	geesten	in	het	voorsterfelijk	bestaan	hebben	we	
bepaalde eigenschappen en vermogens ontwikkeld. 
God sloeg onze vooruitgang gade en gaf ons taken 
op basis van onze getrouwheid. President Joseph 
Fielding Smith heeft gezegd: ‘In de tijd dat we in het 
voorsterfelijk bestaan leefden, hebben we niet alleen 
onze verschillende eigenschappen ontwikkeld en onze 
goedheid en vaardigheid getoond, of het gebrek daar-
aan, maar bevonden we ons ook op een plaats waar 
dergelijke vooruitgang gezien kon worden. We mogen 
aannemen dat er een organisatie van de kerk was. De 
hemelse personen woonden in een volmaakte samen-
leving. Iedereen wist zijn plaats. Het priesterschap was 
zonder twijfel verleend en de leiders waren gekozen. 
Verordeningen die met het voorsterfelijk bestaan te 
maken hadden, waren vereist en de liefde van God 
was overal aanwezig. In dergelijke omstandigheden kon 
onze hemelse Vader vaststellen wie het beste uit de verf 
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kwam, en kon Hij de talenten van eenieder beoordelen. 
Hij wist niet alleen wat ieder van ons kon doen, maar 
ook wat ieder van ons zou doen als we beproefd 
zouden worden en bepaalde taken krijgen. En toen het 
tijd werd om op aarde te komen, was alles voorbereid 
en waren de dienstknechten van de Heer voor hun 
zending gekozen en geordend.’ (The Way to Perfection 
[1970], pp. 50–51.)

Alma 13:6, 18
Welke verantwoordelijkheid heeft iemand die 

tot het hoge priesterschap is geordend?

Alma 13:9. ‘Aldus worden zij 
hogepriesters voor eeuwig’
•	 Aangezien	het	Melchizedeks	priesterschap	‘zonder	
begin van dagen of einde van jaren’ is (Alma 13:9; 
LV 84:17; zie ook Hebreeën 7:3), blijven zij die het 
priesterschap op aarde ontvangen het zelfs na de dood 
uitoefenen. Vandaar dat dragers van het Melchizedeks 
priesterschap die in rechtschapenheid sterven, ‘hoge-
priesters voor eeuwig’ worden (Alma 13:9).

President Harold B. Lee heeft over een ervaring verteld 
waaruit blijkt dat ieder priesterschapsambt dat iemand 
in dit leven draagt, doorwerkt in de komende wereld:

‘Ik had het presidium van de ring Ensign gereorgani-
seerd. We hadden de bisschop van een van de wijken 
als ringpresident gekozen. (…)

‘Zes weken na de steunverlening overleed de ringpresi-
dent plotseling.

‘Ik kreeg talloze brieven. Waar haalde ik in vredesnaam 
de inspiratie vandaan om iemand te roepen die de 
Heer zes weken later zou laten sterven? Men vroeg mij 
om tijdens de uitvaartdienst te spreken, en sommigen 
leken te verwachten dat ik uitleg zou proberen te geven 
waarom ik iemand had benoemd die de Heer zes 
weken later tot Zich zou roepen.

‘President Joseph Fielding Smith zat op het podium en 
hoorde mijn poging aan om die mensen tevreden te 
stellen. Hij zei tegen mij: “Trek het je niet aan. Als je 
iemand hebt geroepen tot een positie in deze kerk en 

hij de volgende dag sterft, heeft die positie invloed op 
zijn roeping in het hiernamaals.”

‘Daar ben ik van overtuigd. Ik geloof dat iedere pre-
sident van deze kerk, iedere apostel van deze kerk, 
iedere bisschop, iedere ringpresident, iedere preside-
rende positie invloed heeft op iemands roeping in het 
hiernamaals.’ (Ensign, januari 1973, p. 107.)

Alma 13:10–13. Velen zijn 
geroepen en voorgeordend
•	 Alma	leerde	dat	er	velen	waren	geroepen	in	het	
voorsterfelijk leven wegens hun ‘buitengewone geloof’ 
(Alma 13:10). Hij spoorde zijn broeders aan om hun 
geloof opnieuw te oefenen en vruchten voort te bren-
gen, opdat zij aanspraak op hun zegeningen konden 
maken (Alma 13:13).

President Harold B. Lee heeft gezegd dat hoewel velen 
wegens hun getrouwheid in het voorsterfelijk leven 
zijn geroepen en voorgeordend, zij in de sterfelijkheid 
geloof en goede werken aan de dag moeten leggen om 
alle zegeningen van hun roeping te verwezenlijken (zie 
LV 121:34):

‘God heeft wellicht bepaalde mensen in de geesten-
wereld, in hun eerste staat, geroepen en gekozen om 
bepaalde taken te verrichten. Maar of zij die roeping 
hier op aarde aanvaarden en grootmaken door zich 
ervoor in te zetten en goede werken te verrichten, is 
een kwestie van hoe zij omgaan met hun recht en voor-
recht om hun keuzevrijheid aan te wenden en zo tussen 
goed en kwaad te kiezen.

‘(…) Ik vrees dat er velen onder ons zijn die door 
hun getrouwheid in de geestenwereld zijn “geroepen” 
om hier een groot werk te verrichten, maar die door 
roekeloze verspilzucht hun keuzevrijheid gebruiken om 
een losbandig leven te leiden, en die hun geboorterecht 
en de zegeningen kwijtraken die ze hadden ontvangen 
als ze trouw aan hun roeping waren gebleven. Daarom 
heeft de Heer ook gezegd: “Er worden velen geroepen, 
maar weinigen worden gekozen.”’ (Decisions for 
Success ful Living [1973], p. 169.)

Alma 13:11–12. Heiliging
•	 Alma	verkondigde	dat	velen	werden	gereinigd	door	
het ‘bloed des Lams’ en ‘door de Heilige Geest [werden] 
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geheiligd’ (Alma 13:11–12; zie ook Moroni 10:32–33). 
Nadat zij waren geheiligd, ‘konden zij de zonde niet 
anders dan met afschuw aanschouwen’ (Alma 13:12; zie 
ook 2 Nephi 4:31). Maar iemand die is geheiligd en zich 
gereinigd voelt door de Heilige Geest, staat nog steeds 
bloot aan verleidingen zolang hij of zij op aarde leeft. 
Een hedendaagse openbaring bevat de waarschuwing: 
‘Daarom, laten de kerkleden altijd opletten en bidden, 
opdat zij niet in verzoeking vallen; ja, en laten zelfs zij 
die geheiligd zijn, ook opletten’ (LV 20:33–34).

President Brigham Young (1801–1877) heeft heiliging 
als volgt uitgelegd:

‘Ik geef u mijn eigen definitie van de term heiliging en 
zeg dat die bestaat uit het overwinnen van iedere zonde 
en het onderwerpen van alles aan de wet van Christus. 
God heeft een zuivere geest in ons geplaatst; als die 
[de geest] zonder belemmering heerst en over het vlees 
zegeviert en de teugels in handen heeft (…) , noem ik 
die zegen onze heiliging. Zal de zonde volledig uitge-
roeid worden? Nee, dat gebeurt niet, want dat komt niet 
overeen met het hemelse bestel.

‘Denk niet dat we in het vlees ooit van alle verleidingen 
tot zonde vrij zullen zijn. Sommigen veronderstellen dat 
ze in het vlees naar lichaam en geest geheiligd en zo 
gelouterd kunnen worden dat ze nooit meer de invloed 
van de macht van de tegenstander van waarheid zullen 
ervaren. Als iemand die mate van vervolmaking in het 
vlees kon bereiken, zou hij niet kunnen sterven en ook 
niet in een wereld kunnen blijven waar zonde heerst. 
De zonde is in de wereld gekomen, en door de zonde 
de dood. [Romeinen 5:12.] Ik denk dat we in meerdere 
of mindere mate de gevolgen van de zonde zullen mer-
ken zolang we leven, en uiteindelijk de beproeving van 
de dood moeten doormaken.’ (in Daniel H. Ludlow, A 
Companion to Your Study of the Book of Mormon [1976], 
deel 2, pp. 248–249.)

Alma 13:13–19. Melchizedek, 
de grote hogepriester
•	 De	hogepriester	Melchizedek	geniet	onder	heiligen	
der laatste dagen veel respect. Alma somde met de woor-
den ‘niet één was groter’ (Alma 13:19) op hoe belangrijk 
Melchizedek was en is. Wie was deze grote profeet? Mel-
chizedek leefde omstreeks 2000 v.C. en was hogepriester 

en koning van Salem ( Jeruzalem; zie Genesis 14:18). 
Hij was de presiderende priesterschapsautoriteit in zijn 
tijd, aan wie Abraham zijn tiende betaalde (zie Genesis 
14:20). Toen Melchizedek nog kind was, ‘vreesde hij God 
en stopte de muil van leeuwen en doofde de kracht van 
het vuur’ (BJS, Genesis 14:26). Hoewel hij slechts sum-
mier in de Bijbel genoemd wordt, bevestigt hedendaagse 
openbaring dat hij een man van groot geloof was. Van-
wege Melchizedeks gerechtigheid was zijn bediening een 
voorafschaduwing van de bediening van Jezus Christus 
en werd het hogere priesterschap naar hem vernoemd 
(zie Hebreeën 7:15; LV 107:2–4).

Alma 13:16. ‘De rust van [de] Heer’
•	 In Alma 13:6, 12–13, 16, 29 wordt over de rust des 
Heren gesproken (zie ook LV 84:24). President Joseph F. 
Smith (1838–1918) heeft 
over die uitdrukking 
gezegd: ‘Wat betekent het 
om de rust van de Heer in 
te gaan? Volgens mij bete-
kent het dat ik door de 
liefde van God tot Hem 
kan komen, zodat ik rust in 
Christus kan vinden, en dat 
ik niet langer word ver-
stoord door allerlei wind 
van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluw-
heid, die tot dwaling verleidt. Dat ik in de kennis en het 
getuigenis van Jezus Christus ben gevestigd, zodat geen 
enkele macht mij van het rechte en smalle pad kan 
afbrengen dat naar de tegenwoordigheid van God leidt. 
Dan zal ik de verhoging in zijn geweldige koninkrijk 
ontvangen. En dat ik van nu af aan zijn rust zal ingaan 
totdat ik met Hem in de hemelen zal rusten.’ (Leringen 
van kerkpresidenten: Joseph F. Smith [1998], p. 426.)

Alma 13:20. Wat betekent het 
verdraaien van de Schriften?
•	 Wie	de	Schriften	verdraaien, veranderen de feitelijke 
betekenis of passen die volgens hun eigen opvattingen 
of interpretatie aan. Wie de Schriften verdraaien om 
onrust en twist te zaaien, worden door Satan geïnspi-
reerd (zie Alma 12:1–6; 14:6–7). Het lot van wie de 
Schriften verdraaien is hun eigen vernietiging (zie 
Alma 13:20).
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Alma 13:22–26. Het bestaan van engelen
•	 Het	Boek	van	Mormon	getuigt	van	het	bestaan	en	het	
doel van engelen (zie Alma 13:22–26; 32:23; 3 Nephi 
17:24; Moroni 7:29–31; LV 20:10). Ouderling Jeffrey R. 
Holland van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft 
over het bestaan van engelen gezegd:

‘Ik ben ervan overtuigd dat een van de hoofdthema’s 
van het Boek van Mormon de rol, het bestaan en de 
cruciale deelname van engelen in het evangelieverhaal 
is. (…)

‘De realiteit van engelen, hun werk en hun bediening 
wordt steeds belangrijker naarmate wij ouder worden. 
Ik spreek hier niet alleen over de engel Moroni, maar 
ook over de dienende engelen die bij ons en rondom 
ons zijn, die de macht hebben om ons te helpen en 
dat ook doen (zie 3 Nephi 7:18; Moroni 7:29–32, 37; 
LV 107:20). (…)

‘Ik vind dat we vaker moeten spreken over, geloven in 
en getuigen van de bediening van engelen. Zij zijn een 
van Gods grootste middelen om door de sluier heen 
te getuigen, en uit geen ander document in de hele 
wereld dan het Boek van Mormon komt dat beginsel 
zo duidelijk en zo krachtig naar voren.’ (‘For a Wise 
Purpose’, Ensign, januari 1996, pp. 16–17.)

Alma 13:27
Wat leert u uit dit vers over Alma’s liefde 

voor het volk van Ammonihah?
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Alma 13:28. U zult niet worden verzocht 
‘boven hetgeen gij kunt verdragen’
•	 President	Brigham	Young	heeft	over	de	voortdurende	
strijd die we tegen Satan en de zonde voeren gezegd: 
‘De mannen en vrouwen die een zetel in het celestiale 
koninkrijk wensen te verkrijgen, zullen bemerken dat 
ze iedere dag strijd moeten leveren [tegen de vijand van 
alle rechtschapenheid].’ (Discourses of Brigham Young, 
samengesteld door John A. Widtsoe [1954], p. 392.) 
Eenieder van ons moet actief kiezen om verleiding te 
vermijden en te weerstaan.

Alma zei dat we ‘voortdurend’ moeten waken en bid-
den opdat we niet worden verzocht ‘boven hetgeen [wij 
kunnen] verdragen’ (Alma 13:28). De apostel Paulus 
heeft eveneens verklaard: ‘God is getrouw, die niet zal 
gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want 
Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, 
zodat gij ertegen bestand zijt’ (1 Korintiërs 10:13). Als 
wij Alma’s raad in Alma 13:28 opvolgen, zijn wij altijd in 
staat om verleiding te weerstaan.

Alma 14:7–11. De martelaarsdood 
van de rechtvaardigen
•	 Alma	was	door	de	macht	van	het	priesterschap	
en zijn geloof in staat om de getrouwe vrouwen en 
kinderen uit de stad Ammonihah van hun vreselijke 
dood te redden. De Heer weerhield hem daar echter 
van (zie Alma 14:11). Alma legde aan Amulek uit dat de 
Heer de rechtschapen martelaren tot Zich zou nemen 
als een getuigenis tegen de goddeloze daden van hun 
vervolgers (zie Alma 14:11; 60:13).

Toen ouderling Ronald E. Poelman als zeventiger werk-
zaam was, merkte hij op dat de Heer soms toelaat dat 
de rechtvaardigen lijden als anderen hun keuzevrijheid 
op onrechtschapen wijze gebruiken: ‘De tegenspoed 
die de gehoorzamen en getrouwen in hun leven 
ervaren, kan het gevolg zijn van ziekte, ongelukken, 
onwetendheid of de invloed van de tegenstander. Om 
de keuzevrijheid in stand te houden, laat de Heer soms 
toe dat de rechtvaardigen lijden onder de gevolgen van 
de goddeloze daden van anderen (zie 1 Nephi 18:16).’ 
(Zie Ensign, mei 1989, p. 23.)

•	 Uiteraard	treuren	wij	over	de	dood	van	de	recht-
vaardigen die hebben geleden onder de daden van de 
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goddelozen. Maar wij verheugen ons in de wetenschap 
dat ze in de geestenwereld beloond zullen worden (zie 
Alma 40:12) en de celestiale heerlijkheid zullen verwer-
ven (zie LV 76:50–70). In Leer en Verbonden 42:46 staat: 
‘Het zal geschieden dat zij die in Mij sterven, de dood 
niet zullen smaken, want die zal zoet voor hen zijn.’ Dat 
betekent niet dat de dood van de rechtvaardigen niet 
met pijn gepaard gaat, maar dat de eeuwige beloningen 
voor hen zo groot zijn dat hun pijnen daarbij in het 
niets verdwijnen.

President Joseph F. Smith heeft uitgelegd: ‘Het is waar: 
ik ben zwak genoeg om te wenen om de dood van 
mijn vrienden en familieleden. En ik kan tranen vergie-
ten als ik het verdriet van andere mensen zie. Ik voel 
in mijn ziel mee met de mensenkinderen. Ik kan met 
hen wenen als zij wenen; ik kan mij met hen verheugen 
als zij zich verheugen; maar ik heb geen reden om te 
rouwen, noch om verdrietig te zijn omdat de dood in 
de wereld komt. (…) Alle vrees voor die dood is van de 
heiligen der laatste dagen weggenomen. Zij vrezen de 
stoffelijke dood niet, omdat zij weten dat zoals de dood 
over hen gekomen is door de overtreding van Adam, 
het leven over hen zal komen door de gerechtigheid 
van Jezus Christus, en dat hoewel zij sterven, zij zullen 
herleven. Met die kennis vinden zij zelfs vreugde in de 
dood, want zij weten dat zij zullen herrijzen en elkaar 
voorbij het graf zullen weerzien.’ (Conference Report, 
oktober 1899, p. 70.)

•	 Als	rechtschapen	en	onschuldige	mensen	lijden,	
worden sommigen kritisch of verliezen ze hun geloof. 
President Spencer W. Kimball heeft de volgende raad 
gegeven bij het aanschouwen van leed:

‘Als wij dit leven zouden zien als ons volledige bestaan, 
dan zouden de pijn, het verdriet, de mislukking en het 
korte leven een ramp zijn. Maar zien we het leven als 
iets eeuwigs dat zich uitstrekt van het voorsterfelijke 
verleden tot in de eeuwige toekomst na de dood, 
dan kunnen we alle gebeurtenissen in het juiste per-
spectief zien.

‘Schuilt er geen wijsheid in het krijgen van beproevin-
gen waardoor we er bovenuit kunnen stijgen, van taken 
die we kunnen uitvoeren, van werk om onze spieren te 
ontwikkelen, en van verdriet om onze ziel te beproe-
ven? Worden wij niet blootgesteld aan verleidingen 

om onze kracht te beproeven, aan ziekte om geduld te 
leren, en aan de dood opdat wij onsterfelijk gemaakt en 
verheerlijkt kunnen worden?

‘Als alle zieken voor wie wij bidden werden genezen, 
als alle rechtschapenen werden beschermd en alle god-
delozen vernietigd, zou het hele plan van onze Vader 
teniet worden gedaan en zou er een eind komen aan 
het fundamentele beginsel van het evangelie, keuzevrij-
heid. Niemand zou in geloof hoeven te leven.

‘Als vreugde, vrede en beloningen onmiddellijk gege-
ven werden aan hem die het goede deed, dan kon er 
geen kwaad zijn — dan zou iedereen het goede doen, 
maar niet omwille van het goede zelf. Onze kracht 
zou niet beproefd worden, we zouden ons karakter 
niet kunnen ontwikkelen en geen vooruitgang maken 
in onze vaardigheden. Er zou geen keuzevrijheid zijn, 
alleen maar satanische overheersing.

‘Zouden al onze gebeden onmiddellijk worden beant-
woord volgens onze zelfzuchtige verlangens en ons 
beperkte begrip, dan zou er weinig of geen lijden zijn, 
geen verdriet, geen teleurstelling, zelfs geen dood. En als 
die er niet waren, zou er ook geen vreugde zijn, geen 
succes, geen opstanding, geen eeuwig leven en geen 
godschap.’ (Faith Precedes the Miracle [1973], p. 97.)

Alma 14:25–28. De bevrijding 
van Alma en Amulek
•	 Ouderling	Richard G.	Scott	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft aan de hand van het verhaal 
van Alma en Amulek opgemerkt dat de Heer ons uit 
onze benauwingen zal bevrijden, nadat wij ons geloof 
hebben getoond door ons aan zijn wil te onderwerpen:

‘Hulp van de Heer is altijd gebaseerd op eeuwige 
wetten. Hoe beter men de wet begrijpt, des te gemak-
kelijker verkrijgt men zijn hulp. (…)

‘(…) Het voorbeeld van Alma en Amulek is verhelde-
rend. In hun pogingen om goed te doen onder het volk 
van Ammonihah werden zij gevangengenomen. Amu-
lek stelde vertrouwen in zijn ervaren collega, Alma, en 
daardoor kreeg hij meer vertrouwen in de Heer. Toen 
zij gedwongen getuige waren van de verbranding van 
vrouwen en kinderen, zei Amulek: “Misschien zullen 
zij ons eveneens verbranden.” Alma antwoordde: “Het 
zij naar de wil des Heren” — voorwaar een essentieel 
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beginsel. “Maar (…) ons werk is nog niet voltooid, 
daarom verbranden zij ons niet” [Alma 14:12–13; cursi-
vering toegevoegd].

‘De opperrechter en anderen sloegen, bespuwden, 
ondervroegen en treiterden, bespotten en bedreigden 
hen vele dagen lang, en lieten hen honger lijden. Zij 
waren gebonden en naakt, en hoewel hun geboden 
werd om te spreken, wachtten ze geduldig tot de Heer 
hen tot handelen zou inspireren. Toen “rustte de macht 
Gods op Alma en Amulek, en zij richtten zich op”. Alma 
riep uit: “Geef ons kracht naar ons geloof, dat in Chris
tus is, ja, tot bevrijding. En zij verbraken de touwen 
waarmee zij gebonden waren.” [Alma 14:26; cursivering 
toegevoegd; zie vss. 15–26.] De aarde beefde, de muren 
van de gevangenis scheurden. Allen die Alma en Amu-
lek hadden geslagen, werden gedood, en zij werden 
bevrijd. (…)

‘(…) De Heer zal u door zijn goddelijke kracht 
verlichting geven als u in ootmoed en met geloof in 
Jezus Christus bevrijding zoekt.’ (Zie De Ster, juli 1994, 
pp. 6–7.)

Alma 15:2–3. Zeëzrom
•	 Uit	de	verandering	die	Zeëzrom	onderging,	blijkt	de	
liefde die God voor elk van zijn kinderen heeft en dat 
Hij graag wil vergeven wie zich verbinden om zijn Zoon 
te volgen. Zeëzrom was een leugenachtige wetgeleerde 
in de stad Ammonihah die zijn positie gebruikte om 
Alma en Amulek aan te klagen en het goede te vernieti-
gen (zie Alma 10:13, 31; 11:21). Zeëzroms bedrog werd 
echter ontmaskerd en hij begon ‘door het besef van zijn 
schuld (…) te sidderen’ (Alma 12:1, 7). Hij veranderde 
van een tegenstander in een oprechte onderzoeker (zie 
Alma 12:8). Toen Alma en Amulek in de stad Sidom 
aankwamen, troffen zij Zeëzrom aan, die kampte met 
‘grote beproevingen van zijn gemoed wegens zijn god-
deloosheid’ (Alma 15:3). Maar als boetvaardig gelovige 
werd Zeëzrom genezen door zijn geloof in Christus, liet 
hij zich dopen en predikte hij vanaf die tijd met kracht 
(zie Alma 15:6–12). Jaren later vervulde Zeëzrom samen 
met Alma en Amulek een zending onder de Zoramieten 
(zie Alma 31:6).

Alma 15:3–5. Zonden verscheurden 
het gemoed van Zeëzrom
•	 Bij	zijn	bekering	en	zoektocht	naar	vergeving	werden	
Zeëzroms geest en gemoed verscheurd en ‘buitenge-
woon gekweld’ (Alma 15:3). President Boyd K. Packer, 
president van het Quorum der Twaalf Apostelen, heeft 
het volgende gezegd over geestelijke kwalen die veel 
lijden kunnen veroorzaken:

‘Er is een ander deel van ons, dat niet zo tastbaar maar 
even werkelijk is als ons stoffelijke lichaam. Dat ontast-
bare deel van ons wordt wel omschreven als gemoed, 
verstand, emotie, intellect, temperament en vele andere 
dingen. Maar zelden wordt het als geestelijk aangeduid.

‘Maar er is een geest in de mens. Als we die negeren, 
negeren we de werkelijkheid. Er zijn ook geestelijke 
kwalen en geestelijke ziekten die intens lijden kunnen 
veroorzaken.

‘Het lichaam en de geest van de mens zijn nauw met 
elkaar verbonden. Dikwijls, heel dikwijls is het moeilijk 
uit te maken welke van de twee de kwaal veroorzaakt.’ 
(Ensign, november 1977, p. 59.)

Alma 15:16
Waarvan deed Amulek afstand door 

voor het evangelie te kiezen en op zen-
ding te gaan? Wat kreeg hij ervoor terug? 

(Zie ook Alma 34:8; Ether 12:12–13.)

Alma 16:2–3, 9–10. De woorden van 
Alma werden alle vervuld
•	 Alma	pleitte	‘met	grote	bezorgdheid’	en	‘uit	het	
diepst van [z]ijn hart’ dat de mensen in Ammonihah 
zich zouden bekeren (Alma 13:27). Als hun profeet 
waarschuwde Alma hen zich te bekeren, anders zouden 
zij ‘volkomen van het oppervlak der aarde’ worden 
weggevaagd (Alma 9:12). De Heer heeft beloofd dat 
Hij alle woorden van zijn profeten zal vervullen (zie 
LV 1:37–38). Alma 16:2–3, 9–10 bevat de vervulling 
van Alma’s woorden met een beschrijving van de 
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vernietiging van de mensen die de profeten hadden 
verworpen en de rechtvaardigen hadden omgebracht.

Stof tot nadenken
•	 Hoe	lieten	mannen	in	het	voorsterfelijke	leven	zien	dat	

ze hun voorsterfelijke ordening tot het Melchizedeks 
priesterschap waardig waren? (Zie Alma 13:3–5.)

•	 Waarom	staat	de	Heer	soms	toe	dat	de	goddelozen	
de rechtschapenen kwellen? (Zie Alma 14:9–11.)

•	 Wat	kunt	u	leren	van	Zeëzroms	verandering	van	leu-
genachtige wetgeleerde in iemand die het woord van 
God krachtig predikte?

Voorgestelde opdrachten
•	 Waarom	heeft	Alma	het	volgende	over	Melchizedek	

gezegd: ‘Nu waren er velen vóór hem, en ook waren 

er velen na hem, maar niet één was groter; daarom 
hebben zij meer in het bijzonder van hem melding 
gemaakt’? (Alma 13:19.) Beantwoord die vraag 
door in de volgende verzen te letten op de rede-
nen waarom Alma de zending van Melchizedek zo 
belangrijk vond: Alma 13:14–19; Genesis 14:18–20; 
BJS, Genesis 14:25–40; BJS, Hebreeën 7:3; Leer en 
Verbonden 107:2–4.

•	 Schrijf	op	basis	van	verschillende	verzen	in	Alma 14	
en het materiaal in de toelichting bij Alma 14:7–11 
(pagina 202) een beknopte verhandeling die antwoord 
geeft op de volgende vragen: ‘Waarom krijgen recht-
schapen mensen leed te verduren?’ ‘Welke invloed 
hebben Gods barmhartigheid en gerechtigheid op de 
tragische gebeurtenissen in het aardse leven?’

Alma 13–16
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Alma 17–22

Hoofdstuk 27

Inleiding
Ammon en zijn metgezellen toonden hun liefde en 
hun begrip van de waarde van een ziel. Daarmee zijn 
zij een voorbeeld voor andere dienstknechten van de 
Heer, waar ook ter wereld. Uit hun ervaringen leert u 
hoe belangrijk persoonlijke voorbereiding, de kracht 
van een rechtschapen voorbeeld en een goede band 
met degenen die u dient, zijn. Daarnaast zagen Ammon 
en zijn broeders in dat de mensen die zij dienden er 
zelf sterke opvattingen op nahielden. Let op hoe zij 
evangeliewaarheden aangaande de Geest, hun liefde 
en hun getuigenis wisten over te brengen. Door hun 
voorbeeld na te volgen kunt u een krachtig instrument 
zijn in de handen van de Heer om anderen tot Christus 
te brengen.

Toelichting
Alma 17:2. Wie samen dienen, 
smeden een vriendschapsband
•	 Wie in de wijngaard van  
de Heer arbeiden, ontwik-
kelen een liefdesband die 
voortkomt uit hun geza-
menlijke inspanningen bij 
de ‘oogst’. Die band wordt 
versterkt door hun ervaringen op het gebied van geloof 
en getuigenis. Ouderling L. Tom Perry van het Quorum 
der Twaalf Apostelen heeft een persoonlijk voorbeeld 
aangehaald van zijn ontmoeting met zijn eerste zen-
dingscollega nadat ettelijke jaren verstreken waren:

‘Ik kreeg een aantal jaren geleden een telefoontje 
van mijn zoon Lee. Hij vertelde me dat mijn eerste 
zendingscollega bij hem was, en dat hij graag een paar 
minuten met me wilde doorbrengen. (…) Het was een 
bijzondere ervaring om samen te zijn nadat we elkaar 
zoveel jaren niet gezien hadden.

‘Als zendelingen hadden we een nieuw werkgebied 
geopend in een stad in Ohio. Vanwege die opdracht 
werd ons toegestaan om tien maanden lang samen te 
werken. Hij was mijn trainer, mijn eerste collega. (…) 
Het was moeilijk voor me om hem bij te houden, maar 
in ons werk groeiden we als collega’s naar elkaar toe.

‘En onze samenwerking kwam na die tien maanden 
nog niet tot een einde. De Tweede Wereldoorlog was 

in volle gang en toen ik terugkeerde naar huis had 
ik maar weinig tijd om me aan te passen voordat ik 
werd opgeroepen voor militaire dienst. Op mijn eerste 
zondag in het opleidingskamp voor mariniers woonde 
ik een dienst van de kerk bij. Ik zag de achterkant van 
een hoofd dat mij erg bekend voorkwam. Het was mijn 
eerste zendingscollega. We brachten het grootste deel 
van de volgende twee en een half jaar samen door.

‘Hoewel de omstandigheden erg anders voor ons waren 
in militaire dienst, probeerden we onze zendelingen-
gewoonten aan te houden. We baden zo vaak mogelijk 
samen. Als de omstandigheden het toelieten, hadden 
we gezamenlijke schriftstudie. (…)

‘We waren allebei aangesteld als groepsleider en we 
hadden nogmaals de kans om samen in het heerlijke 
evangelie van onze Heer en Heiland te onderwijzen. 
We hadden meer succes in het leger dan tijdens onze 
voltijdzending. Waarom? Omdat we ervaren terugge-
keerde zendelingen waren.

‘Mijn bezoek aan mijn eerste zendingscollega was de 
laatste kans die ik had om bij hem te zijn. Hij leed aan 
een ongeneeslijke ziekte en overleed enkele maanden 
later. Het was heerlijk om onze zending samen nog 
eens te beleven en elkaar te vertellen over ons leven na 
onze zending. We vertelden elkaar over ons werk als 
lid van bisschappen, hoge raden en ringpresidiums, en 
natuurlijk schepten we op over onze kinderen en klein-
kinderen. Toen we van ons weerzien zaten te genieten, 
moest ik denken aan wat in Alma 17 staat.’ (Liahona, 
januari 2002, pp. 89–90.)

Alma 17:2–3
Wat deden Ammon en zijn broeders ter 

voorbereiding om het evangelie met kracht 
en gezag uit te dragen? Wat kunt u doen 

om die beginselen toe te passen?

Alma 17:2. ‘Zij hadden de Schriften 
zorgvuldig onderzocht’
•	 De	zonen	van	Mosiah	hadden	de	Schriften	zorgvul-
dig onderzocht om zich terdege op hun zending voor te 
bereiden. Ook Hyrum Smith had van de Heer de raad 
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gekregen om zich op zijn zending voor te bereiden 
door eerst te trachten zijn woord te verkrijgen (zie LV 
11:21–22). De handleiding voor zendingswerk Predik 
mijn evangelie beklemtoont hoe belangrijk het is om de 
Heilige Geest te zoeken, een sterk verlangen te hebben 
om te leren en wat we leren in praktijk te brengen als 
kernaspecten van doeltreffende evangeliestudie:

‘Uw evangeliestudie is het doelmatigst als u door de 
Heilige Geest wordt onderricht. Begin uw evangeliestu-
die altijd met een gebed, waarin u om hulp van de Hei-
lige Geest vraagt. Hij geeft u de kennis en overtuiging 
die uw leven tot zegen zijn en waardoor u anderen tot 
zegen kunt zijn. Uw geloof in Jezus Christus zal toene-
men. U zult u willen bekeren en verbeteren.

‘Die manier van studeren bereidt u voor op uw werk, 
biedt troost, maakt problemen helder en geeft u de 
kracht om tot het einde toe te volharden. Een suc-
cesvolle evangeliestudie vereist drang en daden. “Want 
hij die ijverig zoekt, zal vinden; en de verborgenheden 
Gods zullen hun door de macht van de Heilige Geest 
worden ontvouwd, zowel in deze tijd als in tijden 
van weleer” (1 Nephi 10:19). Wanneer u net als Enos 
verlangt de woorden van het eeuwige leven te leren 
kennen, en u deze woorden ‘diep in [uw] hart’ laat 
doordringen (Enos 1:3), zal de Heilige Geest uw ver-
stand en uw hart voor meer licht en begrip openen.

‘Evangeliestudie hangt nauw samen met het openba-
ringsproces (zie Jakob 4:8).’ ([2004], p. 18.)

•	 Daarnaast	staat	in	Predik mijn evangelie de aanbeve-
ling om onder meer een studieverslag bij te houden om 
uw schriftstudie kracht bij te zetten. Door uw gedachten 
en indrukken tijdens uw studie van de Schriften op 
te schrijven, opent u nieuwe wegen om persoonlijke 
openbaring te ontvangen:

‘[U kunt] een studieverslag [bijhouden] om alles wat 
u leert te begrijpen, toe te lichten en te onthouden. 
Ouderling Richard G. Scott heeft gezegd: “Kennis die 
zorgvuldig wordt opgeschreven, is kennis die beschik-
baar is in tijd van nood. Geestelijk gevoelige informatie 
moet op een heilige plek worden bewaard, zodat de 
Heer weet dat die belangrijk voor u is. Daarmee ver-
hoogt u uw kansen om nog meer licht te ontvangen.” 
(Zie “Geestelijke kennis verwerven”, De Ster, januari 
1994, p. 82.) Kijk uw studieverslag door om geestelijke 

ervaringen in herinnering te roepen, over nieuwe 
ideeën na te denken en te bepalen of u gegroeid bent.

‘Uw studieverslag kan een dagboek, een notitieblok of 
een multomap zijn. Noteer en orden uw gedachten en 
indrukken op een manier die bij uw leermethode past. 
Ontwikkel uw eigen systeem zodat u in de toekomst 
gemakkelijk belangrijke informatie kunt terugvinden. 
Gebruik het vaak om wat u geleerd hebt te herhalen, te 
bestuderen en toe te passen. Gebruik uw studieverslag 
om (…) notities te maken en indrukken te noteren’ 
(pagina X).

Alma 17:3. De voordelen van gebed en vasten
•	 Ouderling	M. Russell	Ballard	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft de kracht van vasten en gebed 
in dienst van de Heer met het volgende verhaal geïl-
lustreerd: ‘Enkele jaren geleden werd een getrouwe 
bekeerling, broeder George McLaughlin, geroepen als 
president van een kleine gemeente van twintig leden 
in Farmingdale (Maine). Hij was een bescheiden man, 
bestuurde in het dagelijks leven een melkwagen. Door-
dat hij vastte en vurig bad, liet de Geest hem weten wat 
hij en de leden van zijn gemeente moesten doen om de 
kerk in hun gebied te laten groeien. Met groot geloof, 
veel gebeden en een aanstekelijk voorbeeld leerde hij 
zijn leden hoe zij het evangelie konden uitdragen. Het 
is een geweldig verhaal, een van de beste zendings-
verhalen van deze bedeling. In slechts één jaar had de 
gemeente er 450 nieuwe leden bij. Het jaar daarop nog 
eens tweehonderd.’ (Liahona, mei 2003, p. 38.)

Alma 17:9. Bidden en vasten voor 
mensen die de waarheid niet kennen
•	 President Gordon B. Hinckley (1910–2008) heeft 
ieder lid aangespoord om te werken aan en te bidden 
voor zendingsgelegenhe-
den: ‘Laat er in het hart van 
elk lid het besef groeien 
van zijn eigen potentieel 
om anderen tot kennis van 
de waarheid te brengen. 
Laat hem daaraan werken. 
Laat hem er oprecht over 
bidden.’ (Zie ‘Zoek de lam-
meren, hoed de schapen’, De Ster, juli 1999, p. 120.)

Alma 17–22
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•	 Ouderling	M. Russell	Ballard	heeft	ons	aangespoord	
om te bidden om leiding bij het doen van het werk van 
de Heer: ‘In een huis van evangelieverkondiging bidden 
we om leiding voor onszelf, en voor het lichamelijke 
en geestelijke welzijn van anderen. We bidden voor de 
mensen die door de zendelingen onderwezen worden, 
voor onze kennissen en voor mensen die geen lid van 
onze kerk zijn. In de huizen van evangelieverkondiging 
in de tijd van Alma werd de mensen geboden “zich te 
verenigen in vasten en machtig gebed voor het welzijn 
van de ziel van hen die God niet kenden” (Alma 6:6).’ 
(Liahona, mei 2006, p. 85.)

Alma 17:11, 21–29
Welke opdracht en belofte gaf de 
Heer aan de zonen van Mosiah?

Alma 17:11. ‘Een goed voorbeeld (…) tonen’
•	 Ammon	en	zijn	broeders	leerden	in	vrede	onder	de	
Lamanieten te leven voordat ze het evangelie tot hen 
konden verkondigen. Ouderling M. Russell Ballard heeft 
drie belangrijke dingen voorgesteld om een betere naaste 
te zijn voor mensen die geen lid van onze kerk zijn:

‘Ten eerste: leer uw buren kennen. Verzamel informatie 
over hun gezin, hun werk en hun zienswijze. Kom met 
hen samen als ze dat willen. Wees niet opdringerig en 
heb geen bijbedoelingen. Vriendschap mag nooit met 
een ander doel worden ontwikkeld; de vriendschap zelf 
moet het doel zijn. (…)

‘(…) Laten wij zinvolle relaties van wederzijds vertrou-
wen en begrip ontwikkelen met mensen van andere 
achtergronden en geloofsrichtingen.

‘Ten tweede, ik geloof dat het goed zou zijn als we een 
aantal zinsneden uit onze woordenschat zouden verwij-
deren: nietlid en nietmormoon. Dergelijke woorden 
kunnen vernederend en kleinerend zijn. Ik beschouw 
mijzelf ook niet als “niet-katholiek” of “niet-joods”. Ik 
ben een christen. Ik ben lid van De Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Zo wil ik 
graag genoemd worden — wie en wat ik ben, en niet 
wie ik niet ben. Laten wij de mensen in onze omgeving 

met dezelfde beleefdheid behandelen. Als we een alge-
meen woord willen gebruiken, is “buren” of “naasten” 
in de meeste gevallen gepast.

‘En ten derde, als onze naasten geïrriteerd of gefrus-
treerd raken door een geschil met De Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen of door 
een wet die we om morele redenen steunen, raad hen 
dan niet aan om te verhuizen, ook niet als grapje. Ik 
kan niet begrijpen dat een lid van onze kerk zoiets 
zou kunnen zeggen! De pioniers zijn door onjuist 
geïnformeerde en onverdraagzame mensen van plaats 
tot plaats verdreven. Zij hebben veel moeilijkheden en 
vervolgingen moeten doorstaan omdat zij anders dach-
ten, handelden en geloofden dan andere mensen. Als 
we iets van onze geschiedenis hebben geleerd, hoop ik 
dat we respect voor de rechten van alle mensen hebben 
geleerd, zodat we in vrede met elkaar kunnen leven.’ 
(Liahona, januari 2002, p. 42.)

•	 Ouderling	L. Tom	Perry	heeft	verteld	hoe	ons	voor-
beeld anderen dichter bij de Heer kan brengen:

‘Een negentienjarige zendeling (…) zal zijn eerste dag 
in het zendingsveld nooit vergeten, want die dag leerde 
hij een grote les over hoe zijn talenten voor het onder-
richten in het evangelie gebruiken.

‘Hij en zijn senior collega hadden de opdracht gekregen 
om een nieuwe stad te openen op enige afstand van 
het zendingskantoor. Na hun aankomst in die nieuwe 
stad liepen ze in een straat langs een kerk waar een 
dominee bij de voordeur stond. Bij het passeren van de 
kerk liep de dominee naar binnen en riep hij zijn hele 
gemeente op om hem naar buiten te volgen. Op straat 
liepen zij de zendeling na en scholden hen uit. Even 
later begonnen ze met stenen naar hen te gooien.

‘De jonge zendeling vond het allemaal wel spannend — 
zijn eerste dag in het zendingsveld en hij werd al geste-
nigd dacht hij zo. Toen werd hij plotseling midden op 
zijn rug door een grote steen geraakt en welde er boos-
heid in hem op. Voordat hij op zending ging, was hij 
een begenadigd honkbalwerper. Hij draaide zich woe-
dend om, greep de eerste steen die hij op de grond kon 
vinden, nam zijn bekende werphouding aan en wilde 
de steen net naar de menigte slingeren toen hij ineens 
besefte waarom hij daar was. Hij was niet helemaal naar 
Brazilië gestuurd om mensen met stenen te bekogelen; 
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hij was daar om ze in het evangelie te onderwijzen. 
Maar wat moest hij met de steen in zijn hand doen? Als 
hij de steen op de grond liet vallen, zouden ze dat als 
een teken van zwakte opvatten en hen waarschijnlijk 
met nog meer stenen bekogelen. Toch kon hij de steen 
niet naar de menigte gooien. Toen zag hij een telefoon-
paal in de verte. Daarmee kon hij zijn gezicht redden! 
Hij nam de werphouding aan en mikte de steen precies 
tegen het midden van de telefoonpaal.

‘De mensen in de menigte deden enkele stappen 
terug. Ze beseften opeens dat die steen een van hen zo 
maar tussen de ogen had kunnen raken. De stemming 
veranderde en ze gooiden geen stenen meer naar de 
zendelingen maar probeerden de telefoonpaal te raken. 
Na dat incident werd de zendeling telkens wanneer 
hij door die straat liep uitgedaagd tot een wedstrijdje 
stenen werpen. De wedstrijdjes stenen werpen leidden 
tot gesprekken over het evangelie, die leidden tot de 
bekering van mensen, wat uitmondde in de vestiging 
van een gemeente van de kerk in die gemeenschap.’ 
(‘Prophecies, Visions, and Dreams’, 1979 Devotional 
Speeches of the Year [1980], p. 3.)

Alma 18:3–9. Dienstbetoon verzacht harten
•	 President	Henry B.	Eyring	van	het	Eerste	Presidium	
heeft uitgelegd dat onze dienstbaarheid in stoffelijke 
zaken iemands hart kan verzachten en een wonder 
teweeg kan brengen:

‘Toen de andere dienstknechten met het bewijs van 
wat Ammon had gedaan, aankwamen, vroeg koning 
Lamoni: “Waar is deze man?” Ze zeiden: “O, hij is in de 
stal. Hij doet alles om u te dienen” (zie Alma 18:8–9).

‘Is dat niet vreemd? Hij was geroepen om de leer van 
het eeuwig heil te verkondigen, maar hij bevond zich 
in de stal. Had hij niet moeten bidden en vasten en aan 
zijn onderwijsplan moeten werken? Nee, hij bevond 
zich in de stal.

‘Koning Lamoni was opgevoed met de gedachte dat er 
een God was, maar dat alles wat de koning deed juist 
was. Hem waren valse leerstellingen geleerd waardoor hij 
ongevoelig voor schuldgevoelens had kunnen worden. 
Weet u nog dat toen hij hoorde waar Ammon was, hij 
zich schuldig ging voelen, uit angst dat hij er verkeerd aan 
had gedaan zijn knechten te doden? (Zie Alma 18:5.) (…)

‘Voorheen had ik me altijd beziggehouden met Lamoni 
die qua leer behoorlijk in de war was, zodat ik het won-
der niet gezien had. Het wonder was dat er in een man 
een geestelijke behoefte werd geschapen, waardoor hij in 
het evangelie van Jezus Christus kon worden onderwe-
zen. Zijn hart was gebroken. Hij voelde zich schuldig. En 
dat kwam door de hulp die Ammon had geboden. (…)

‘(…) Onderschat nooit de geestelijke kracht van de 
dingetjes die u kunt doen voor de mensen die u dient.

‘(…) Wees hun dienstknecht, dan zult u ze liefhebben. 
En dan zullen ze uw liefde voelen. En wat nog belang-
rijker is: dan zullen ze de liefde van God voelen.’ (‘Het 
Boek van Mormon zal uw leven veranderen’, Liahona, 
februari 2004, pp. 17–18.)

Alma 18:10
Wat kunt u doen om meer zoals Ammon te 
reageren in dit opzicht? Wat hebben Alma 

17:25 en 18:3 met 18:10 te maken?

Alma 18:24. Ammon begon 
vrijmoedig te spreken
•	 Veel	leden	van	de	kerk	weten	niet	goed	hoe	ze	een	
gesprek over het evangelie moeten beginnen. Ammons 
aanpak was Lamoni vragen te stellen over zijn geloof 
in God. Anderen praten gewoon over hun ‘kerkleven’ 
met hun vrienden. Ouderling M. Russell Ballard heeft 
goede raad gegeven aangaande het aanknopen van een 
gesprek over het evangelie met onze vrienden:
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‘Een huis van evangelieverkondiging creëren betekent 
niet dat we veel tijd moeten besteden om vriendschap-
pen te sluiten en te ontwikkelen met mensen die we 
over het evangelie willen vertellen. Die vrienden komen 
vanzelf in ons leven; en als wij vanaf het begin openlijk 
over ons lidmaatschap van de kerk praten, kunnen we 
gemakkelijk over het evangelie praten zonder dat we 
verkeerd begrepen worden. Vrienden en kennissen zul-
len accepteren dat het een deel van ons leven is, en zul-
len zich niet geremd voelen om vragen te stellen. (…)

‘Een zuster in Frankrijk werd gevraagd waarom ze zoveel 
succes had. Ze zei: “Ik vertel gewoon over mijn vreugde. 
Ik behandel iedereen alsof ze al lid van de kerk zijn. Als 
ik in een rij sta en met iemand aan de praat raak, vertel 
ik hoeveel ik op zondag van de kerkdienst heb genoten. 
Als collega’s vragen wat ik het weekend gedaan heb, sla 
ik de periode tussen zaterdagavond en maandagochtend 
niet over. Ik vertel ze dat ik naar de kerk ben geweest, 
wat er gezegd werd, en wat mijn ervaringen met de 
heiligen waren. Ik praat over mijn leven, gedachten en 
gevoelens.”’ (Liahona, mei 2006, p. 86.)

Alma 18:24–28. Zoeken naar 
gemeenschappelijke geloofsaspecten
•	 Toen	hij	als	zeventiger	werkzaam	was,	heeft	ouder-
ling Loren C. Dunn (1930–2001) gezegd dat het belang-
rijk is om respect te tonen voor de geloofsovertuiging 
van anderen en te zoeken naar overeenkomsten: ‘We 
leven in een tijd van verwarring, onenigheid, menings-
verschillen, aanvallen, tegenaanvallen en geschillen. 
We moeten, misschien wel meer dan ooit, de hand in 
eigen boezem steken en plaatsmaken voor wederzijds 
respect, naastenliefde en vergevensgezindheid om onze 
omgang met elkaar te beïnvloeden; om van mening te 
kunnen verschillen zonder tot geschillen te vervallen; 
om kalmer te gaan spreken en naar gemeenschappe-
lijke overtuigingen te zoeken met het besef dat we toch 
met elkaar verder moeten leven als de storm eenmaal 
geluwd is.’ (Zie De Ster, juli 1991, p. 78.)

•	 De	eerste	vraag	die	Ammon	stelde	toen	hij	koning	
Lamoni begon te onderwijzen, was: ‘Gelooft gij dat er 
een God bestaat?’ (Alma 18:24.) Toen Ammon merkte 
dat Lamoni in een Grote Geest geloofde, getuigde hij: 
‘Dat is God’ (Alma 18:28). Strikt genomen is God geen 
‘grote geest’. Maar Ammon ging daaraan voorbij en 

richtte zich op hun gemeenschappelijke geloof in een 
Opperwezen en baseerde zijn onderricht daar verder 
op. Ammon ging uit van Lamoni’s fundamentele geloof 
in een Schepper en voegde daar eeuwige waarheden 
aan toe die ‘zijn geest verlichtte[n]’ (Alma 19:6).

President Gordon B. Hinckley heeft gezegd dat we ook 
moeten voortborduren op het goede dat mensen al 
hebben: ‘Wij zeggen in een geest van liefde: neem alles 
mee wat u hebt dat goed en waar is, dat u hebt ontvan-
gen uit welke bron dan ook, en laten we kijken of wij 
er iets aan toe kunnen voegen. Die uitnodiging geef ik 
aan mannen en vrouwen overal.’ (Liahona, november 
2002, p. 81.)

Alma 18:36–39; 22:7–14. In het 
heilsplan onderwijzen
•	 Toen	Ammon	Lamoni	onderwees,	‘begon	hij	bij	de	
schepping der wereld’ en vertelde hij hem vervolgens 
‘over de val van de mens’ (Alma 18:36). Tot slot ‘legde 
[hij] hun [de koning en zijn dienstknechten] het verlos-
singsplan uit’, in het bijzonder ‘de komst van Christus’ 
(Alma 18:39). Aäron leerde diezelfde belangrijke basis-
beginselen van het heilsplan aan Lamoni’s vader (zie 
Alma 22:12–14). Kennis van de realiteit van de schep-
ping, de val en de verzoening brengt mensen begrip bij 
van hun doel op aarde en van hun eeuwige potentieel.

Ouderling Bruce R. McConkie (1915–1985) van het Quo-
rum der Twaalf Apostelen heeft die fundamentele aspec-
ten van de leer — de schepping, de val en de verzoening 
— de ‘drie pilaren van de eeuwigheid’ genoemd en de 
‘belangrijkste gebeurtenissen die ooit in de eeuwigheid 
hebben plaatsgevonden’. Hij heeft gezegd:

‘Als we die leren begrijpen, vallen alle puzzelstukjes van 
de eeuwigheid op hun plek en zijn we in staat om ons 
heil uit te werken. (…)

‘(…) Op die drie pijlers rusten alle dingen. Als een 
van die drie ontbrak, zouden alle dingen hun doel en 
betekenis verliezen en de plannen en bedoelingen van 
de Godheid op niets uitlopen.’ (‘The Three Pillars of 
Eternity’, Brigham Young University 1981 Firesides and 
Devotional Speeches [1981], p. 27.)

•	 Ouderling	Russell M.	Nelson	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft verklaard waarom elk onderdeel 
van het plan noodzakelijk is: ‘De schepping was een 

Hoofdstuk 27

210



vereiste in het plan, en daardoor waren zowel de 
val als de verzoening noodzakelijk. Dit zijn de drie 
fundamentele onderdelen van het plan. De schepping 
van een paradijselijke planeet werd door God tot stand 
gebracht. Het sterfelijk leven en de dood kwamen door 
de val van Adam in de wereld. De onsterfelijkheid en 
de mogelijkheid van het eeuwige leven werden door 
de verzoening van Jezus Christus tot stand gebracht. De 
schepping, de val en de verzoening waren al lang voor 
de daadwerkelijke schepping gepland.’ (Liahona, juli 
2000, p. 102.)

Alma 18:41–43; 22:15–18. Onze 
afhankelijkheid van Christus
•	 Ammon	en	Aäron	brachten	Lamoni	en	zijn	vader	tot	
het besef hoezeer zij de verlossing van Christus in hun 
leven nodig hadden. Onze afhankelijkheid van Christus 
inzien leidt tot bekering. Zowel Lamoni als zijn vader 
werden zich bewust van hun gevallen staat en hun 
behoefte aan hulp. Zij zagen in dat hun enige hoop 
op verlossing de verzoening was die Christus tot stand 
heeft gebracht.

Alma 18:42. Dramatische bekeringen 
zijn uitzonderingen
•	 Zie	de	verklaring	van	president	Ezra	Taft	Benson	
onder de toelichting bij Mosiah 27:25 (zie pagina 171).

Alma 20:30. ‘Een verstokter en halsstarriger volk’
•	 In het verslag staat dat Aäron en zijn metgezellen 
onder ‘een verstokter en halsstarriger volk’ werkzaam 
waren (Alma 20:30). Hun ervaring lijkt op die van vele 
anderen die mensen proberen te onderwijzen die geen 
belangstelling hebben voor of gekant zijn tegen het 
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evangelie. President 
Henry B. Eyring heeft uit-
gelegd waarom we toch 
moeten proberen iedere 
ziel te bereiken:

‘Waarom zou ik over het 
evangelie spreken met 
iemand die tevreden lijkt? 
Welk gevaar is er voor hen 
of mij als ik niets zeg of 
doe?

‘Nou, dat gevaar mag dan moeilijk te zien zijn, maar 
het bestaat wel degelijk, zowel voor hen als voor ons. 
Iedereen die u later in het hiernamaals tegenkomt, 
weet dan bijvoorbeeld wat u nu weet. Dan weten ze 
dat de enige manier om voor eeuwig bij ons gezin en 
in de tegenwoordigheid van onze hemelse Vader en 
zijn Zoon Jezus Christus te leven, is te kiezen om door 
de poort van de doop te gaan onder de handen van 
iemand met gezag van God. Dan weten ze dat de enige 
manier dat gezinnen eeuwig samen kunnen zijn, is 
door de heilige verbonden in de tempels van God op 
aarde te aanvaarden en na te komen. Ze zullen dan ook 
weten dat u dat wist. En ze zullen weten of u hun hebt 
aangeboden wat iemand anders u had aangeboden.’ 
(Zie De Ster, januari 1999, p. 38.)

Alma 22:15–18
Wat wilde Lamoni’s vader opgeven om God 
te kennen? Hoe komen we door die bereid-
heid dichter tot God? (Zie ook Omni 1:26.)

Alma 22:18. ‘Ik zal al mijn zonden 
afleggen om U te kennen’
•	 Net	als	Lamoni’s	vader	dienen	wij	bereid	te	zijn	om	
alles op te offeren om uit God geboren te worden. 
In Lectures on Faith lezen we over het belang van 
offerande voor onze eeuwige vooruitgang: ‘Laten wij 
hierbij opmerken dat een godsdienst die geen volledige 
opoffering van zijn aanhangers vergt, nooit voldoende 
macht heeft om hen het geloof te laten ontwikkelen 
dat zij nodig hebben voor het leven en het eeuwig heil. 
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Want vanaf de allereerste mens konden het leven en het 
eeuwig heil niet verkregen worden zonder de opoffe-
ring van alle aardse bezittingen. En alleen door dit offer 
heeft God bepaald dat de mens het eeuwige leven zou 
ontvangen. En door middel van het offer van alle aardse 
zaken kunnen de mensen in feite weten dat ze doen 
wat goed is in de ogen van God. Als een mens alles 
voor de waarheid heeft opgeofferd, en zelfs zijn leven 
niet heeft achtergehouden, in het geloof voor God dat 
dit offer van hem is gevraagd omdat hij ernaar streeft 
zijn wil te doen, dan weet hij met de grootste zekerheid 
dat God zijn offer aanvaardt, en zal aanvaarden, en dat 
hij niet vergeefs heeft gezocht Hem te aanschouwen, 
noch dat vergeefs zal doen. Onder dergelijke omstan-
digheden kan hij het benodigde geloof ontvangen om 
het eeuwige leven te bereiken.’ ([1985], p. 69.)

•	 Toen	ouderling	Alexander B.	Morrison	als	zeventiger	
werkzaam was, heeft hij gesproken over de opofferin-
gen die nodig zijn om tot Christus te komen:

‘Zijn naam op ons nemen betekent bereidheid om te 
doen wat Hij ook van ons vraagt.

‘Iemand heeft eens gezegd dat de prijs van een christe-
lijk leven altijd gelijk is gebleven: eenvoudigweg alles 
geven wat we hebben en niets achterhouden, “al [onze] 
zonden afleggen om [Hem] te kennen” (Alma 22:18). Als 
wij die norm niet halen door luiheid, onverschilligheid 
of goddeloosheid, als wij slecht of gemeen, zelfzuchtig, 
zinnelijk of oppervlakkig zijn, dan kruisigen wij Hem in 
zekere zin opnieuw. Maar als wij consequent ons uiter-
ste best doen, als wij om anderen geven en hen dienen, 
als wij onze zelfzucht door liefde overwinnen, als wij 
het welzijn van anderen voor laten gaan boven het 
onze, als wij elkaars lasten dragen en “treuren met hen 

die treuren”, als wij “hen vertroosten die vertroosting 
nodig hebben, en (…) te allen tijde en in alle dingen 
en op alle plaatsen (…) als getuige van God [optreden]” 
(Mosiah 18:8–9), dan eren wij Hem en ontlenen wij 
kracht aan Hem, gaan wij steeds meer op Hem lijken en 
wordt ons licht “steeds helderder”, indien wij volharden, 
“tot de volle dag toe” (LV 50:24).’ (Liahona, januari 
2000, pp. 31–32.)

Stof tot nadenken
•	 Hoe	bereidde	Ammon	Lamoni’s	hart	voor	om	

het evangelie te ontvangen? Wat kunt u doen om 
iemands hart ontvankelijk te maken voor de waarhe-
den van het evangelie?

•	 Wat	kunnen	wij	leren	uit	het	voorbeeld	van	Aäron	en	
zijn broeders toen zij verworpen werden ‘en allerlei 
leed’ moesten doorstaan? (Alma 20:29.)

Voorgestelde opdrachten
•	 Toen	Ammon	en	zijn	broeders	het	land	van	Nephi	

naderden, gaf de Heer hun de opdracht om (1) zijn 
woord te vestigen, (2) geduldig te zijn onder benau-
wingen, en (3) een goed voorbeeld te zijn, met de 
belofte dat Hij hun met succes zou zegenen (zie 
Alma 17:11). Schrijf die drie kopjes op een vel papier. 
Noteer bij uw studie van Alma 17–22 onder elk kopje 
voorbeelden waaruit hun gehoorzaamheid aan de 
instructies van de Heer blijkt. Schrijf ook op hoe elk 
voorbeeld dat u noteert de Lamanieten mede tot ken-
nis van de waarheid bracht.

•	 Maak	een	lijst	met	beginselen	die	betrekking	heb-
ben op zendingswerk (zie Alma 17–22). Stel onder 
gebed vast hoe u die beginselen in uw leven kunt 
toepassen.
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Alma 23–29

Hoofdstuk 28

Inleiding
De Anti-Nephi-Lehieten gaven duidelijk blijk van de 
grote verandering die mensen ondergaan die het 
evangelie aanvaarden en verbonden sluiten om Jezus 
Christus te volgen. Zij toonden een voorbeeld van diep-
gaande, volledige bekering die voortkomt uit oprechte 
inspanningen om de Heiland in ieder aspect van het 
leven na te volgen. Samen met de bekeerde Lamanieten 
toonden de zonen van Mosiah en Alma ook de geeste-
lijke kracht die voortspruit uit een constant verlangen 
tot bekering, tot naleving van verbonden en tot het 
dienen van de Heer door middel van zendingswerk 
en een rechtschapen levenswandel. Let bij uw studie 
van Alma 23–29 op specifieke daden en opvattingen 
waarmee u uw eigen bekering kracht kunt bijzetten. 
Let ook op de talloze keren waarop sprake is van de 
vreugde die mensen smaken door anderen deelgenoot 
te maken van het evangelie.

Toelichting
Alma 23:1–5. ‘Opdat het woord Gods 
geen belemmering zou ondervinden’
•	 De	koning	der	Lamanieten	hief	de	restricties	op	die	
het onderricht van het evangelie onder zijn volk had-
den belemmerd, en de zendelingen predikten door het 
hele land. President Thomas S. Monson heeft over een 
soortgelijk voorval verteld toen hij de omstandigheden 
beschreef rondom het besluit van de regering van de 
toenmalige Duitse Democratische Republiek om zende-
lingen toe te staan in dat land te prediken na jarenlange 
restricties op kerkelijke activiteiten:

‘Ons doel was toestemming te krijgen om in dat land 
zendingswerk te doen. Ouderling Russell M. Nelson, 
ouderling Hans B. Ringger en ik, samen met onze plaat-
selijke kerkleiders in de DDR, geleid door president 
Henry Burkhardt, president Frank Apel en president 
Manfred Schutze, werden eerst ontvangen door de 
staatssecretaris voor godsdienstige aangelegenheden, 
Kurt Löffler, die een heerlijke lunch voor ons verzorgd 
had. Hij richtte zich tot onze groep en zei: “We willen u 
ter wille zijn. We hebben u en uw mensen twintig jaar 
lang gadegeslagen. We weten dat u bent wat u beweert 
te zijn: eerlijke mannen en vrouwen.”

‘Overheidsfunctionarissen woonden met hun respec-
tieve echtgenotes de inwijding van een ringcentrum 
in Dresden en een kerkgebouw in Zwickau bij. Toen 
de heiligen zongen “God zij met u tot w’u wederzien” 
— “Auf Wiedersehen, Auf Wiedersehen” — dachten 
we aan Hem, de Vredevorst, die gestorven was aan 
het kruis op Golgota. Voor mijn geestesoog zag ik 
hoe onze Heer en Heiland het pijnlijke pad door het 
tranendal, ja, de weg der gerechtigheid bewandelde. Ik 
moest denken aan zijn indringende uitspraak: “Vrede 
laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die 
geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of 
versaagd” ( Johannes 14:27).

‘Daarna gingen we terug naar Berlijn voor een cruciale 
vergadering met de voorzitter van de staatsraad, Erich 
Honecker.

‘(…) We werden naar de regeringsgebouwen gereden.

‘Bij de fraaie ingang werden we opgewacht door voor-
zitter Honecker. Wij overhandigden hem het beeldje 
De eerste stap: een moeder die haar kind helpt bij het 
eerste stapje naar de vader. Hij nam het geschenk met 
groot genoegen in ontvangst en ging ons toen voor 
naar zijn vergaderkamer. Daar namen wij aan een grote 
ronde tafel plaats. Naast voorzitter Honecker en ons 
waren ook leden van het Oost-Duitse kabinet aanwezig.

‘Voorzitter Honecker begon: “We weten dat de leden 
van uw kerk van aanpakken weten; dat hebben ze 
bewezen. We weten dat u grote waarde hecht aan het 
gezin; dat is duidelijk gebleken. We weten dat u goede 
burgers bent in welk land u ook woont; dat hebben we 
gezien. Het woord is aan u. Zeg maar wat u wilt.”

‘Ik zei: “Voorzitter Honecker, bij de open dagen en de 
inwijding van de tempel in Freiberg hebben 89.890 
Oost-Duitse burgers in de rij gestaan, soms vier uur 
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lang, vaak in de regen, om een huis van God te zien. Bij 
de inwijding van een ringcentrum in Leipzig bezochten 
12.000 mensen de open dag. In Dresden waren er 
29.000 bezoekers; in Zwickau 5.300. En iedere week 
brengen 1.500 tot 1.800 mensen uit nieuwsgierigheid 
een bezoek aan de tempel in Freiberg. Ze willen graag 
weten wat we geloven. We zouden ze graag vertellen 
dat we geloven in het gehoorzamen, eerbiedigen en 
hooghouden van de wetten van het land. We willen ze 
graag vertellen hoeveel waarde we hechten aan sterke 
gezinnen. Dat zijn nog maar twee van onze geloofspun-
ten. Maar we kunnen hun vragen niet beantwoorden 
en onze gevoelens niet overbrengen, want we hebben 
hier geen zendelingen zoals in andere landen. De jonge 
mannen en jonge vrouwen die we graag op zending 
willen sturen naar uw land, zullen van uw land en van 
uw volk houden. Sterker nog, ze zullen een verheffende 
invloed op uw volk uitoefenen. Ook zien we graag 
dat jonge mannen en jonge vrouwen uit uw land die 
lid zijn van onze kerk een zending mogen vervullen in 
andere landen, zoals Amerika, Canada en vele andere. 
Als ze terug zijn, zullen ze beter in staat zijn om verant-
woordelijke posities in uw land te bekleden.”

‘Toen nam voorzitter Honecker het woord en sprak 
ongeveer dertig minuten over zijn doeleinden en visie, 
en de vooruitgang die zijn land had gemaakt. Uiteinde-
lijk zei hij glimlachend tot mij en de groep: “Wij kennen 
u. Wij vertrouwen u. Wij hebben ervaring met u. Uw 
verzoek aangaande zendingswerk is goedgekeurd.”

‘Mijn geest zweefde letterlijk de kamer uit. De bijeen-
komst was afgelopen. Terwijl we de prachtige vertrek-
ken uitliepen, zei ouderling Russell Nelson tegen me: 
“Kijk eens hoe de zon naar binnen schijnt. Het lijkt wel 
of onze hemelse Vader zegt: ‘Ik ben tevreden.’”

‘De duisternis was opgeklaard. Er gloorde een nieuwe 
dag. Het evangelie van Jezus Christus zal aan de miljoe-
nen in dat land verkondigd worden. Hun vragen over 
de kerk zullen beantwoord worden, en het koninkrijk 
van God zal zich verbreiden.

‘Als ik aan die gebeurtenissen terugdenk, moet ik ook 
denken aan deze woorden van de Meester: “In niets 
geeft de mens God aanstoot, ofwel tegen niemand is zijn 
verbolgenheid ontbrand, dan alleen tegen hen die niet 
in alle dingen zijn hand belijden” (LV 59:21). Ik belijd de 

hand van God in de wonderbaarlijke ontwikkelingen 
met betrekking tot de kerk in de Duitse Democratische 
Republiek.’ (Ensign, mei 1989, pp. 52–53.)

Alma 23:6. Tot de Heer bekeerd 
en nooit afvallig geworden
•	 Het	is	opmerkelijk	dat	niet	één	van	de	Anti-Nephi-
Lehieten ooit de kerk verliet of minderactief werd (zie 
Alma 27:27). President Gordon B. Hinckley (1910–2008) 
heeft meerdere keren gewezen op het belang van het 
behoud van nieuwe bekeerlingen. Hij heeft gezegd dat 
zendingswerk weinig zin heeft, tenzij de bekeerlingen 
actief blijven:

‘Met de toename van het zendingswerk over de hele 
wereld moet er een evenredige toename zijn van onze 
inzet om te zorgen dat elke bekeerling zich in zijn of 
haar wijk of gemeente thuis voelt. Er zullen dit jaar 
genoeg mensen lid worden om meer dan honderd 
middelgrote ringen te organiseren. Jammer genoeg 
verwaarlozen we door de toename van het aantal 
bekeerlingen sommige van deze nieuwe leden. Ik 
hoop dat iedereen in de kerk, over de hele wereld, 
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zich zal inspannen om iedere nieuwe bekeerling in de 
kerk te houden.

‘Dit is een ernstige aangelegenheid. Zendingswerk heeft 
geen zin als we de vruchten van ons werk niet vasthou-
den. Die twee zaken moeten hand in hand gaan.’ (Zie 
De Ster, januari 1998, p. 55.)

Alma 23:17. Wat betekent de 
naam Anti-Nephi-Lehi ?
•	 De	naam	AntiNephiLehi kan duiden op het samen-
gaan van de nakomelingen en volgelingen van Nephi 
met de andere nakomelingen van Lehi: ‘De naam “Anti” 
in “Anti-Nephi-Lehi” houdt mogelijk verband met het 
Egyptische woord nty, dat “hij van, degene van” bete-
kent. “Anti” heeft hier dus niet de betekenis van “tegen”, 
maar duidt veeleer op “degene van Nephi en Lehi”.’ 
(Stephen D. Ricks, ‘Anti-Nephi-Lehi’, in Book of Mormon 
Reference Companion , onder redactie van Dennis L. 
Largey, [2003], p. 67.)

Alma 24:10. Schuld weggenomen 
door de verzoening
•	 President	Boyd K.	Packer,	president	van	het	Quorum	
der Twaalf Apostelen, heeft getuigd dat toepassing 
van de verzoening van Jezus Christus onze schuld kan 
wegnemen:

‘Om de een of andere reden 
denken we dat de verzoe-
ning van Christus alleen 
aan het eind van het aardse 
leven van toepassing is om 
ons van de val, de geeste-
lijke dood, te verlossen. Maar 
de verzoening is meer. De 
verzoening is een altijd aan-

wezige macht in het dagelijks leven. Als we gefolterd, 
gekweld of gemarteld worden door gewetenswroeging 
of verdriet, kan Hij ons genezen. Hoewel we niet precies 
begrijpen hoe de verzoening van Christus tot stand is 
gekomen, kunnen we “de vrede Gods” ervaren “die alle 
verstand te boven gaat” [Filippenzen 4:7]. (…)

‘We maken allemaal fouten. Soms schaden we onszelf 
en anderen op een manier die we zelf niet meer kun-
nen herstellen. We breken soms iets dat we zelf niet 

kunnen repareren. Dan ligt het in onze aard om schuld, 
vernedering en pijn te voelen. En die kunnen we zelf 
niet wegnemen. Dan kan de genezende macht van de 
verzoening ons helpen.

‘De Heer heeft gezegd: “Want zie, Ik, God, heb deze 
dingen voor allen geleden, opdat zij niet behoeven te 
lijden als zij zich bekeren” [LV 19:16]. (…)

De verzoening heeft praktische, persoonlijke, alledaagse 
waarde, die in het dagelijks leven moet worden toege-
past. De verzoening kan al door een eenvoudig gebed 
geactiveerd worden. Daarna bent u niet verlost van 
problemen of fouten, maar de gewetenswroeging kan 
door bekering worden uitgewist, waarna u gemoedsrust 
zult vinden.’ (Liahona, juli 2001, pp. 26–27.)

Alma 24:11. ‘Alles wat wij konden 
doen’ om ons te bekeren
•	 De	Anti-Nephi-Lehieten	deden	‘alles	wat	[zij]	konden	
doen’ om zich te bekeren (Alma 24:11). In 2 Nephi 
25:23 heeft Nephi uitgelegd ‘dat wij, na alles wat wij 
kunnen doen, door de genade worden gered’. Van de 
koning van de Anti-Nephi-Lehieten leren we dat ‘alles 
wat wij kunnen doen’ deels bestaat uit ‘ons (…) beke-
ren van al onze zonden’.

Alma 24:17–19. Onze wapens diep begraven
•	 Doordat	zij	hun	wapens	diep	in	de	grond	begroeven,	
beloofden de Anti-Nephi-Lehieten de Heer dat zij die 
wapens nooit meer zouden gebruiken. In de Schriften 
staat dat ‘zij onwrikbaar waren en liever tot de dood 
toe wilden lijden dan zonde begaan’ (Alma 24:19). Uit 
hun daden bleek dat ze hun zonden na hun oprechte 
bekering volledig verzaakten.

President Spencer W. Kimball (1895–1985) heeft gezegd 
dat de verzaking van zonden vaak een veranderde 
levensstijl vereist: ‘De 
zonde verzaken is meer 
dan alleen betere omstan-
digheden wensen. Men 
moet zelf voor die omstan-
digheden zorgen. Het kan 
nodig zijn dat iemand een 
hekel krijgt aan de vuile 
kleren en afschuw krijgt 
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voor de zonde. Hij moet zich ervan vergewissen dat hij 
niet alleen de zonde heeft verzaakt maar dat hij ook de 
omstandigheden die leidden tot de zonde heeft veran-
derd. Hij moet de plekken en omstandigheden mijden 
die met de zonde te maken hebben, want daar zou hij 
het makkelijkste weer over de schreef gaan. Hij moet de 
mensen mijden met wie hij de zonde begaan heeft. Hij 
hoeft geen hekel te hebben aan de betrokkenen, maar 
moet wel hen en alles wat met de zonde te maken heeft 
mijden. (…) Hij moet alles wegdoen dat de oude herin-
neringen nieuw leven in zou kunnen blazen.’ (The 
Miracle of Forgiveness [1969], pp. 171–172.)

Alma 24:22–27. Het voorbeeld 
van de rechtvaardigen resulteerde 
in de bekering van velen
•	 Ouderling	L. Tom	Perry	van	het	Quorum	der	Twaalf	
Apostelen heeft gezegd dat ons vaste voornemen om 
onze verbonden na te komen anderen tot bekering kan 
aanzetten:

‘De koning van de Anti-Nephi-Lehieten droeg zijn volk 
op om hun wapens diep in de grond te begraven, zodat 
men niet in de verleiding zou komen de wapens tegen 
hun Lamanitische broeders te gebruiken als die tegen 
hen ten strijde zouden trekken. Het volk voerde de 
opdracht van hun koning uit, een daad die in hun ogen 
“een getuigenis voor God was — en eveneens voor de 
mensen — dat zij nooit meer wapens zouden gebrui-
ken voor het vergieten van mensenbloed” (Alma 24:18). 
Toen de Lamanieten oprukten, gingen de Anti-Nephi-
Lehieten “hen tegemoet en wierpen zich voor [hun 
aanvallers] ter aarde neer” (Alma 24:21). De Lamanieten 
doodden duizend en vijf van de Anti-Nephi-Lehieten 
voordat ze hun slachtpartij staakten. Waarom stopte 
de slachtpartij en wat waren de gevolgen daarvan? Het 
verslag in Alma geeft antwoord op die vragen: (…)

‘“Welnu, toen de Lamanieten dat zagen, hielden zij 
ermee op hen te doden; en er waren er velen wier hart 
in hen was gezwollen (…) want het berouwde hun wat 
zij hadden gedaan. (…)

‘“(…) Die dag [sloot zich] een groter aantal bij het volk 
Gods [aan] dan zij die waren gedood; en zij die waren 
gedood waren rechtvaardige mensen, daarom hebben 

wij geen reden eraan te twijfelen dat zij behouden 
werden.” (Alma 24:24–26) (…)

‘Hoewel de moraal van het verhaal niet op universeel 
pacifisme is gericht, zien we dat we door niet agressief 
op de agressie van anderen te reageren veel invloed 
op hen kunnen uitoefenen. Als we het voorbeeld van 
Christus volgen en de andere wang toekeren, kunnen 
we letterlijk een verandering in hun hart teweeg-
brengen. Als vreedzame volgelingen van Christus 
inspireren wij anderen om Hem te volgen.’ (Living 
with  Enthusiasm [1996], pp. 127–128.)

Alma 24:30. Neutraal terrein verlaten
•	 De	toestand	van	iemand	die	van	de	kerk	wegvalt	
nadat hij of zij lid is geweest, is doorgaans ‘erger dan 
wanneer [hij of zij] die dingen nooit had geweten’ (Alma 
24:30). De profeet Joseph Smith heeft die realiteit in een 
gesprek met een ander lid toegelicht. Ene broeder Isaac 
Behunin zei eens tegen de profeet Joseph Smith: ‘“Als ik 
deze kerk zou verlaten, zou ik niet doen wat die mensen 
hebben gedaan: ik zou naar de een of andere afgelegen 
plek gaan waar men nog nooit van het mormonisme 
had gehoord, daar zou ik me vestigen, en niemand zou 
ooit vernemen dat ik er enige weet van had.”

‘De grote ziener antwoordde onmiddellijk: “Broeder 
Behunin, u weet niet wat u zou doen. Deze mensen 
dachten ongetwijfeld ooit ook zoals u. Maar voordat 
u lid werd van deze kerk, bevond u zich op neutraal 
terrein. Toen het evangelie aan u werd verkondigd, 
werden goed en kwaad voor u geplaatst. U kon een van 
beide of geen van beide kiezen. Twee tegenpolen van 
meesters nodigden u uit om hen te dienen. Toen u lid 
werd van deze kerk, ging u in dienst bij God. Toen u 
dat deed, verliet u het neutrale terrein, en u kunt daar 
nooit meer terugkeren. Als u de Meester in de steek laat 
bij wie u in dienst ging, dan is dat op aanstichting van 
de boze, en dan volgt u zijn bevelen op en bent u zijn 
dienstknecht.”’ (Leringen van kerkpresidenten: Joseph 
Smith [2007], pp. 349–350.)

Alma 25:1–12. Profetie vervuld
•	 Alma	25:1–12	beschrijft	de	vervulling	van	Abinadi’s	
profetie aangaande de goddeloze priesters van koning 
Noach (zie Mosiah 17:15–20). Let op hoe Mormon de 
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lezer attendeert op de vervulling van Abinadi’s profe-
tieën. Denk na over de gevolgen voor wie de profeten, 
zoals Abinadi, verwerpen en beweren dat de profeet 
heeft gezondigd. In een hedendaagse openbaring wor-
den ‘allen die de hiel opheffen tegen [z]ijn gezalfden” 
eveneens gewaarschuwd (zie LV 121:16–22).

Alma 25:17. De Heer had ‘zijn woord op 
ieder punt aan hen (…) waargemaakt’
•	 Een	van	de	grootste	lessen	in	dit	gedeelte	van	het	
boek Alma is dat God zijn beloften altijd nakomt. 
De Heer had koning Mosiah verteld dat velen in de 
leringen van zijn zonen zouden geloven en dat Hij hen 
‘uit de handen der Lamanieten’ zou bevrijden (Mosiah 
28:7). Zie Alma 17:4, 35–39; 19:22–23; 26:1–4 voor de 
vervulling van die beloften. Zo zijn er talloze voorbeel-
den in de Schriften van de leerstellige waarheid dat 
God gebonden is wanneer wij doen wat Hij zegt (zie 
LV 82:10   ).

Alma 26:5–7. Wat zijn schoven?
•	 Het	woord	schoven betekent een bundel bijeenge-
bonden graanhalmen. Ammon verwijst in Alma 26:5 
met schoven naar de bekeerlingen die in de kerk 
gebracht zijn door getrouwe zendelingen die hun 
 sikkel hebben ingeslagen.

Alma 26:11–14
Waaruit blijkt dat Ammon zich verheugde 
in de kracht en de barmhartigheid van de 

Heiland en niet in zichzelf roemde?

Alma 26:15–16. ‘Wie kan te veel 
roemen in de Heer?’
•	 Wij	dienen	net	als	Ammon	te	roemen	in	de	Heer	en	
Hem te loven. Zuster Sheri L. Dew, voormalig raadgeef-
ster in het algemeen ZHV-presidium, heeft over de rol 
van Jezus Christus in ons dagelijks leven gezegd:

‘Is het mogelijk om gelukkig te zijn als het leven 
moeilijk is? Om gemoedsrust te vinden te midden van 
onzekerheid en hoop te midden van cynisme? Is het 

mogelijk om te veranderen, om oude gewoonten af te 
schudden en nieuw te worden? Is het mogelijk om een 
integer en zuiver leven te leiden in een wereld die niet 
langer prijs stelt op de deugden die kenmerkend zijn 
voor de volgelingen van Christus?

‘Jazeker. Het antwoord is ja, dankzij Jezus Christus, 
wiens verzoening garandeert dat we de lasten van de 
sterfelijkheid niet alleen hoeven dragen. (…)

‘In de loop der jaren heb ik, net als u, moeilijkheden en 
teleurstellingen ondergaan die me verpletterd zouden 
hebben als ik niet had kunnen putten uit een bron 
van veel meer wijsheid en kracht dan die ik zelf bezit. 
Hij is me nooit vergeten en heeft me nooit in de steek 
gelaten. Ik weet nu zelf dat Jezus werkelijk de Christus 
is en dat dit zijn kerk is. Met Ammon verklaar ik: “[Want] 
wie kan te veel roemen in de Heer? Ja, wie kan te veel 
zeggen over zijn grote kracht, en over zijn barmhartig-
heid (…) ? Zie, (…) ik kan nog niet het kleinste deel 
van wat ik voel, verwoorden” (Alma 26:16). Ik getuig 
dat op deze avond van de bedeling van de volheid 
der tijden, waarop Lucifer overuren maakt om onze 
thuisreis in gevaar te brengen en ons weg te trekken 
van de verzoenende macht van de Heiland, het enige 
antwoord voorieder van ons Jezus Christus is.’ (Zie De 
Ster, juli 1999, pp. 78–79.)

Alma 26:27. Volharding leidt tot succes
•	 De	zonen	van	Mosiah	hadden	veel	meer	succes	
onder de Lamanieten dan ze aanvankelijk hadden 
verwacht (zie Alma 26:30–31). Aan het begin van hun 
zending gaf de Heer hun de volgende belofte: ‘Ik zal 
u tot een werktuig in mijn handen maken tot behoud 
van vele zielen’ (Alma 17:11). Met die belofte vatten zij 
moed ‘om zich onder de Lamanieten te begeven en hun 
het woord Gods te verkondigen’ (Alma 17:12). Het suc-
ces kwam hun ondanks de belofte van de Heer echter 
niet aanwaaien. Gedurende hun zending van veertien 
jaar doorstonden ze ‘allerlei ellende’ (Alma 26:30). Er 
staat verder dat hun hart ‘bedrukt was en [z]ij wilden 
terugkeren’ (Alma 26:27). Toch vertrouwden ze op de 
beloften van de Heer en gingen ze voort. Zoals Hij dat 
altijd doet, liet de Heer zijn beloften in vervulling gaan 
en beloonde hij hun inspanningen.
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Alma 26:27–30. De realiteit van zendingswerk
•	 Ouderling	F. Burton	Howard	van	de	Zeventig	heeft	
verteld dat hij door het lezen van Alma 26 als jonge 
zendeling een sterker getuigenis van de waarheid van 
het Boek van Mormon heeft gekregen:

‘Ik las in hoofdstuk 26 van Alma het verhaal van 
Ammons zending nog eens door. Ik las hardop en 
probeerde me voor te stellen dat ik er bij was, dat ik 
de woorden zelf zei of hoorde. Dat deed ik wel vaker. 
Toen ik het verslag nogmaals doornam, merkte ik dat 
de Geest duidelijk tot mijn ziel sprak, iets wat niet goed 
is uit te leggen en wat moeilijk te begrijpen is door 
iemand die dat niet zelf heeft meegemaakt. De Geest 
zei: Valt je niets op? Alles wat Ammon overkwam, is jou 
ook overkomen.

‘Die zienswijze kwam totaal onverwacht. De implicaties 
ervan waren verstrekkend; ik had er nog nooit op die 
manier naar gekeken. Ik las het verhaal snel nog een 
keer. Inderdaad, mijn hart was bij tijd en wijle bedrukt 
geweest en ik wilde toen naar huis terugkeren. Ook ik 
was naar een vreemd land gegaan om het evangelie 
aan de Lamanieten te verkondigen. Ik had me onder 
hen begeven, ontbering doorstaan, op de grond gesla-
pen, kou en honger geleden. Ook ik was van huis tot 
huis gegaan, had maanden op deuren geklopt zonder 
binnengelaten te worden, vertrouwende op de barm-
hartigheden Gods.

‘Op andere momenten waren wij hun huizen binnen-
gegaan en hadden wij met mensen gepraat. Wij hadden 
hun op straat en op hun heuvels onderwezen. Wij had-
den zelfs in andere kerken gepredikt. Ik moest denken 
aan de keer waarop ik bespuwd was. Ik moest ook 
denken aan de keer waarop ik als jonge districtsleider 
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de opdracht van de zendingspresident had gekregen 
om een nieuwe stad te openen en samen met drie 
andere zendelingen het hoofdplein van de stad had 
betreden waarop geen zendeling nog een voetstap had 
gezet. We liepen het plein op, zongen een lofzang en 
zagen een aanzwellende groep mensen om ons heen.

‘Toen moest ik, als districtsleider, het woord prediken. 
Ik stond op een stenen bank en sprak tot de menigte. 
Ik vertelde het verhaal van de herstelling van het 
evangelie, van de jonge Joseph die naar het bos ging en 
van de verschijning van de Vader en de Zoon aan hem. 
Het groepje tienerjongens dat ons in de avondschemer 
met stenen had bekogeld, stond me nog helder voor 
de geest. Ik voelde nog de angst die ik had gehad om 
geraakt te worden door mensen die de boodschap niet 
wilden horen.

‘Ik moest denken aan de tijd die ik in een cel had 
doorgebracht toen de politie moest uitzoeken of ik 
wettelijk gerechtigd was om in een bepaald land als 
zendeling op te treden. Ik was te kort in de gevangenis 
om mijzelf met Ammon te vergelijken, maar ik herin-
ner me nog steeds het gevoel dat ik had toen de deur 
op slot ging en ik ver van huis was, alleen, en slechts 
op de barmhartigheden van de Heer kon vertrouwen 
om mij te bevrijden. Ik dacht eraan dat we die dingen 
doorstonden in de hoop “het middel te kunnen zijn om 
de een of andere ziel te redden” (Alma 26:30).

‘En toen ik die dag aan het lezen was, getuigde de 
Geest opnieuw tot mij, en de woorden weet ik me tot 
op de dag van vandaag nog te herinneren: Alleen een 
zendeling had dit verhaal kunnen schrijven. Joseph 
Smith had nooit kunnen weten hoe het was om een 
zendeling onder de Lamanieten te zijn, want hij kende 
niemand die ooit iets dergelijks had gedaan.’ (‘Ammon: 
Reflections on Faith and Testimony’, in Heroes from the 
Book of Mormon [1995], pp. 124–125.)

Alma 27:21–24. Onze vijanden vergeven
•	 Alma	had	de	inwoners	van	Zarahemla	eerder	
opgeroepen om hun hart te veranderen (zie Alma 5:6, 
12–14, 26). Hij verklaarde eveneens dat de Heer ‘alle 
mensen’ uitnodigt (Alma 5:33). Dat komt overeen met 
een soortgelijke uitnodiging van de Heer bij monde 
van Nephi: ‘Hij verwerpt niemand die tot Hem komt, 
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zwarte en blanke, slaaf en vrije, man en vrouw; (…) 
allen zijn voor God gelijk’ (2 Nephi 26:33). De inwoners 
van Zarahemla namen Alma’s boodschap aan. Toen zij 
hun vijanden moesten vergeven, boden zij het volk van 
Ammon land en bescherming aan.

President Howard W. Hunter (1907–1995) heeft 
ieder van ons aangespoord om onze vijanden ook te 
vergeven:

‘Denk bijvoorbeeld eens aan deze opdracht die Christus 
zijn discipelen gaf: “Hebt uw vijanden lief en bidt voor 
wie u vervolgen” (Matteüs 5:44).

‘Bedenk wat die vermaning alleen al zou doen in uw 
buurt en in de mijne, in de omgeving waar u en uw 
kinderen wonen, onder de volken die samen onze 
grote wereldfamilie vormen. Ik besef dat deze leerstel-
ling erg moeilijk na te leven is, maar het is beslist een 
prettiger moeilijkheid dan de verschrikkelijke taken 
waarvoor we staan door de oorlog, de armoede en het 
verdriet waarmee de wereld voortdurend geconfron-
teerd wordt. (…)

‘Wij hebben allen belangrijke kansen om het christen-
dom uit te dragen, en we zouden dat bij elke gelegen-
heid moeten proberen. Wij kunnen bijvoorbeeld 
allemaal wat vergevensgezinder zijn.’ (Zie De Ster, 
januari 1993, p. 15.)

Alma 28:1–12. Hoop volgt op de 
dood van de rechtvaardigen
•	 Ouderling	Robert D.	Hales	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft over zijn ervaring met een 
rechtschapen priesterschapsdrager verteld die op zijn 
sterfbed lag:

‘Mijn vriend aanvaardde  
de zinsnede “uw wil 
geschiedde” toen hij zijn 
eigen pijnlijke beproevin-
gen onder ogen zag. Als 
getrouw lid van de kerk 
werd hij geconfronteerd 
met enkele ernstige zorgen. 
De volgende vragen die hij 
had, vond ik vooral ontroe-
rend: “Heb ik alles gedaan 
wat ik moet doen om getrouw tot het einde 

te volharden?” “Hoe zal de dood zijn?” “Zijn mijn gezins-
leden zo ver dat ze getrouw zullen blijven en zelfred-
zaam zullen zijn als ik er niet meer ben?’

‘Wij hadden de gelegenheid om over die drie vragen 
te spreken. Ze worden duidelijk beantwoord in de 
leer van de Heiland. Wij bespraken dat hij zijn leven 
lang geprobeerd had om getrouw te zijn, om te doen 
wat God van hem verlangde, om eerlijk te zijn in zijn 
omgang met anderen, en om voor zijn gezinleden te 
zorgen en ze lief te hebben. Wordt dat niet bedoeld met 
volharden tot het einde? We spraken over wat er onmid-
dellijk na de dood gebeurt, over wat God ons geleerd 
heeft over de geestenwereld. Die wereld is een paradij-
selijke plek van geluk voor wie een rechtschapen leven 
hebben geleid. Daar hoeven wij niet bang voor te zijn.

‘Na ons gesprek riep hij zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen bijeen om hun nogmaals in de leer van 
de verzoening te onderrichten, dat allen zullen worden 
opgewekt. Iedereen begreep dat er, zoals de Heer 
heeft gezegd, weliswaar rouw zal zijn bij de tijdelijke 
scheiding, maar dat er geen verdriet is voor wie sterven 
in de Heer (zie Openbaring 14:13; LV 42:46). Zijn zegen 
beloofde hem troost en de verzekering dat alles goed 
zou komen, dat hij geen pijn zou lijden, dat hij nog tijd 
zou hebben om zijn familie op zijn heengaan voor te 
bereiden — en dat hij zelfs zou weten wanneer dat ging 
gebeuren. De familie vertelde mij dat hij de avond voor 
zijn overlijden had gezegd dat hij de volgende dag heen 
zou gaan. De volgende middag sliep hij in vrede in, met 
zijn familie aan zijn zijde. Die gemoedsrust en troost 
krijgen wij als we het evangelieplan begrijpen en weten 
dat het gezin eeuwig is.

‘Vergelijk die gebeurtenissen eens met een voorval dat 
zich voordeed toen ik begin twintig was. Toen ik bij 
de luchtmacht was, stortte een van de piloten in mijn 
eskader tijdens een trainingsvlucht neer en kwam om. 
Ik werd aangewezen om mijn neergestorte kameraad te 
begeleiden op zijn laatste reis naar huis, voor zijn begra-
fenis in Brooklyn (V.S.) Ik had de eer om bij zijn familie 
te staan toen hij opgebaard lag en toen hij begraven 
werd. Ik mocht ook onze regering vertegenwoordigen 
door bij het graf de vlag aan de rouwende weduwe aan 
te bieden. De begrafenisdienst was triest en troosteloos. 
Er werd niets gezegd over zijn goede kanten of zijn 
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prestaties. Zijn naam werd niet eens genoemd. Na de 
dienst wendde zijn vrouw zich tot mij en vroeg: “Bob, 
wat gaat er nou werkelijk gebeuren met Don?”

‘Toen kon ik haar de heerlijke leer van de opstanding 
uitleggen en de werkelijkheid dat ze, als ze gedoopt 
en in de tempel voor tijd en eeuwigheid verzegeld zijn, 
voor eeuwig bij elkaar kunnen zijn. De predikant die 
naast haar stond, zei: “Dat is de mooiste leerstelling die 
ik ooit gehoord heb.”’ (Zie De Ster, januari 1997, p. 63.)

Alma 29:4–5. God geeft de 
mensen naar hun verlangen
•	 Ouderling	Neal A.	Maxwell	(1926–2004)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd dat onze 
verlangens invloed hebben op onze persoonlijke 
ontwikkeling en uiteindelijk onze eeuwige zegeningen 
bepalen:

‘Verlangens (…) worden sterk bepalende factoren, zelfs 
als we, onnozel als we zijn, niet echt de gevolgen van 
onze verlangens wensen. (…)

‘Wat we in de loop der tijd dus onophoudelijk verlan-
gen, zullen we uiteindelijk worden en in de eeuwigheid 
ontvangen. (…)

‘Rechtschapen verlangens mogen niet verflauwen, want, 
zo zegt president Brigham Young: “De mannen en vrou-
wen die het celestiale koninkrijk willen beërven, zullen 
merken dat ze daar elke dag voor moeten strijden.” 
(Journal of Discourses, deel 11, p. 14.) Ware christen-
strijders zijn dus veel meer dan zondagsbelijders. (…)

‘(…) Bedenk, broeders en zusters, dat het onze eigen 
verlangens zijn die bepalen hoe groot en aantrekkelijk 
bepaalde verleidingen zijn. Wij stellen de temperatuur 
van onze verleidingen in.

‘Dus om onze verlangens te kunnen vormen en trainen, 
moeten we de waarheden van het evangelie begrijpen, 
maar er komt meer bij kijken. President Brigham Young 
heeft dat beaamd: “Het is duidelijk dat velen die de 
waarheid begrijpen, zich er niet door laten leiden; 
dus hoe waar en mooi de waarheid ook is, u moet de 

passies van de mens pakken en die dan naar de wet van 
God vormen.” (Journal of Discourses, deel 7, p. 55.) (…)

‘(…)Daarom is volgens 
 President Joseph F. Smith 
“de vorming van onze ver-
langens van vérstrekkend 
belang voor ons geluk 
in het leven”. (Gospel 
 Doctrine, 5de editie [1939], 
p. 297.) Die vorming kan 
voeren tot heiliging, totdat, 
zoals president Brigham 

Young zegt, “heilige verlangens overeenkomstige uiter-
lijke werken voortbrengen”. (Journal of Discourses, deel 
6, p. 170.) Alleen door onze verlangens te vormen en te 
trainen worden ze onze bondgenoot in plaats van onze 
vijand!’ (Zie De Ster, januari 1997, pp. 20–21.)

Stof tot nadenken
•	 Hoe	kunt	u	door	het	voorbeeld	van	de	Anti-Nephi-

Lehieten uw eigen bekering kracht bijzetten?

•	 De	Anti-Nephi-Lehieten	begroeven	hun	wapens	
en sloten daarbij een verbond met God (zie Alma 
24:17–18). Wat doet u op regelmatige basis om de 
Heer te tonen dat u zich ook volledig bekeerd hebt?

•	 Hoe	kan	Alma’s	zendingswerk	onder	de	Nephie-
ten (zie Alma 4–15) hem hebben voorbereid om 
de bekeerde Lamanieten te ontvangen die door de 
zonen van Mosiah onderwezen waren?

Voorgestelde opdrachten
•	 Net	zoals	de	Lamanieten	hun	oorlogswapens	begroe-

ven zodat ze die nooit meer zouden gebruiken, moe-
ten wij ons ontdoen van zonden of zwakheden die 
ons ervan weerhouden om tot God te komen. Stel vast 
welke zonde of zwakte u wilt afleggen. Stel een plan 
op om ermee af te rekenen en ga dan aan de slag.

•	 Lees	Alma	26	en	28	en	let	op	de	oorzaken	die	
Ammon en Alma voor hun vreugde aandragen. Maak 
een overzicht van die oorzaken en kies er een of 
meer uit om aan te werken.

Hoofdstuk 28

220



Alma 30 –31

Hoofdstuk 29

Inleiding
Alma 30–31 maakt duidelijk welke mensen en ideeën 
tegen Jezus Christus gekant zijn. President Ezra Taft 
Benson (1899–1994) heeft gezegd:

‘Het Boek van Mormon brengt de mens op twee manie-
ren tot Christus. Ten eerste vertelt het op een eenvou-
dige manier over Christus en zijn evangelie. (…)

‘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. Met zijn onein-
dige voorkennis heeft God het Boek van Mormon zo 
samengesteld dat wij kunnen herkennen en weten hoe 
we de valse educatieve, politieke, religieuze en filoso-
fische denkbeelden van onze tijd kunnen bestrijden.’ 
(Ensign, mei 1975, p. 64.)

Als u bestudeert hoe Korihor het geloof van de Nephie-
ten wilde ondermijnen, herkent u diezelfde destructieve 
argumenten in deze tijd. Door Alma’s reactie op Korihor 
te bestuderen, kunt u zichzelf en anderen beter bescher-
men tegen mensen die uw geloof willen vernietigen.

Toelichting
Alma 30. Hedendaagse Korihors
•	 Ouderling	Gerald N.	Lund,	voormalig	lid	van	de	
Zeventig, heeft uitgelegd dat er veel hedendaagse 
 Korihors zijn:

‘De wereld is tegenwoordig vol van denkbeelden zoals 
Korihor die propageerde. We lezen ze in boeken, zien 
ze volop in films en op televisie, en horen ze op school 
en soms zelfs in de hedendaagse kerken verkondigd 
worden. (…)

‘(…) We zien duidelijke bewijzen waarom Mormon 
werd geïnspireerd om volledig verslag te doen van Kori-
hor en zijn leringen. Korihors leringen zijn weliswaar 
oud, maar tegelijkertijd net zo modern als de heden-
daagse drukpersen en satellietschotels.’  (‘Countering 
Korihor’s Philosophy’, Ensign, juli 1992, p. 20.)

Alma 30:6. Antichristen
•	 In	de	Gids	bij	de	Schriften	wordt	antichrist	omschre-
ven als ‘iemand die, of iets wat, het ware heilsplan ver-
valst en openlijk of heimelijk Christus bestrijdt. De grote 
antichrist is Lucifer, maar hij heeft vele helpers, zowel 
geestelijke als sterfelijke wezens.’ (‘Antichrist’, p. 12.)

Ouderling Bruce R. McConkie (1915–1985) van het 
Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd: ‘Een 
antichrist is een tegenstrever van Christus; hij is iemand 
die zich tegen het ware evangelie, de ware kerk en 
het ware heilsplan keert. (1 Johannes 2:19; 4:4–6.) 
Hij is iemand die de mens heil aanbiedt op andere 
voorwaarden dan die Christus heeft vastgesteld. Sherem 
( Jakob 7:1–23), Nehor (Alma 1:2–16) en Korihor (Alma 
30:6–60) waren antichristen die hun misleidende leer 
onder de Nephieten verspreidden.’ (Mormon Doctrine, 
2de editie [1966], pp. 39–40.)

Alma 30:7, 11. ‘Geen wet tegen iemands geloof’
•	 Als	er	‘geen	wet	tegen	iemands	geloof’	was,	waarom	
werd Korihor dan opgepakt? Koning Mosiah had een 
oproep laten uitgaan dat volgens de Nephitische wet 
‘geen enkele ongelovige een ander mocht vervolgen die 
tot de kerk van God behoorde’ (Mosiah 27:2).

Korihor mocht dus geloven wat hij wilde, maar hij 
mocht volgens de oproep van koning Mosiah niet 
proberen de kerk te vernietigen. Het is opmerkelijk dat 
velen in Zarahemla Korihor en zijn leringen aanhingen, 
terwijl het volk van Ammon, dat bijna hun hele leven 
volgens leringen als die van Korihor had geleefd, ‘hem 
uit het land liet zetten’ (Alma 30:21; zie ook vss. 18–20). 
Zij zagen het gevaar van Korihors leer in.

Alma 30:12–18
In welke opzichten sluiten de leringen van 
Korihor aan bij de argumenten waarmee 
men tegenwoordig ons geloof aanvalt?
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Alma 30:12–18. Strategieën van Korihor
•	 Een evangeliekenner heeft uitgelegd hoezeer de 
denkbeelden van Korihor overeenkomen met veel 
denkbeelden van tegen-
woordig: ‘Korihor stond 
erop alle problemen op 
een zuiver rationele en 
wetenschappelijke manier 
te benaderen. Al het andere 
deed hij af als “de uitwer-
king van een uitzinnige 
geest” (Alma 30:13–16). Hij 
ageerde tegen het juk van 
oude tradities en primitief 
bijgeloof, die de mensen 
voerden tot een geloof in 
dingen die gewoonweg “niet waar zijn” (Alma 30:16). 
Hij riep het volk op om zich van “de dwaze overleverin-
gen van hun vaderen” te bevrijden (Alma 30:31). Hij 
riep op tot een nieuwe zedenleer en de verwerping van 
oude remmingen (Alma 30:17–18, 25). Hij riep op tot 
economische bevrijding van priesterlijke uitbuiting 
(Alma 30:27) en eiste voor iedereen het recht “om 
gebruik te maken van hetgeen hun eigendom is” (Alma 
30:28). Hij predikte een naturalisme zonder enige 
opsmuk door te beweren dat “wanneer een mens dood 
is, dat het einde ervan was” (Alma 30:18), en wat daar-
mee gepaard gaat — zuiver materialisme: “dat het ieder 
mens in dit leven verging naargelang de beheersing van 
het schepsel” (Alma 30:17). Daaruit volgde een duide-
lijke filosofie van ieder maar laten begaan en “dat het 
daarom ieder mens wel ging naargelang zijn vaardig-
heid, en dat ieder mens overwon naargelang zijn capa-
citeit; en dat wat een mens ook deed, het geen misdaad 
was” (Alma 30:17). Het overleven van de sterkste werd 
toegepast op het menselijk gedrag. De opheffing van 
oude zedelijke beperkingen was voor velen goed 
nieuws dat hen ertoe bracht “hun hoofd in hun god-
deloosheid op te richten, ja, en vele (…) hoererij[en] te 
bedrijven” (Alma 30:18). Behalve deze neiging om zijn 
zogenaamde bevrijding te prediken, leed Korihor aan 
een immense onverdraagzaamheid jegens alle opposi-
tie, hetgeen ook zeer kenmerkend is voor de mensen 
in onze tijd die er dezelfde ideeën op nahouden. Hij 
noemde alle vormen van oppositie “dwaasheden” 
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(Alma 30:13–14), “dwaze overleveringen” (Alma 30:31) 
en het bewijs “van een uitzinnige geest” die in verwar-
ring is (Alma 30:16). En terwijl Alma een vrije maat-
schappij voor ogen had waarin iedereen kon denken en 
zeggen wat hij wilde (Alma 30:7–12), was voor Korihor 
de enige vrije maatschappij er een waarin iedereen pre-
cies zo dacht als hij (Alma 30:24).’ (Hugh W. Nibley, 
Since Cumorah, 2de editie [1988], pp. 379–380.)

Alma 30:15–16. De valse leer van Korihor
•	 Korihor	leerde:	‘Gij	kunt	niet	iets	weten	wat	gij	niet	
ziet.’ Daarmee geeft hij blijk van de filosofie dat we alle 
ideeën en kennis alleen proefondervindelijk met onze 
zintuigen kunnen opdoen en verifiëren, ofwel door te 
zien, ruiken, voelen, horen of proeven. Aangezien we 
geestelijke ervaringen met betrekking tot openbaringen 
van God zelden met onze zintuigen zien, ruiken, 
voelen, horen of proeven, schuiven aanhangers van 
Korihors opvattingen ze als onzin terzijde.

President Boyd K. Packer, president van het Quorum 
der Twaalf Apostelen, heeft een ervaring beschreven 
die aantoont dat geestelijke zaken doorgaans niet met 
onze vijf zintuigen zijn waar te nemen:

‘Ik wil u over een indrukwekkende ervaring vertellen 
die ik had voordat ik algemeen autoriteit was. Ik zat in 
een vliegtuig naast een atheïst die zo nadrukkelijk bleef 
volhouden dat God niet bestond, dat ik mijn getuigenis 
gaf. “U ziet het verkeerd”, zei ik. “Er is wel een God. Ik 
weet dat Hij leeft!”

‘Hij protesteerde: “Dat weet u niet. Niemand weet dat! 
Dat kunt u niet weten!” Toen ik niet wilde opgeven, 
stelde de atheïst, die jurist was, wellicht de belangrijkste 
vraag wat betreft een getuigenis. “Goed dan,” zei hij 
spottend en laatdunkend, “u zegt dat u het weet. Vertel 
me dan maar hoe u dat weet.”

‘Toen ik antwoord probeerde te geven, stond ik 
ondanks mijn universitaire graden met een mond vol 
tanden.

‘Soms schaamt u zich als jonge zendeling als cynici en 
sceptici u met minachting behandelen omdat u niet op 
alles direct een antwoord hebt. Onder dergelijke spot 
keren sommigen zich vol schaamte af. (Denk maar aan 
de roede van ijzer, het ruime gebouw en de spotternij. 
Zie 1 Nephi 8:28.)
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‘Toen ik woorden als Geest en getuigenis gebruikte, 
antwoordde de atheïst: “Ik weet niet waar u het over 
hebt.” De woorden gebed, onderscheidingsvermogen en 
geloof zeiden hem ook helemaal niets. Hij zei: “Ziet u 
wel, u weet het niet echt. Als u het echt wist, zou u me 
kunnen vertellen hoe u het wist.”

‘Ik had het gevoel dat het misschien niet verstandig was 
geweest om mijn getuigenis te geven, en ik wist me 
even geen raad. En toen gebeurde het! Ik moest ergens 
aan denken. En ik citeer nu een uitspraak van de pro-
feet Joseph Smith: “We kunnen er baat bij hebben de 
eerste aanduiding van de geest van openbaring op te 
merken, bijvoorbeeld als we zuivere intelligentie in ons 
voelen stromen. Dan kunnen we plotselinge invallen 
krijgen (…), en door de Geest van God te onderkennen 
en te begrijpen, groeien we in het beginsel openba-
ring, totdat we volmaakt worden in Christus Jezus.” 
 (Teachings of the Prophet Joseph Smith, samengesteld 
door Joseph Fielding Smith, Salt Lake City: Deseret 
Book Co., 1977, p. 151.)

‘Ik kreeg toen zo’n inval en zei tegen de atheïst: “Mag ik 
u vragen of u weet hoe zout smaakt?”

‘“Natuurlijk weet ik dat”, antwoordde hij.

‘“Wanneer hebt u voor het laatst zout geproefd?”

‘“Ik heb net in het vliegtuig gegeten.”

‘“U denkt alleen maar dat u weet hoe zout smaakt”, 
zei ik.

‘Hij zei beslist: “Ik weet heel goed hoe zout smaakt.”

‘“Als ik u een kopje zout en een kopje suiker gaf en u 
beide laat proeven, kunt u dan onderscheid maken tus-
sen het zout en de suiker?”

‘“Dat is een stompzinnige vraag”, antwoordde hij. 
“Natuurlijk proef ik het verschil. Ik weet hoe zout 
smaakt. Dat is een alledaags kwestie — ik weet dat 
heel goed.”

‘Ik zei: “Als we ervan uitgaan dat ik nog nooit zout heb 
geproefd, kunt u mij dan uitleggen hoe het smaakt?”

‘Na even te hebben nagedacht, zei hij: “Nou, het is niet 
zoet en het is niet zuur.”

‘“Nu vertelt u me wat het niet is, in plaats van wat het 
wel is.”

‘Na verscheidene pogingen lukte het hem uiteraard 
niet. Met alleen woorden kon hij niet uitleggen hoe 
zout smaakt. Ik gaf opnieuw mijn getuigenis en zei: 
“Ik weet dat God bestaat. U hebt mijn getuigenis bela-
chelijk gemaakt en gezegd dat als ik het echt wist, ik u 
zou kunnen uitleggen hoe ik dat wist. Beste vriend, in 
geestelijk opzicht heb ik zout geproefd. En ik kan even-
min aan u in woorden uitleggen hoe ik dat weet, als u 
aan mij kunt uitleggen hoe zout smaakt. Maar ik zeg 
opnieuw tegen u dat er een God is! Hij leeft! En omdat 
u dat niet weet, hoeft u mij niet te vertellen dat ik het 
ook niet weet. Want ik weet het wel!”

‘Toen we afscheid van elkaar hadden genomen, hoorde 
ik hem nog mompelen: “Ik heb als toeverlaat uw gods-
dienst niet nodig! Ik heb die niet nodig.”

‘Vanaf dat moment heb ik me er nooit meer voor 
geschaamd dat ik niet alleen met woorden kan uitleg-
gen wat ik op geestelijk gebied weet.’ (‘The Candle of 
the Lord’, Ensign, januari 1983, pp. 51–52.)

Alma 30:17. Korihor predikte dat ‘wat een 
mens ook deed’, het geen zonde was
•	 Wat	sommige	mensen	in	de	wereld	ook	geloven,	
het evangelie leert ons dat er niet zoiets als een relatief 
waardensysteem is. In sommige culturen wordt een 
dergelijke waardenvrije benadering van het leven als 
normaal of zelfs als ideaal gezien, waarbij subtiele 
vormen van oneerlijkheid in bestuurlijke, zakelijke en 
persoonlijke betrekkingen de norm zijn. Het Boek van 
Mormon leert ons echter dat goed en kwaad bestaan, 
en geeft ons de sleutel waarmee we kunnen oordelen 
(zie Moroni 7:16–17   ).

•	 Korihors	opvatting	dat	het	iemand	wel	ging	‘naar-
gelang zijn vaardigheid, en dat ieder mens overwon 
naargelang zijn capaciteit’, sluit de behoefte aan God in 
ons leven uit. Zijn filosofie dat ‘wat een mens ook deed, 
het geen misdaad was’, zorgt voor een egocentrisch en 
relatief waardensysteem bij de mens.

•	 Ouderling	Neal A.	Maxwell	(1926–2004)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft de zelfzucht in 
Korihors leringen aan de kaak gesteld:

‘Sommige zelfzuchtigen menen ten onrechte dat er geen 
goddelijke wet bestaat, en dat er dus ook geen zonde 
bestaat (zie 2 Nephi 2:13). Zo wordt de op de situatie 
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toegesneden ethiek op maat gemaakt voor de zelfzuch-
tigen. Wat iemands zelfverwezenlijking betreft, kan hij 
overwinnen naargelang zijn capaciteit en kracht, omdat 
er in feite toch geen misdaad bestaat (zie Alma 30:17).

‘Het zal u dan ook niet verbazen dat zelfzucht leidt tot 
verschrikkelijke blunders qua inzicht en gedrag. Kaïn 
bijvoorbeeld, die verdorven was door zijn streven naar 
macht, zei na de moord op Abel: “Ik ben vrij” (Mozes 
5:33; zie ook Mozes 6:15).

‘Een van de ergste gevolgen van extreme zelfzucht is 
dan ook het fundamentele verlies van het vermogen 
om iets in de juiste proporties te zien — zoals muggen 
uitziften maar kamelen doorzwelgen (zie Matteüs 23:24; 
zie ook de Bijbelvertaling van Joseph Smith). Er zijn 
tegenwoordig bijvoorbeeld mensen die diverse muggen 
ziften, maar abortus om de geboorte van een meerling 
tot één baby te beperken slikken. Het is dan ook geen 
wonder dat zelfzucht een linzengerecht opblaast tot een 
banket en dertig zilverlingen doet voorkomen als een 
kostbare schat.’ (Zie De Ster, juli 1999, p. 27.)

Alma 30:20–23. De leringen van kerkleiders
•	 De	hogepriester	Giddonah	confronteerde	Korihor	en	
vroeg hem waarom hij zich uitsprak tegen de profeten 
en tegen het bestaan van Jezus Christus. Korihor ont-
week de vraag en voerde een verbale aanval uit op de 
gelovigen en hun leiders. Hij wilde het belachelijk doen 
voorkomen dat mensen hun kerkleiders volgen. Presi-
dent Henry B. Eyring van het Eerste Presidium heeft het 
tegendeel naar voren gebracht:

‘Korihor argumenteerde, zoals men vanaf het begin der 
tijden ten onrechte heeft geargumenteerd, dat aanvaar-
ding van de raad van Gods dienstknechten gelijk staat 
aan inperking van onze zelfstandigheid, een van God 
verkregen recht. Het is evenwel een ongeldig argument, 
omdat het de werkelijkheid verkeerd weergeeft. Als 
we Gods invloed op ons leven afwijzen, wil dat niet 
zeggen dat daarmee onze zelfstandigheid gewaarborgd 
is. We kiezen dan voor een ander soort invloed. We 
verwerpen de bescherming van een volmaakt liefde-
volle, almachtige, alwetende Vader in de hemel, die 
ons, samen met zijn geliefde Zoon, het eeuwige leven 
wil geven, die ons alles wil geven wat Hij heeft, die ons 

in gezinsverband thuis wil brengen, in zijn liefdevolle 
armen. Als wij zijn raad in de wind slaan, kiezen we 
voor de invloed van een andere macht, die onze 
ellende tot doel heeft en haat tot motief heeft verkozen. 
We hebben van God morele keuzevrijheid gekregen. In 
plaats van dat te zien als het recht op een leven dat vrij 
is van invloeden, gaat het veeleer om het onvervreemd-
baar recht om te kiezen aan welke van beide machten 
we ons willen onderwerpen.

‘Een andere misvatting is te denken dat de keuze om 
de raad van profeten wel of niet op te volgen, eenvou-
digweg betekent: naar goede raad luisteren en daar 
baat bij hebben, of dat niet doen en alles bij het oude 
laten. Maar de keuze om de raad van profeten naast 
ons neer te leggen, verandert onze positie. Die positie 
wordt gevaarlijker. Want als we de raad van de profeten 
nu niet opvolgen, wordt het steeds moeilijker om die 
later wel aan te nemen. Het beste moment om Noach 
met de bouw van de ark te helpen, was de eerste keer 
dat hij het vroeg. Elke keer dat hij het daarna vroeg, zou 
weigering de invloed van de Geest verminderd hebben. 
En dus zou elk volgend verzoek dwazer lijken, totdat 
het begon te regenen. En dan was het te laat.’ (Zie De 
Ster, juli 1997, p. 24.)

Alma 30:25. Antichristen gebruiken  
vaak halve waarheden
•	 Een	veelvoorkomende	tactiek	waarmee	mensen	het	
geloof van anderen proberen te ondermijnen, is het 
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zogeheten ‘stromanargument’. Daarbij schetst men een 
vals beeld — een stroman — van de waarheid en valt 
men dat valse beeld aan om anderen te overtuigen dat 
het ware beeld vals is. Een simpel voorbeeld hiervan is 
een kind dat zijn ouders, die hem pas laten spelen als 
hij klaar is met zijn huiswerk, verwijt dat ze hem geen 
plezier gunnen. Die redenering klopt niet, maar wordt 
vaak gebruikt om anderen te misleiden.

Soms beweren anderen dat heiligen der laatste dagen 
iets geloven wat ze niet geloven. Zij beweren dat het 
valse geloof onwaar is en tonen vervolgens aan dat 
het onwaar is. Dat heeft niets te maken met wat we 
werkelijk geloven, maar is een poging om onze ‘dwa-
ling’ aan te tonen. Korihor deed dat ook bij Giddonah: 
‘Dat argument wordt een stroman genoemd. Hij schreef 
Giddonah namelijk iets toe wat Giddonah niet geloofde 
— het idee dat kinderen schuldig zijn vanwege Adams 
overtreding. Korihor wist dat hij de waarheid niet met 
succes op eerlijke wijze kon aanvechten, dus schoof 
hij Giddonah valse leer in de schoenen, een stroman 
waarop hij zich verbaal kon botvieren.’ ( Joseph 
Fielding McConkie en Robert L. Millet, Sustaining 
and  Defending the Faith [1985], p. 90.)

Alma 30:29. Woordenstrijd en ruzie vermijden
•	 De	profeet	Joseph	Smith	(1805–1844)	heeft	ons	
geleerd dat we ruzie moeten vermijden: ‘Laten de 
ouderlingen uitermate voorzichtig zijn en de gevoelens 
van mensen niet onnodig verstoren en ophitsen. 
Bedenk dat u geroepen bent om het evangelie in nede-
righeid en zachtmoedigheid te prediken, en zondaars 
tot bekering te roepen en tot Christus te laten komen. 
Vermijd ruzies en nutteloze woordenwisselingen met 
verdorven lieden, die de waarheid niet willen leren 
kennen. Bedenk: “Dit is een dag van waarschuwing en 
niet een dag van veel woorden.” Als zij uw getuigenis in 
de ene plaats niet aannemen, ga dan naar een andere, 
zonder verdere argumenten of bittere woorden. Als 
u uw plicht vervult, zal het u net zo goed vergaan als 
wanneer alle mensen het evangelie zouden aannemen.’ 
(History of the Church, deel 1, p. 468.)

Alma 30:37–44
Noem ten minste drie manieren waarop 
Alma Korihors aanval op de ware kerk 
weerlegde. Hoe kunnen wij ook klaar-
staan om de waarheid te verdedigen?

Alma 30:39. De kracht van ons getuigenis
•	 Ouderling	Jeffrey R.	Holland	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft gezegd hoe we altijd op een 
antichrist kunnen reageren:

‘Korihor dreef de spot met de “dwaze overleveringen” 
van het geloof in een Christus die zou komen.

‘Korihors argumenten klinken de hedendaagse lezer 
bekend in de oren, maar Alma hanteerde een tijdloos 
en in ultieme zin onbetwistbaar wapen als reactie 
— de kracht van zijn getuigenis. Alma was ontstemd 
dat Korihor en de zijnen eigenlijk tegen geluk gekant 
waren, en vroeg: “Waarom leert gij dit volk dat er geen 
Christus zal zijn, waarmee gij hun vreugde verstoort?” 
[Alma 30:22] “Ik weet dat er een God is.”’ (Christ and 
the New Covenant [1997], p. 121.)

Alma 30:40. ‘Welk bewijs hebt 
gij dat er geen God is’
•	 Ouderling	Gerald N.	Lund	heeft	gezegd	dat	we	
onmogelijk kunnen bewijzen dat er geen God is:

‘Korihor ontkent desgevraagd in alle toonaarden dat hij 
gelooft dat er een God is. Alma vraagt hem vervolgens: 
“Welk bewijs hebt gij dat er geen God is, of dat Christus 
niet komt? Ik zeg u dat gij er geen hebt, dan alleen uw 
woord.” (Alma 30:40.)

‘Dat is een geïnspireerd inzicht van Alma’s zijde. 
Korihor is niet consequent met zijn eigen logica. Als we 
werkelijk alleen iets kunnen weten waarvoor we empi-
risch bewijs hebben, kunnen we niet prediken dat er 
geen God is, tenzij we die opvatting met bewijs staven. 
En Korihor heeft geen bewijs.
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‘Korihor neemt alleen zintuiglijk waarneembaar bewijs 
in overweging. In een dergelijk systeem is het bestaan 
van een God veel makkelijker te bewijzen dan dat er 
geen God is. Om te bewijzen dat er een God is, hoeft 
maar één persoon God te zien of te horen of op andere 
wijze met Hem in aanraking te komen. Daarna valt het 
bestaan van God niet meer te weerleggen. Maar let op 
wat er bij komt kijken om te bewijzen dat er geen God 
is: aangezien God niet aan deze aarde is gebonden, 
moeten we Hem in het hele universum gaan zoeken. 
We nemen aan dat God Zich kan verplaatsen, dus 
we kunnen niet volstaan door het universum vanaf 
punt A tot aan punt Z te doorzoeken. Stel dat God Zich 
naar punt A begeeft nadat we zijn vertrokken en daar 
de rest van onze zoektocht blijft?

‘Met andere woorden, Korihor zegt wel dat er geen 
God is, maar op basis van de criteria die hij zelf heeft 
vastgesteld, zou hij elke vierkante meter van het 
universum tegelijkertijd moeten waarnemen. Dat levert 
een paradox op: als Korihor wil bewijzen dat er geen 
God is, moet hij zelf een god zijn! Zijn verklaring dat 
er geen God is, is dus op “geloof” gebaseerd, juist dat-
gene waarom hij de religieuze leiders zo laatdunkend 
bespot!’ (‘Countering Korihor’s Philosophy’, Ensign, juli 
1992, p. 21.)

Alma 30:41. ‘Ik heb alle dingen als 
getuigenis dat die dingen waar zijn’
•	 President	Gordon B.	Hinckley	(1910–2008)	heeft	over	
de macht van Gods scheppingen om ons getuigenis te 
versterken gezegd:

‘Kan iemand die ’s nachts onder de sterrenhemel 
wandelt, kan iemand die de adem van de lente op het 
land ziet, twijfelen aan de hand van God in de schep-
ping? Als men de schoonheid van de aarde gadeslaat, 
is men geneigd om net als de psalmist uit te roepen: 
“De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel 
verkondigt het werk zijner handen; De dag doet sprake 
toestromen aan de dag, en de nacht predikt kennis aan 
de nacht.” (Palmen 19:1–2.)

‘In al het mooie van de aarde zijn de vingerafdrukken 
van de Meesterschepper zichtbaar.’ (Ensign, mei 1978, 
p. 59.)

Alma 30:48. Mensen die vragen om een teken
•	 De	profeet	Joseph	Smith	heeft	gezegd:	‘Als	u	een	
man ziet die om een teken vraagt, weet dan dat hij een 
overspelige is.’ (History of the Church, deel 3, p. 385.)

De profeet merkte later op: ‘Toen ik in Philadelphia aan 
het prediken was, vroeg een Quaker om een teken. Ik 
legde hem het zwijgen op. Na de toespraak vroeg hij 
opnieuw om een teken. Ik vertelde de aanwezigen dat 
de man een overspelige was; dat een boos en over-
spelig geslacht een teken verlangt; en dat de Heer mij 
in een openbaring had laten weten dat ieder mens die 
een teken verlangt een overspelige is. “Dat is waar,” riep 
iemand, “want ik heb hem op heterdaad betrapt”, wat 
de man nadien toegaf toen hij zich liet dopen.’ (History 
of the Church, deel 5, p. 268.)

•	 President	Joseph F.	Smith	(1838–1918)	heeft	over	
de gevaren om met wonderen ons geloof te voeden 
gezegd: ‘Toon me heiligen der laatste dagen die won-
deren, tekenen en visioenen nodig hebben om de kerk 
trouw te blijven, dan toon ik u leden van de kerk die 
voor God niet welgevallig zijn en zich op glad ijs bevin-
den.’ (Gospel Doctrine, 5de editie [1939], p. 7.)

Alma 30:52. Leugens en liegen
•	 Robert J.	Matthews,	voormalig	godsdienstdecaan	aan	
de BYU, heeft het kwaad van liegen nader toegelicht: 
‘De ernst van liegen wordt niet alleen afgemeten aan de 
schade en de pijn die een ander zijn berokkend. Liegen 
heeft ook kwalijke gevolgen voor de overtreder zelf. De 
leugenaar verliest er zijn zelfrespect door en levert zijn 
vermogen om waarheid van dwaling te onderscheiden 
in. Als een leugen maar vaak genoeg verteld wordt, 
kan zelfs de moedwillige verspreider ervan er zelf in 
gaan geloven. Dat was ook het geval met de antichrist 
Korihor in het Boek van Mormon (zie Alma 30:52–53).’ 
(Zie ‘Gij zult geen valse getuigenis spreken’, De Ster, 
november 1998, p. 20.)

•	 De	profeet	Joseph	Smith	heeft	over	de	tragedie	van	
mensen als Korihor gezegd: ‘Niets brengt de mensen-
kinderen meer schade toe dan onder de invloed te zijn 
van een valse geest die zij voor de Geest Gods houden.’ 
(History of the Church, deel 4, p. 573.)
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Alma 30:53. De misleiding van de 
duivel en het zinnelijk gemoed
•	 Iemand	met	een	zinnelijk	gemoed	is	vleselijk	gezind	
en richt zich op lichamelijke genoegens in plaats van 
op de dingen van de Geest. Mensen met een zinnelijk 
gemoed staan ver van de dingen van de Geest af. 
Volgens ouderling Neal A. Maxwell zijn zij ‘“gevoelloos” 
geworden, verdoofd doordat zij het zinnelijk gemoed 
gestreeld hebben’. (Zie De Ster, juli 1999, p. 28.)

Alma 31:3, 8–29. De valse geloofsleer 
van de Zoramieten
•	 Ook	al	brachten	de	Zoramieten	Korihor	om	het	
leven, ze leken er soortgelijke geloofsopvattingen op na 
te houden. Let op de volgende zinsneden in Alma 31 
waaruit de geloofsleer van de Zoramieten blijkt:

‘Zij waren (…) tot grote dwalingen vervallen’ (vers 9).

Zij hadden de overleveringen verworpen die in hun 
beleving waren ‘overgedragen door de kinderlijkheid 
van hun vaderen’ (vers 16).

Zij wilden ‘niet worden weggeleid, de dwaze overleve-
ringen van [hun] broeders achterna, die hen kluisteren 
aan een geloof in Christus’ (vers 17).

Zij weigerden ‘om in toekomstige dingen te geloven, 
waarvan zij niets wisten’ (vers 22).

•	 Ouderling	Jeffrey R.	Holland	heeft	over	de	invloed	
van Korihor op de valse leerstellingen van de Zoramie-
ten gezegd:

‘[Korihors] type leringen hadden onvermijdelijk invloed 
op sommigen die minder getrouw waren en die, net als 
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het buurvolk de Zoramieten, al geneigd waren om de 
wegen des Heren te verdraaien.

‘Zoram en zijn volgelingen vormen een van de 
gedenkwaardigste afvallige groeperingen die in het 
Boek van Mormon worden genoemd, vooral omdat 
zij zichzelf zo buitengewoon rechtschapen achtten. 
(…) Eenmaal per week gingen zij op een verhoogde 
bidplaats staan, die zij Ramëumptom noemden, zonden 
altijd “precies hetzelfde gebed” op, en dankten God 
dat zij beter waren dan alle anderen, “een uitverkoren 
en heilig volk”, “uitverkoren” door God om behouden 
te worden terwijl allen om hen heen eveneens waren 
“uitverkoren” om in de hel te worden neergeworpen. In 
de geruststellende zekerheid van dit alles werd hun ook 
elk geloof bespaard in “dwaze overleveringen” (bewijs 
van Korihors invloed doemt hier op) zoals het geloof in 
een Heiland, want het was hun “bekendgemaakt” dat er 
geen Christus zou zijn. (…)

‘Alma zond na het aanhoren van een dergelijk onheilig 
gebed en net zo onheilige geloofsleer prompt zijn eigen 
gebed als tegenwicht op. Hij bad om goddelijke hulp 
tegen deze vorm van eigenbelang en ongerechtigheid, 
die zijn hart buitengewoon bedroefd maakte.’ (Christ 
and the New Covenant, pp. 121–122.)

Alma 31:5
Waarom is volgens Alma de prediking  
van het woord zo krachtig? Waarom is 

 dagelijkse schriftstudie dus zo belangrijk?

Alma 31:5. De kracht van het woord
•	 De	kracht	of	krachtige	uitwerking	van	het	woord	van	
God is deels te verklaren door het getuigenis van de 
Geest dat ermee gepaard gaat. De Heer heeft gezegd 
dat zijn woorden die door zijn Geest worden overge-
bracht, zijn stem zijn (zie LV 18:34–36). Alma overwoog 
om tot prediking van het woord aan de afvallige Zora-
mieten over te gaan, ook al hadden ze het al gehoord 
en verworpen (zie Alma 31:8–9).

President Boyd K. Packer heeft gezegd waarom we de 
leerstellingen van het koninkrijk moeten leren:
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‘Ware leer die begrepen wordt, voert tot veranderingen 
in houding en gedrag.

‘Een studie van de leer van het evangelie zal eerder tot 
gedragsverbetering leiden dan een gedragsstudie. (…) 
Daarom onderstrepen wij met zoveel kracht het bestu-
deren van de leerstellingen van het evangelie.’ (Ensign, 
november 1986, p. 17.)

•	 President Spencer W. Kimball (1895–1985) heeft 
gesproken over de kracht van de Schriften om ons dich-
ter tot God te brengen: ‘Ik 
heb gemerkt dat als mijn 
relatie met de Godheid 
oppervlakkig is en als het 
erop lijkt dat God niet naar 
mij luistert, ik ver weg ben. 
Als ik mijzelf in de Schrif-
ten verdiep, wordt de 
afstand kleiner en keert de 
spiritualiteit terug. Ik merk 
dan dat ik intenser houd 
van wie ik met heel mijn 
hart, verstand en sterkte 
moet liefhebben, en omdat 
ik meer van hen houd, vind 
ik het gemakkelijker om naar hun raad te luisteren.’ 
(‘What I Hope You Will Teach My Grandchildren and 
All Others of the Youth of Zion’ [toespraak voor CES-
leerkrachten, 11 juli 1966], p. 4.)

•	 President	Ezra	Taft	Benson	heeft	gezegd	dat	de	
Schriften ons op een krachtige manier tot zegen kun-
nen zijn en de moeilijke levensvragen beantwoorden: 
‘Vaak doen we er veel aan om het activiteitsniveau van 
onze ringen te verbeteren. We werken ijverig aan een 
hoger percentage aanwezigen in de avondmaalsdienst. 
We werken eraan om meer jongemannen op zending 
te laten gaan. We streven ernaar om het aantal tempel-
huwelijken te vergroten. Dat is allemaal prijzenswaardig 
en belangrijk voor de groei van het koninkrijk. Maar als 
de leden en de gezinnen zich geregeld en consequent 
in de Schriften verdiepen, zullen deze andere gebieden 
van activiteit vanzelf beter worden. Dan zullen getui-
genissen versterkt worden. Dan zal er meer toewijding 
zijn. Dan zullen gezinnen versterkt worden. En dan zal 

er persoonlijke openbaring ontvangen worden.’ (‘The 
Power of the Word’, Ensign, mei 1986, p. 81.)

Alma 31:9–11. De oorzaken van 
afvalligheid vermijden
•	 In	Antionum	kwam	het	zendingslegertje	van	Alma	en	
zijn metgezellen in aanraking met een groep afgeschei-
denen van de Nephieten, Zoramieten geheten. Mormon 
merkte niet alleen op dat het woord al eerder tot de 
Zoramieten was gepredikt, maar gaf ook de oorzaak 
van hun afvalligheid aan: zij wilden de geboden niet 
onderhouden, zij baden niet meer dagelijks tot God, zij 
verdraaiden de wegen des Heren, en de gebeden die ze 
tot de Heer opzonden, waren ijdel en zonder beteke-
nis. Zij verzaakten de basisbeginselen, zoals dagelijks 
oprecht bidden en de Schriften bestuderen.

Ouderling Donald L. Staheli van de Zeventig heeft het 
belang van de dagelijkse toepassing van de fundamen-
tele evangeliebeginselen beklemtoond:

‘Het is uitermate belangrijk dat wij dagelijks vurig om 
vergeving, hulp en leiding bidden, zodat ons getuige-
nis versterkt kan worden. Als onze gebeden gehaast, 
eentonig, vluchtig of onnadenkend zijn, raken we het 
contact met de Geest kwijt. En die is zo belangrijk voor 
de voortdurende leiding die we nodig hebben om 
de dagelijkse problemen het hoofd te bieden. Als we 
iedere ochtend en avond gezinsgebed houden, worden 
we nog meer gezegend en worden onze persoonlijke 
gebeden en ons getuigenis nog krachtiger.

‘Als we oprecht de Schriften bestuderen, krijgen we 
geloof, hoop en oplossingen voor onze dagelijkse pro-
blemen. Naast het gebed geregeld de Schriften lezen, 
overdenken en toepassen, is een onvervangbaar hulp-
middel om een sterk en levendig getuigenis te krijgen 
en te versterken.’ (Liahona, november 2004, p. 39.)

Alma 31:6–38. Afvallige Zoramieten
•	 In	Alma	30:59	staat	dat	de	Zoramieten	zich	van	de	
Nephieten hadden afgescheiden onder leiding van een 
man die Zoram heette. Hierna volgt een overzicht van 
wat er bekend is over hun afvallige geloofspunten en 
gebruiken:

Zij onderhielden de wet van Mozes niet (zie Alma 31:9).
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Zij baden niet dagelijks (zie vers 10).

Zij verdraaiden de wegen des Heren (zie vers 11).

Zij bouwden synagogen met het doel om één dag per 
week te aanbidden (zie vers 12).

Ook vandaag de dag zijn er mensen die tot dergelijke 
onjuiste gebruiken zijn vervallen. Als we niet goed 
opletten, zijn wij ook kwetsbaar voor de valkuilen van 
plichtmatige gebeden en aanbidden we maar één keer 
per week gedurende drie uurtjes op zondag en denken 
we de rest van de week niet meer aan God. Of we bid-
den alleen op een vaste plek en we zijn materialistisch 
en hoogmoedig aan het worden.

Alma 31:26–35
Lees Alma’s gebed ten behoeve van de 
Zoramieten. Wat leren we over de gevoe-
lens die een discipel van Christus jegens 

zijn of haar medemensen dient te hebben?

Alma 31:26–35. Alma’s gebed ten 
behoeve van de Zoramieten
•	 Alma	zag	in	dat	de	ziel	van	de	afvallige	Zoramieten	
kostbaar was in Gods ogen. Alma bad dan ook om de 
kracht en de wijsheid om ze wederom tot de Heer te 
kunnen brengen. Alma’s gebed is een toonbeeld van 
de houding die alle leden en zendelingen behoren te 
ontwikkelen. Alle mensen zijn van grote waarde en 
kunnen door de kracht van God tot Hem teruggebracht 
worden.

Toen ouderling Carlos E. Asay (1926–1999) als zeven-
tiger werkzaam was, heeft hij gezegd dat alle mensen 
kostbaar zijn in de ogen van God en dat ook voor ons 
moeten zijn:

‘De ziel van onze broeders en zusters die zwakker 
en minder eerbaar lijken, is kostbaar. De kerk heeft 
hen nodig. Wij dienen er alles aan te doen om ze te 
leren kennen en te helpen aanspraak te maken op alle 
zegeningen en vreugden van het evangelie van Jezus 
Christus. Onze gebeden moeten als die van Alma zijn: 
“O Heer, geef ons kracht en wijsheid om dezen, onze 

broeders, wederom tot U te kunnen brengen.” (Zie 
Alma 31:35.)

‘Wij moeten bedenken dat ons heil onlosmakelijk ver-
bonden is met het heil van anderen. Wij moeten meer 
geven om degenen die in onze ogen minder geven om 
hun geloof.’ (‘Nurturing the Less Active’, Ensign, okto-
ber 1986, p. 15.)

Alma 31:31–33. Troost in beproevingen
•	 President	Lorenzo	Snow	(1814–1901)	heeft	
gesproken over de zegeningen die uit beproeving 
voortvloeien:

‘Ik neem aan dat ik tot 
sommige mensen spreek 
die zorgen, problemen, 
ergernis en vervolging heb-
ben ervaren, en nooit 
gedacht hadden dat ze 
zoveel konden doorstaan. 
Maar alles wat u hebt door-
staan, alles wat er in uw 
leven gebeurd is waarvan 

u dacht dat het kwaad was, zult u viervoudig vergoed 
krijgen, en door dat leed zult u beter en sterker zijn 
geworden, en zult u het gevoel krijgen dat u gezegend 
bent. Als u op uw ervaringen terugkijkt, zult u zien dat 
u veel vooruitgang hebt gemaakt en verscheidene spor-
ten omhoog bent gegaan op de ladder naar verhoging 
en heerlijkheid. (…)

‘Zowel individueel als collectief hebben wij leed verdra-
gen en wij zullen steeds opnieuw leed te verdragen krij-
gen. Waarom? Omdat de Heer dat van ons verlangt voor 
onze heiliging.’ (The Teachings of Lorenzo Snow, samen-
gesteld door Clyde J. Williams [1984], pp. 117–118.)

Stof tot nadenken
•	 Waarom	lijken	Korihors	leringen	bepaalde	mensen	

zo aan te spreken? Kunt u voorbeelden noemen van 
dergelijke leringen in deze tijd?

•	 Alma	werd	kennelijk	door	zijn	liefde	voor	God	en	
zijn liefde voor de Zoramieten aangespoord om de 
Zoramieten terug te winnen. Hoe kunnen wij die 
liefde ook ontwikkelen?
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•	 In	welke	opzichten	waren	Alma’s	gebed	en	het	
gebed van de Zoramieten verschillend? In welke 
opzichten lijken onze gebeden wel eens op die 
van de Zoramieten? (Zie Alma 31:15–18.) In welke 
opzichten kunnen we ze meer op de gebeden van 
Alma laten lijken? (Zie Alma 31:30–35.)

Voorgestelde opdrachten
•	 Noem	enkele	verkeerde	leringen	die	Korihor	ver-

kondigde. Leg aan een bekende uit waarom die 

argumenten uiteindelijk geen hout snijden (zie Alma 
30:13–18).

•	 Welke	tekens	haalde	Alma	aan	als	bewijs	dat	God	
leeft nadat Korihor om een teken van Gods bestaan 
had gevraagd? (Zie Alma 30:44.) Hoe is uw geloof 
door die bewijzen gesterkt? Leg in een korte verhan-
deling uit hoe de vaste orde in het heelal bewijst dat 
er een God is.
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Alma 32–35

Hoofdstuk 30

Inleiding
Alma en zijn broeders predikten het woord van God 
aan de Zoramieten, die afvallig waren geworden. 
Vanwege hun beproevingen was een groep Zoramieten 
bereidwillig om het woord te ontvangen. Alma en 
Amulek roeren met hun leringen over individuele en 
institutionele aanbidding enkele belangrijke aspecten 
van het evangelie van Jezus Christus aan: de kracht van 
de verzoening, bekering, geloof, het woord van God 
en het belang van gebed. Alma en Amulek maken niet 
alleen gewag van hun eigen getuigenis, maar halen ook 
het getuigenis en de boodschappen van drie eerdere 
profeten aan. De hierin vervatte leringen en beginselen 
vormen een krachtig getuigenis van Jezus Christus.

Toelichting
Alma 32. Geloof hebben in het woord van God
•	 In	Alma 32	staat	geloof	in	het	woord	van	God	
centraal. Alma legt uit dat als we het woord van God 
in de vruchtbare grond van ons hart zaaien, het begint 
te zwellen en te groeien. Als we het woord van God 
beproeven, of het door onze gehoorzaamheid verzor-
gen, zal het vruchten voortbrengen die uiterst kostbaar 
zijn, zoet boven alles wat zoet is, wit boven alles wat 
wit is, en rein boven alles wat rein is. Als we het woord 
van God verwaarlozen, zullen we die vruchten niet 
kunnen plukken.

Hoe versterken we ons geloof in het woord zodat we 
ons aan die vrucht kunnen vergasten? President Joseph 
Fielding Smith (1876–1972) heeft gezegd: ‘Als wij een 
levend, duurzaam geloof willen hebben, moeten wij 
iedere plicht nakomen die wij als lid van deze kerk 
hebben.’ (Doctrines of Salvation, samengesteld door 
Bruce R. McConkie, 3 delen [1954–1956], deel 2, p. 311.)

Ouderling Joseph B. Wirthlin (1917–2008) van het 
Quorum der Twaalf Apostelen heeft iets dergelijks naar 
voren gebracht: ‘Er is geloof als volkomen vertrouwen 
in wat we niet kunnen zien, samengaat met daden 
die volkomen overeenstemmen met de wil van onze 
hemelse Vader. Zonder alle drie — ten eerste: volko-
men vertrouwen; ten tweede: daden; en ten derde: 
volkomen overeenstemming — hebben we slechts 
een namaakgeloof — zwak en verwaterd.’ (Liahona, 
november 2002, p. 83.)

Alma 32–34. De boom des levens
•	 Ouderling	Jeffrey R.	Holland	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft beklemtoond dat Alma 32–34 
als samenhangend geheel moet worden bestudeerd:

‘In [de] briljante redevoering [van Alma 32] voert Alma 
de lezer mee van een algemene toelichting op geloof 
in het woord van God dat met een zaadje vergeleken 
wordt, naar een gerichte uiteenzetting over geloof in 
Christus als het Woord van God, dat is uitgegroeid tot 
een boom die vruchten voortbrengt, een boom waarvan 
de vrucht precies voldoet aan Lehi’s eerdere beschrij-
ving van de liefde van Christus. (…) Christus is het 
brood des levens, het levende water, de ware wijnstok. 
Christus is het zaad, de boom en de vrucht van het 
eeuwige leven.

‘Maar de diepzinnige en centrale beeldspraak van 
de boom des levens in deze redevoering gaat goed-
deels verloren als de lezer zich vervolgens niet in de 
volgende twee hoofdstukken in het Boek van Mormon 
verdiept.’ (Christ and the New Covenant [1997], p. 169.)

Alma 32:8–16. ‘Gezegend zijn zij  
die zich verootmoedigen’
•	 Alma	had	gemerkt	dat	de	armen	onder	de	Zoramie-
ten klaar waren om de evangelieboodschap te horen. 
Ze waren door de rijke Zoramieten verworpen en 
daardoor nederig gestemd.

Bisschop Richard C. Edgley van de Presiderende 
Bisschap heeft uitgelegd dat nederigheid en onder-
worpenheid deugden zijn waardoor we openstaan 
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voor de zegeningen van het evangelie: ‘Velen van ons 
wonen of werken in een omgeving waar nederigheid 
vaak ten onrechte als een zwakheid wordt gezien. Niet 
veel bedrijven of instellingen zien nederigheid als een 
aanbeveling of als een gewenste karaktereigenschap 
voor hun managers. Maar leren wij hoe God te werk 
gaat, dan wordt gauw duidelijk wat een kracht er in 
een nederige, onderworpen geest schuilt. In Gods 
koninkrijk begint grootsheid met nederigheid en onder-
worpenheid. Die twee deugden, die samengaan, zijn de 
eerste noodzakelijke stappen die leiden tot de zegenin-
gen van God en de macht van het priesterschap. Het 
maakt niet uit wie wij zijn of hoe mooi onze diploma’s 
lijken. Nederigheid en onderworpenheid aan de Heer, 
en een dankbaar hart, zijn onze kracht en hoop.’ (Lia
hona, november 2003, p. 98.)

•	 De	Heer	vindt	nederigheid	belangrijk	genoeg	om	ons	
soms een handje te helpen nederig te zijn. Alma 32:8–16 
spreekt over twee manieren om nederig te worden. 
Vers 13 beschrijft mensen die tot ootmoed ‘gedrongen’ 
zijn; de verzen 14 en 16 spreken van anderen die zich 
wegens ‘het woord’ verootmoedigen zonder daartoe 
gedrongen te zijn.

•	 Ouderling	Carlos E.	Asay	(1926–1999)	van	de	Zeven-
tig heeft het volgende over die twee groepen gezegd: 
‘De meesten onder ons hebben last van de ‘Nephitische 
cirkelgang’. Er zijn momenten in ons leven dat we 
bereidwillig zijn om te leren; onze nederigheid bevor-
dert dan onze vooruitgang en geestelijke instelling. Op 
andere momenten denken we het zelf wel te weten en 
raken we opgeblazen met hoogmoed. (…) We kunnen 
beter onze God en onze godsdienst indachtig blijven, 
en de cirkelgang doorbreken door voortdurende 
aanbidding en een rechtschapen levenswandel. We 
kunnen ons beter verootmoedigen wegens het woord 
van de Heer, en geestelijk sterk genoeg zijn om God 
onder alle omstandigheden indachtig te zijn.’ (Family 
Pecan Trees: Planting a Legacy of Faith at Home [1992], 
pp. 193–194.) Zie voor meer informatie over en een 
schema van de cirkelgang van hoogmoed ‘De cirkel-
gang van rechtschapenheid en goddeloosheid’ in het 
aanhangsel (pagina 437).

•	 President	Ezra	Taft	Benson	(1899–1994)	heeft	aange-
geven hoe we ons uit vrije wil kunnen verootmoedigen 

en zo de potentiële moeilijkheden vermijden die 
we kunnen krijgen als we tot nederigheid worden 
gedwongen:

‘Wij kunnen ervoor kiezen onszelf te verootmoedigen 
door onze vijandschap tegen onze broeders en zusters 
te overwinnen, door hen evenzeer te achten als onszelf 
en door hen te verheffen tot hetzelfde of zelfs een 
hoger niveau dan het onze (zie LV 38:24; 81:5; 84:106).

‘Wij kunnen ervoor kiezen onszelf te verootmoedigen 
door raad en kastijding te ontvangen (zie Jakob 4:10; 
Helaman 15:3; LV 63:55; 101:4–5; 108:1; 124:61, 84; 
136:31; Spreuken 9:8).

‘Wij kunnen ervoor kiezen onszelf te verootmoedigen 
door hen te vergeven die ons hebben gekrenkt (zie 
3 Nephi 13:11, 14; LV 64:10).

‘Wij kunnen ervoor kiezen onszelf te verootmoedigen 
door onbaatzuchtig te dienen (zie Mosiah 2:16–17).

‘Wij kunnen ervoor kiezen onszelf te verootmoedigen 
door op zending te gaan en het woord te verkondigen 
dat anderen ertoe kan bewegen zich te verootmoedigen 
(zie Alma 4:19; 31:5; 48:20).

‘Wij kunnen ervoor kiezen onszelf te verootmoedigen 
door vaker naar de tempel te gaan.

‘Wij kunnen ervoor kiezen onszelf te verootmoedigen 
door onze zonden te belijden en te verzaken en uit 
God geboren te worden (zie LV 58:43; Mosiah 27:25–26; 
Alma 5:7–14, 49).

‘Wij kunnen ervoor kiezen onszelf te verootmoedigen 
door God lief te hebben, onze wil ondergeschikt te 
maken aan de zijne en Hem op de eerste plaats te 
stellen in ons leven (zie 3 Nephi 11:11; 13:33; Moroni 
10:32).’ (Ensign, mei 1989, pp. 6–7.)

Alma 32:17–18. Geloof is niet 
op tekenen gebaseerd
•	 Ouderling	Dallin H.	Oaks	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft gewaarschuwd voor de gevaren 
die gepaard gaan met het zoeken naar geloof op basis 
van tekenen:

‘Een teken tonen aan mensen die op die wijze kennis 
willen ontvangen, kan tot hun veroordeling leiden. Ze 
krijgen dan geen kans om geloof te ontwikkelen, en 
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onderwerpen zichzelf aan strengere straffen als ze afval-
lig worden dan wie zich op normale wijze geestelijk 
ontwikkelen door geloof te oefenen.

‘Er zijn nog meer “veroordelingen” voor wie naar teke-
nen zoeken voordat ze het geloof hebben ontwikkeld 
dat God als voorwaarde stelt.

‘Een van die veroordelingen is misleiding. God 
waarschuwde het oude Israël tegen het volgen van 
profeten die tekenen en wonderen verrichtten en het 
volk vervolgens wilden overhalen om vreemde goden 
te aanbidden. (Deuteronomium 13:1–3.) De Heiland 
leerde zijn apostelen dat er in de laatste dagen ‘ook 
valse christussen en valse profeten [zullen] opstaan, [die] 
grote tekenen en wonderen tentoonspreiden, zodat zij 
zo mogelijk zelfs de uitverkorenen zullen misleiden, die 
volgens het verbond de uitverkorenen zijn’. (Matteüs 
naar Joseph Smith 1:22; zie ook Matteüs 24:24; Marcus 
13:22.) (…)

‘(…) In onze tijd gebruikt God geen wonderen of 
tekenen om de ongelovige iets te leren of ergens van te 
overtuigen. Wij moeten voor dat doel dan ook niet om 
tekenen vragen, en zeer wantrouwend staan jegens de 
zogeheten spirituele bewijzen van wie dat wel doen.’ 
(The Lord’s Way [1991], pp. 85–86.)

Alma 32:21.    Geloof en hoop
•	 President	Boyd K.	Packer,	president	van	het	Quorum	
der Twaalf Apostelen, heeft de betekenis van geloof als 
volgt toegelicht:

‘Geloof is pas geloof als het op iets gericht is dat we 
niet zeker weten. Geloof is pas geloof als het verder 
gaat dan dat waarvoor overtuigend bewijs bestaat. 
Geloof is pas geloof als het zich uitstrekt tot het onbe-
kende. Geloof is pas geloof als we tot de rand van het 
licht gaan en vervolgens enkele stappen in de duisternis 
zetten. Als we alles zeker willen weten, als we voor 
alles een verklaring willen hebben, als we voor alles 
onomstotelijk bewijs willen hebben, is er geen behoefte 
meer aan geloof. Dan is er zelfs geen plaats meer voor 
geloof. (…)

‘Er zijn twee soorten geloof. Eén daarvan komt voor in 
het leven van ieder mens. Het is het soort geloof dat 
uit ervaring geboren wordt; we krijgen er de zekerheid 
door dat er altijd weer een nieuwe dageraad komt, dat 

het altijd weer lente wordt, en dat er groei plaatsvindt. 
Het is het soort geloof dat ons verzekert dat wat vast-
staat ook zal gebeuren. (…)

‘Er is nog een ander soort geloof, dat veel zeldzamer 
is. Dat is het soort geloof dat dingen laat gebeuren. 
Dat is het soort geloof dat verheven, voorbereid en 
onwrikbaar is, en dingen mogelijk maakt die anders 
niet zouden gebeuren. Dat is het soort geloof dat 
mensen in beweging brengt. Dat is het soort geloof dat 
soms iets groots tot stand brengt. (…) Het is het soort 
geloof dat geleidelijk groeit. Het is een wonderbaarlijke, 
ja, een allesovertreffende macht, een macht die net zo 
werkelijk en onzichtbaar is als elektriciteit. Als dit geloof 
wordt gebundeld en ingezet, heeft het een geweldige 
uitwerking. (…)

‘In een wereld vol scepticisme en twijfel bevordert de 
uitdrukking “eerst zien, dan geloven” de houding: “Ik 
geloof het pas als ik het zie.” We willen alle bewijzen 
vooraf. Het lijkt moeilijk om iets in geloof aan te 
nemen.

‘Wanneer zien we in dat het bij geestelijke zaken pre-
cies andersom werkt: eerst geloven, dan zien? Geestelijk 
geloof gaat vooraf aan geestelijke kennis. Als we gelo-
ven in dingen die niet worden gezien, maar die toch 
waar zijn, dan hebben we geloof.’ (‘What Is Faith?’ in: 
Faith [1983], pp. 42–43.)

•	 Ouderling	Neal A.	Maxwell	(1926–2004)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft de diepzinnige en 
dynamische relatie beschreven tussen hoop, geloof en 
kennis: ‘Geloof en hoop beïnvloeden elkaar voortdu-
rend, waardoor ze niet altijd precies te onderscheiden 
zijn. Hoewel ze ook geen volmaakte kennis betreffen, 
zijn de door hoop gestimuleerde verwachtingen “met 
zekerheid” waar (Ether 12:4; zie ook Romeinen 8:24; 
Hebreeën 11:1; Alma 32:21).’ (Zie De Ster, januari 1995, 
pp. 30–31.)

Alma 32:21–37 
Welk onderscheid maakte Alma 

tussen geloof en kennis?
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Alma 32:23. Kleine kinderen 
ontvangen inspiratie
•	 Het	geloof	van	kleine	kinderen	leidt	vaak	tot	god-
delijke inzichten. Ouderling Neal A. Maxwell heeft 
beschreven hoe kinderen door hun voorbeeld ouderen 
iets kunnen bijbrengen:

‘Kinderen richten vaak “de gedachten en overleggingen 
van [hun] hart” op de Meester. Hoewel ze nog jong zijn, 
hebben die kinderen veel geloof! Ze zijn dan wel te 
jong voor een formele roeping in de kerk, maar ze zijn 
‘uitgekozen om te dienen’ als voorbeeldgevers, iets wat 
ze vooral goed doen als ze gezegend zijn met “goede 
ouders” (1 Nephi 1:1).

‘Zoals ons in de Schriften wordt voorgehouden, worden 
“aan kleine kinderen (…) dikwijls woorden gegeven” 
(Alma 32:23). Zo openbaarde de herrezen Jezus dingen 
aan de Nephitische kinderen, die op hun beurt de vol-
wassenen en hun ouders in zaken onderwezen, “grotere 
zelfs” dan die Jezus hun had geleerd (3 Nephi 26:14).

‘Ik heb het voorrecht gehad om enkele geadopteerde 
kinderen aan Nan en Dan Barker uit Arizona te ver-
zegelen. Een tijdje terug zei Nate, net drie jaar oud: 
“Mama, er is nog een meisje dat bij ons moet komen 
wonen. Ze heeft donker haar en donkere ogen en 
woont heel ver weg.”

‘De wijze moeder vroeg: “Hoe weet je dat?”

‘“Dat heeft Jezus boven tegen me gezegd.”

‘De moeder zei nog: “We hebben hier geen boven”, 
maar onderkende al snel het belang van wat er gezegd 
was. Na veel inspanning en vele gebeden bevond 
de familie Barker zich in de herfst van 1995 in een 
verzegelkamer van de Salt Laketempel, waar een klein 
meisje uit Kazachstan met donker haar en donkere 
ogen voor tijd en eeuwigheid aan hen werd verzegeld. 
Geïnspireerde kinderen zeggen nog steeds “grote en 
wonderbare dingen” tegen hun ouders (3 Nephi 26:14).’ 
(Zie De Ster, juli 1996, p. 65.)

Alma 32:27–37. Het woord van God 
beproeven, leidt tot bekering
•	 Ouderling	M. Russell	Ballard	van	het	Quorum	
der Twaalf Apostelen heeft uiteengezet dat de 

bereidwilligheid om Alma’s woorden te beproeven tot 
bekering leidt:

‘We weten dat zowel leden als niet-leden zich vollediger 
tot het evangelie van Jezus Christus bekeren als ze 
bereid zijn om het woord 
te beproeven (zie Alma 
32:27). Dit is een instelling 
van zowel de geest als het 
hart waarin een verlangen 
om de waarheid te kennen 
en de bereidheid om naar 
dat verlangen te handelen, 
besloten liggen. Voor 
onderzoekers van de kerk 
kan dat beproeven zoiets 
eenvoudigs zijn als het Boek van Mormon lezen, erover 
bidden en serieus trachten te weten te komen of Joseph 
Smith de profeet van de Heer was.

‘Ware bekering komt door de macht van de Geest tot 
stand. Als de Geest het hart raakt, verandert het. Als 
mensen, zowel leden als onderzoekers, de Geest met 
zich voelen werken, of wanneer zij in hun leven het 
bewijs zien van de liefde en barmhartigheid van de 
Heer, worden zij opgebouwd, geestelijk versterkt, en 
neemt hun geloof in Hem toe. Die ervaringen met de 
Geest volgen vanzelf als iemand bereid is het woord te 
beproeven. Zo gaan we voelen dat het evangelie waar 
is.’ (Liahona, januari 2001, p. 89.)

•	 De	zwelling	in	de	boezem,	de	verruiming	van	de	ziel,	
de verlichting van het verstand en het begin van heer-
lijke gevoelens van de Geest die in Alma 32:28 worden 
genoemd, zijn soms moeilijk in woorden uit te drukken. 
Maar de moeilijkheid om die gevoelens in woorden uit 
te drukken doet niets af aan de werkelijkheid ervan.

President Boyd K. Packer, president van het Quorum 
der Twaalf Apostelen, heeft aan de hand van een 
voorval beschreven hoe moeilijk het kan zijn om iets 
in woorden uit te drukken. Hij getuigde eens tot een 
atheïst dat er een God is. De man zei dat hij zoiets niet 
kon weten. President Packer vergeleek zijn getuigenis 
en kennis met weten hoe zout smaakt. (Zie toelichting 
bij Alma 30:15–16 op pagina 222; zie ook ‘The Candle 
of the Lord’, Ensign, januari 1983, pp. 51–52.)
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Alma 32:28–30. Ruim plaats in, 
‘zodat er een zaadje (…) kan worden 
gezaaid’ en beginnen te groeien
•	 Een	groter	geloof	in	het	woord	van	God	is	een	van	
de vruchten die voortkomen uit zaadjes van geloof 
die in de vruchtbare grond van een ontvankelijk hart 
zijn gezaaid. President James E. Faust (1920–2007) van 
het Eerste Presidium heeft de voorwaarden omschre-
ven waardoor geloof en kennis kunnen groeien en 
rijpen: ‘Wij moeten (…) ons eigen zaaibed van geloof 
voorbewerken. Om dat te doen, moeten we de aarde 
ploegen door tijdens dagelijks nederig gebed om kracht 
en vergiffenis te vragen. Wij moeten de aarde eggen 
door onze hoogmoedige gevoelens te overwinnen. Wij 
moeten het zaaibed voorbewerken door de geboden 
zo goed mogelijk te onderhouden. Wij moeten eerlijk 
zijn tegenover de Heer in de betaling van onze tiende 
en andere gaven. Wij moeten goed leven en in staat 
zijn om de grote machten van het priesterschap af te 
roepen over onszelf, ons gezin en anderen voor wie 
wij verantwoordelijk zijn. Er is geen betere plek om de 
geestelijke zaadkorrels van ons geloof te voeden dan in 
het heiligdom van onze tempels en bij ons thuis.’ (Zie 
Liahona, januari 2000, p. 57.)

•	 Het	gezaaide	zaadje	van	geloof	groeit	niet	ineens.	
President Boyd K. Packer heeft uitgelegd dat het 
belangrijk is om geduld te oefenen terwijl we erop 
wachten dat het zaadje gaat groeien:

‘Mijn ervaring is dat een getuigenis er niet op 
slag is. Het groeit eerder, zoals Alma zegt, uit een 
geloofszaadje. (…)

‘Wees niet teleurgesteld als u het boek verschillende 
keren hebt gelezen zonder een krachtige bevestiging 

te hebben gekregen. Misschien lijkt u wel wat op de 
discipelen over wie in het Boek van Mormon wordt 
gesproken, die de macht Gods in grote heerlijkheid op 
zich hadden rusten en dat niet wisten (zie 3 Nephi 9:20).

‘Doe uw uiterste best. Denk aan dit vers: “En ziet toe 
dat al deze dingen in wijsheid en ordelijkheid worden 
gedaan, want het is niet nodig dat iemand harder loopt 
dan hij kracht heeft. En voorts is het noodzakelijk dat 
hij ijverig is om daardoor de prijs te kunnen behalen; 
daarom moeten alle dingen ordelijk worden gedaan” 
(Mosiah 4:27).’ (Liahona, mei 2005, p. 8.)

Alma 32:28–35. ‘Het begint 
heerlijk voor mij te zijn’
•	 Alma	gebruikte	het	begrip	smaak	om	de	groei	van	
een getuigenis te beschrijven. De profeet Joseph Smith 
(1805–1844) gebruikte eveneens het woord smaak om 
aan te geven hoe we ware leer kunnen onderscheiden: 
‘Deze leer is goed. De smaak ervan is goed. Ik kan de 
beginselen van het eeuwige leven proeven, en dat kunt 
u ook. (…) Ik weet dat als ik u deze woorden van het 
eeuwige leven geef, zoals ze aan mij zijn gegeven, u ze 
ook zult proeven en ze zult geloven. U zegt dat honing 
zoet is, en dat vind ik ook. Ik kan ook de sfeer van het 
eeuwige leven proeven. Ik weet dat het goed is; en als 
ik u vertel over de dingen die ik door inspiratie van de 
Heilige Geest heb ontvangen, bent u gebonden om ze 
als iets heerlijks te ontvangen, en er steeds meer van te 
genieten.’ (History of the Church, deel 6, p. 312; cursive-
ring toegevoegd.)

•	 Zuster	Janette	Hales	Beckham,	voormalig	algemeen	
jongevrouwenpresidente, heeft het volgende gezegd 
over de gevoelens die met het lezen van de Schriften 
gepaard gaan: ‘De leringen van de Geest leren onder-
scheiden is een belangrijk onderdeel om het geloof 
tot een realiteit te laten worden. Mijn dochter, Karen, 
vertelde me het volgende: “Toen ik nog klein was, ben 
ik aan het Boek van Mormon begonnen. Nadat ik heel 
wat dagen gelezen had, kwam ik bij 1 Nephi 3:7. (…) Ik 
kende die tekst niet en wist niet dat het een welbekend 
vers was, maar toen ik het las, was ik erg onder de 
indruk. Ik was onder de indruk (…) dat onze hemelse 
Vader ons zou helpen zijn geboden te onderhouden, 
maar die diepe indruk was meer een gevoel. Ik had 
mijn ouders verzen in hun Schriften met rood zien 
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markeren. Dus ging ik in huis op zoek naar een rood 
potlood, en met grote plechtigheid en me bewust van 
het belang ervan markeerde ik dat vers in mijn eigen 
Boek van Mormon.” Karen vervolgde: “Toen ik in de 
jaren daarna in de schriften las, gebeurde dat steeds 
weer — ik las een vers en raakte diep onder de indruk. 
Mettertijd herkende ik daarin de Heilige Geest.”’ (Zie De 
Ster, januari 1998, p. 77.)

Alma 32:35. ‘O, is dat dan geen werkelijkheid?’
•	 Alma	vroeg	de	arme	Zoramieten	om	de	waarheid	van	
zijn boodschap zelf te ontdekken. Iemand kan geen 
evangeliebeginsel voor een ander leren. Ouderling 
Neal A. Maxwell heeft uitgelegd dat wij allemaal god-
delijke waarheden kunnen onderscheiden:

‘Alma beschrijft de groei van geloof en hoe geloof 
uiteindelijk in kennis overgaat met de bijbehorende 
intellectuele en emotionele ervaringen van de gelovige. 
Nadat het verstand van de gelovige is verlicht en zijn 
denken is verruimd, vraagt Alma: “O, is dat dan geen 
werkelijkheid?” Hij zegt: “Ja (…), omdat het waarneem-
baar is; daarom moet gij wel weten dat het goed is.” 
(Alma 32:35.)

‘De bevestiging van de waarheid van goddelijke leer 
is dus feitelijk waarneembaar voor ons, zodat we met 
zekerheid kunnen zeggen: “Ik weet het!”’ (Things As 
They Really Are [1978], p. 10.)

Alma 32:33–43
In welke opzichten krijgt u door de lerin-
gen van Alma in deze schriftteksten een 
beter begrip van Lehi’s visioen van de 

boom des levens in 1 Nephi 8?

Alma 32:33–43. Het woord verzorgen
•	 Ouderling	Bruce C.	Hafen	van	de	Zeventig	heeft	
aan de hand van Alma’s beeldspraak twee aspecten 
van verzorging genoemd die ons de zegeningen van 
het evangelie opleveren: ‘Wij maken op twee manieren 
groei door — door negatief onkruid te wieden en posi-
tieve bloemen te kweken. De genade van de Heiland 
is ons op beide manieren tot zegen — als wij ons deel 

doen. Ten eerste moeten we het onkruid van de zonde 
en van verkeerde keuzen wieden, en moeten we dat 
geregeld herhalen. Het volstaat niet om ze alleen maar 
te maaien. Ruk ze met wortel en tak uit, en bekeer 
u volledig om aan de eisen van barmhartigheid te 
voldoen. Maar vergiffenis ontvangen is slechts een 
onderdeel van uw groei. We betalen niet alleen maar 
een schuld. Het is ons doel om celestiaal te worden. 
Hebben we eenmaal ons hart opgeruimd, dan moeten 
we voortdurend de zaadjes van goddelijke eigenschap-
pen zaaien, verzorgen, en van onkruid ontdoen. En als 
onze transpiratie en discipline onze ziel verruimen en 
ons klaarmaken om zijn gaven te ontvangen, bloesemt 
de lente in onze ziel [zie ‘Zie, de zon schijnt heden in 
mijn ziel’, lofzang 156], onder meer in de vorm van 
hoop en zachtmoedigheid. Zelfs een boom des levens 
kan wortel schieten in die tuin van het hart, die dusda-
nig zoete vruchten draagt dat zij al onze lasten “door 
de vreugde in zijn Zoon” verlichten [Alma 33:23]. En als 
de bloem van naastenliefde bloeit, hebben wij anderen 
lief met de kracht van Christus’ eigen liefde [zie Moroni 
7:48].’ (Liahona, mei 2004, pp. 97–98.)

Alma 32:37–38, 42–43. Een 
discipel van Christus zijn
•	 President	Dieter F.	Uchtdorf	van	het	Eerste	Presidium	
heeft de leden van de kerk geleerd hoe ze een discipel 
van Christus kunnen worden:

‘Dit is het vreedzame pad van de volgelingen van Jezus 
Christus.

‘Het is echter geen kant-en-klare oplossing of snelle 
remedie.

‘Een vriend van mij schreef me onlangs dat hij het 
moeilijk vond om zijn getuigenis krachtig en sterk te 
houden. Hij vroeg mij om advies.

‘Ik schreef hem liefdevol terug en deed enkele sugges-
ties om zijn leven meer in overeenstemming te brengen 
met de leringen van het herstelde evangelie. Tot mijn 
verrassing kreeg ik een week later alweer een brief 
van hem terug, met de volgende strekking: “Ik heb je 
adviezen opgevolgd. Ze hebben niet geholpen. Wat heb 
je nog meer?”

‘Broeders en zusters, wij moeten doorzetten. Wij berei-
ken het eeuwige leven niet door een sprintje te trekken 
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— wij moeten volharden in deze wedloop. Wij moeten 
de goddelijke beginselen van het evangelie steeds 
opnieuw toepassen. Wij moeten er dagelijks mee aan 
de slag om ze een deel van ons leven te maken.

‘Te vaak zien wij het evangelie als een boer die in de 
ochtend zaait en in de middag al wil oogsten. Toen 
Alma het woord van God met een zaadje vergeleek, 
legde hij uit dat het zaadje geleidelijk uitgroeit tot een 
boom die vruchten voortbrengt, vanwege ons “geloof en 
[onze] ijver en geduld en lankmoedigheid” [Alma 32:43]. 
Zeker, sommige zegeningen volgen direct: spoedig 
nadat we het zaadje in ons hart hebben gezaaid, begint 
het te zwellen en te ontspruiten en te groeien, zodat we 
weten dat het zaadje goed is. Vanaf het moment dat wij 
het pad van het discipelschap betreden, ontvangen wij 
zichtbare en onzichtbare zegeningen van God.

‘Maar u kunt de volheid van deze zegeningen niet ont-
vangen als u “de boom verwaarloost en geen aandacht 
besteedt aan zijn verzorging” [vers 38].

‘Weten dat het zaadje goed is, is niet genoeg. Wij moe-
ten het “met grote zorgvuldigheid verzorgen, zodat [het] 
wortel zal schieten” [vers 37]. Alleen dan kunnen wij er 
de vrucht van plukken, “die zoet is boven alles wat zoet 
is, en (…) rein boven alles wat rein is” en ons “aan die 
vrucht vergasten totdat [wij] verzadigd [zijn], zodat [wij 
zullen] hongeren noch dorsten” [vers 42].

‘Het discipelschap is een reis. Wij hebben de louterende 
lessen van de reis nodig om ons karakter te vormen 
en ons hart te zuiveren. Door het pad van het discipel-
schap met geduld te bewandelen, openbaart zich de 
mate van ons geloof en onze gewilligheid om Gods wil 
te doen en niet die van ons.

‘Het is niet genoeg om alleen maar te spreken over 
Jezus Christus of te verklaren dat wij zijn discipelen 
zijn. Het is niet genoeg om onszelf te omringen met 
symbolen van onze godsdienst. Het discipelschap is 
geen passieve kijksport. Wij kunnen de zegeningen van 
geloof net zo min ervaren door als toeschouwer aan de 
zijlijn te staan als een goede gezondheid genieten door 
op de bank naar sportwedstrijden op de televisie te kij-
ken en de sporters van advies te voorzien. En toch zijn 
sommigen liever toeschouwer en geven de voorkeur 
aan “passief discipelschap” als voornaamste manier van 
aanbidding.

‘Onze godsdienst wordt niet indirect beleefd. Wij kun-
nen de zegeningen van het evangelie niet ontvangen 
door alleen maar te kijken naar het goede dat anderen 
doen. Wij moeten de zijlijn verlaten en wat wij zeggen 
zelf in de praktijk gaan brengen. (…)‘(…) Nu is de 
tijd om het evangelie van Jezus Christus te omarmen, 
zijn discipel te worden en in zijn wegen te wandelen.’ 
(‘Het pad van het discipelschap, Liahona, mei 2009, 
pp. 76–77.)

Alma 33:2–19. De valse leer van de Zoramieten
•	 Alma	maakte	herhaaldelijk	gebruik	van	de	Schriften	
om de valse leer van de Zoramieten aan de kaak te 
stellen. Eerste rekende hij af met de verkeerde opvatting 
dat ze alleen op de Rameümptom konden bidden. Aan 
de hand van de Schriften legde hij uit dat ze God overal 
konden aanroepen en aanbidden; in hun ‘wildernis’, op 
hun ‘veld’, als ze ‘huiswaarts’ keerden, en zelfs in hun 
‘binnenkamer’ (zie Alma 33:2–11). Alma beklemtoonde 
vervolgens dat alle profeten van de komst van een 
Christus hebben getuigd (zie Alma 33:14–22; zie ook 
Jakob 7:11).

Alma 33:3–11; 34:17–27, 39. Laat uw hart 
voortdurend in gebed tot Hem uitgaan
•	 President	Henry B.	Eyring	van	het	Eerste	Presidium	
heeft uitgelegd wat een voortdurende gebedsvolle 
houding inhoudt:

‘In die gevallen waarin God ons gebiedt te bidden, 
gebruikt Hij woorden als “bidden zonder ophouden”, 
“bidt altijd” en “krachtig gebed”.

‘Dat gebod houdt niet in dat we veel woorden hoeven 
te gebruiken. In feite heeft de Heiland ons geleerd dat 
we niet in herhaling hoeven te vallen. Voor het ijverige 
gebed dat God verlangt, hoeven we niet breedsprakig 
te zijn noch ons urenlang af te zonderen. (…)

‘Ons hart kan alleen naar God uitgaan als het vervuld is 
met liefde voor Hem en vertrouwen in zijn goedheid.’ 
(Liahona, januari 2002, pp. 17–18.)

Alma 33:19–23. Een zinnebeeld 
van Christus in de wildernis
•	 Vanwege	het	gemor	van	de	Israëlieten	in	de	
wildernis had de Heer giftige slangen gezonden om 
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de geestelijk vergiftigde zielen tot nederigheid aan te 
sporen. Veel mensen kwamen om. Degenen die zich 
wilden bekeren, wendden zich tot hun profeet en 
smeekten hem om de Heer te vragen de slangen weg 
te nemen. God vertelde Mozes dat hij een koperen 
slang moest maken en die op een staak moest plaatsen. 
De Heer beloofde dat eenieder die naar de opgeheven 
slang keek, zou genezen (zie Numeri 21:4–9).

De koperen slang was een zinnebeeld. Ouderling 
 Dallin H. Oaks heeft uitgelegd dat een zinnebeeld iets 
is ‘wat lijkt op of ons herinnert aan iets anders.’ (Zie De 
Ster, januari 1993, p. 33.)

Jezus Christus heeft gezegd 
dat het zinnebeeld dat in 
de wildernis werd opgehe-
ven van Hem getuigde: 
‘Gelijk Mozes de slang in 
de woestijn verhoogd heeft, 
zó moet ook de Zoon des 
mensen verhoogd worden, 
opdat een ieder, die 
gelooft, in Hem eeuwig 

leven hebbe’ ( Johannes 3:14–15). Vanwege de verstokt-
heid van hun hart en hun ongeloof kozen vele Israëlie-
ten ervoor om niet op deze eenvoudige manier 
genezen te worden (zie 1 Nephi 17:41). Alma heeft 
iedereen opgeroepen om te beginnen ‘te geloven in de 
Zoon van God, dat Hij zal komen om zijn volk te ver-
lossen, en (…) hun zonden te verzoenen’ (Alma 33:22; 
zie ook Helaman 8:14–15). Alma beloofde dat de ver-
zorging van dit getuigenis iemands lasten licht zal 
maken en het eeuwige leven tot gevolg zal hebben 
(zie Alma 33:23).

Alma 34:9–12. De verzoening van Jezus 
Christus is oneindig en eeuwig
•	 Ouderling	Bruce R.	McConkie	(1915–1985)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft de reikwijdte van 
het oneindige en eeuwige offer van de Heer als volgt 
omschreven: ‘Wanneer de profeten over een oneindige 
verzoening spreken, bedoelen ze dat ook zo. De 
uitwerking ervan is voor alle mensen, de aarde zelf en 

alle levensvormen bestemd, en strekt zich uit tot in de 
eindeloze eeuwigheid.’ (Mormon Doctrine, 2de editie 
[1966], p. 64; zie ook Mozes 7:30.)

•	 Ouderling	Russell M.	Nelson	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft enkele manieren opgesomd 
waardoor de verzoening van Jezus Christus oneindig is:

‘Zijn verzoening is oneindig — en onbeperkt [zie 
2 Nephi 9:7; 25:16; Alma 34:10, 12, 14]. Zij was ook 
oneindig in zoverre dat alle mensen verlost zouden 
worden van een oneindige dood. Zij was oneindig in 
de betekenis van zijn enorme lijden. Zij was oneindig in 
tijd, en maakte een einde aan het voorafgaande proto-
type van de dierenoffers. Zij was oneindig in reikwijdte 
— het moest in één keer voor iedereen worden gedaan 
[zie Hebreeën 10:10]. En de genade van de verzoening 
strekt zich niet slechts uit tot een oneindig aantal 
mensen, maar ook tot een oneindig aantal door Hem 
geschapen werelden [zie LV 76:24; Mozes 1:33]. Zij was 
oneindig, uitstijgend boven alle menselijke meetschalen 
of sterfelijk begrip.

‘Jezus was de enige die een dergelijke oneindige 
verzoening kon bewerkstelligen, daar Hij geboren was 
uit een sterfelijke moeder en een onsterfelijke Vader. 
Vanwege dat unieke geboorterecht was Jezus een 
oneindige Persoon.’ (Zie De Ster, januari 1997, p. 33.)

Alma 34:14. ‘In ieder opzicht [wijzend] 
op dat grote en laatste offer’
•	 Amulek	verklaarde	dat	de	gehele	betekenis	van	de	
wet van Mozes een voorbode was van het uiteindelijke 
‘grote en laatste offer’ van Jezus Christus in Getsemane 
en Golgota. De dierenoffers, de vieringen en gedenk-
dagen en andere dagelijkse rituelen waren vol zinne-
beelden en voorafschaduwingen die de kinderen van 
Israël op Christus wezen. Het avondmaal herinnert ons 
heden ten dage op soortgelijke wijze aan het zoenof-
fer van Jezus Christus. Zo bracht het vroegere Pascha 
de Israëlieten jaarlijks in herinnering dat de Heer het 
volk uit slavernij in Egypte had verlost. Tegenwoordig 
gedenken we met Pasen dat we door de verzoening en 
opstanding van de Heer uit geestelijke slavernij verlost 
kunnen worden.
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Alma 34:14–17. ‘Geloof tot bekering’
•	 Toen	ouderling	Robert E.	Wells	als	lid	van	de	Zeven-
tig werkzaam was, sprak hij over het vereiste geloof om 
ons leven zo te veranderen dat we aanspraak kunnen 
maken op de verzoening van Jezus Christus:

‘“Hoeveel geloof heb ik nodig om de verzoening van 
Christus voor mij werkzaam te laten zijn?” Met andere 
woorden, hoeveel geloof heb ik nodig om het heil 
te ontvangen? In het boek Alma (…) vinden we het 
antwoord. De profeet Amulek heeft dit eenvoudige 
maar grootse beginsel naar voren gebracht: “De Zoon 
van God (…) [verschaft] de mensen de middelen (…) 
waardoor zij geloof tot bekering kunnen hebben” (Alma 
34:14–15; cursivering toegevoegd).

‘Let op die drie woorden: geloof tot bekering. Daar gaat 
het om. Hij gebruikt die uitdrukking vier keer in drie 
verzen [zie Alma 34:15–17]. (…)

‘De combinatie van geloof in Christus plus geloof tot 
bekering is dus van essentieel belang. Dat concept is 
een van de grootste inzichten die we hebben in het 
belang van eenvoudig, onmiskenbaar geloof — vol-
doende geloof om ons te bekeren. Kennelijk is een 
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geloof dat groot genoeg is om bergen te verzetten niet 
vereist; een geloof dat groot genoeg is om in tongen 
te spreken of de zieken te genezen is niet vereist. Alles 
wat we nodig hebben is voldoende geloof om te erken-
nen dat we gezondigd hebben. Dan moeten we ons 
van onze zonden bekeren, er berouw over hebben en 
het verlangen hebben geen zonde meer te begaan maar 
Christus de Heer te behagen. Dan treedt het grootste 
van alle wonderen voor ons in werking: de verzoening, 
waardoor Christus ons van onze verdiende straf verlost.’ 
(‘The Liahona Triad’, in: Bruce A. Van Orden en Brent L. 
Top, redacteurs, Doctrines of the Book of Mormon: The 
1991 Sperry Symposium [1992], pp. 6–7.)

Alma 34:15–16. ‘De barmhartigheid [kan] 
de eisen der gerechtigheid bevredigen’
•	 De	gerechtigheid	kent	twee	aspecten:

 1. Gehoorzaamheid aan de wet resulteert in zegenin-
gen die vreugde brengen (zie LV 130:20–21).

 2. Ongehoorzaamheid aan de wet resulteert in straffen 
die verdriet brengen (zie Alma 42:22).

•	 Er	zijn	twee	manieren	om	de	gerechtigheid	te	
bevredigen:

 1. Nooit de wet overtreden.

 2. Bij overtreding van de wet de straf ondergaan.

Probleem: Door de wet wordt geen vlees gerecht-
vaardigd (zie 2 Nephi 2:5); iedereen heeft gezondigd 
(zie Romeinen 3:23). Er moet dus een straf worden 
ondergaan.

•	 De	zonde	kent	twee	gevolgen:

 1. Door de tijdelijke wet worden we afgesneden — er is 
niet aan de gerechtigheid voldaan (zie Alma 42:14).

 2. Door de geestelijke wet komen we om — ‘niets 
wat onrein is, kan het koninkrijk Gods binnengaan’ 
(1 Nephi 15:34).

Jezus ‘geeft Zichzelf als offer voor de zonde om aan de 
doeleinden der wet te voldoen’ (2 Nephi 2:7).

•	 Christus	heeft	de	wet	van	barmhartigheid	geïntrodu-
ceerd, maar hoe?

 1. Hij leefde de wet volmaakt na en was zonder zonde. 
Hij werd door de wet gerechtvaardigd.
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 2. In de Hof van Getsemane en aan het kruis heeft Hij 
geleden en de prijs betaald voor de straf alsof Hij 
schuldig was aan iedere zonde die ooit is begaan.

 3. Hij is onze voorspraak bij de Vader (zie Alma 33:11; 
LV 45:3–5).

Alma 34:32–34.    ‘De dag van uw 
bekering niet tot het einde [uitstellen]’
•	 Uitstel	en	besluiteloosheid	kunnen	onze	inspan-
ningen om bij onze hemelse Vader terug te keren 
beïnvloeden. President Joseph Fielding Smith heeft 
gezegd: ‘Uitstel om evangeliebeginselen toe te passen is 
de dief van het eeuwige leven — namelijk het leven in 
de tegenwoordigheid van de Vader en de Zoon.’ (The 
Way to Perfection [1970], p. 202.)

Alma 34:32–34 
Voor welke omstandigheden die bekering na dit 
leven bemoeilijken, waarschuwde Amulek ons?

Alma 34:34–35. Diezelfde geest zal ons bezitten
•	 Amulek	zette	duidelijk	uiteen	dat	we	ons	door	onze	
dagelijkse keuzes uiteindelijk onderwerpen aan de 
macht of invloed van de geest van de Heer of de geest 
van de duivel. President Harold B. Lee (1899–1973) 
heeft de volgende verklaring van Alma 34:35 gegeven: 
‘Tot wie in hun goddeloze toestand zijn overleden, en 
zich niet hebben bekeerd, zeggen de Schriften dat de 
duivel hen tot de zijne zal verzegelen (zie Alma 34:35). 
Dat betekent dat ze niet uit zijn greep verlost zullen 
worden totdat zij de laatste penning hebben betaald 
voor wat ze hebben gedaan. Wanneer ze de slagen van 
Satan afdoende hebben ondergaan, zullen ze aan de 
greep van Satan ontkomen en worden ze toegewezen 
aan de plaats die ze in de celestiale, terrestriale of 
telestiale wereld van onze Vader hebben verdiend op 
basis van hun leven hier op aarde.’ (The Teachings of 
Harold B. Lee, bewerkt door Clyde J. Williams [1996], 
p. 59.)

•	 Ouderling	Melvin	J.	Ballard	(1873–1939)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft het belang van 
bekering tijdens ons sterfelijke leven beklemtoond:

‘Dit leven is de tijd voor de mensen om zich te bekeren. 
Laten wij ons geen van allen verbeelden dat wij in het 
graf kunnen neerdalen zonder de zwakheden van het 
vlees te hebben overwonnen en dan in het graf al onze 
zonden en boze neigingen zullen verliezen. Wij zullen 
ze meenemen. Ze zullen met de geest zijn wanneer die 
van het lichaam is gescheiden.

‘(…) [In dit sterfelijk leven] is de mens buigzamer en 
ontvankelijker.’ (The Three Degrees of Glory: A Discourse 
[22 september 1922], pp. 11–12.)

Alma 35. De oorlogen tussen de Nephieten en 
de Lamanieten opgetekend in Alma 43–62
•	 Chronologisch	volgt	Alma 43	op	Alma 35.	‘Omdat	
Alma treurig was wegens de ongerechtigheid van zijn 
volk, ja, wegens de oorlogen en het bloedvergieten (…) 
liet hij zijn zonen tezamen komen, om ieder van hen 
afzonderlijk zijn aanwijzingen te geven met betrekking 
tot de dingen der gerechtigheid’ (Alma 35:15–16). Mor-
mon maakt specifiek melding van deze tussengevoegde 
woorden van Alma aan zijn zonen Helaman, Shiblon 
en Corianton — voordat hij terugkeert naar het ‘verslag 
van de oorlogen tussen de Nephieten en de Lamanie-
ten’ (Alma 43:3; vergelijk de datums bij Alma 35 en 
Alma 43).

Alma 35 verklaart de aanloop naar de oorlog tussen de 
Lamanieten en de Nephieten, die in hoofdstuk 43–62 
wordt beschreven. Het conflict en de uiteindelijke oor-
log wordt in Alma 35 als volgt samengevat:

 1. De ‘aanzienlijksten onder de Zoramieten (…) [waren] 
wegens het woord vertoornd (…), omdat het hun 
bedrog [priesterlisten] vernietigde’ (vers 3).

 2. De bekeerde Zoramieten, die ‘uit het land werden 
geworpen; en het waren er velen’ (vers 6), gingen 
bij het volk van Ammon in het land Jershon wonen. 
Hier ontvingen ze voedsel en kleding, en landerijen 
als erfgoed, en werd in al hun behoeften voorzien 
(zie vers 9). In hun vorige land werden ze als arm, 
vuil en grof beschouwd (zie Alma 32:2–3).

Hoofdstuk 30

240



 3. De vriendelijkheid waarmee het volk van Jershon 
de nieuwe bekeerlingen had ontvangen, deed de 
Zoramieten in woede ontsteken (zie Alma 35:8). De 
opperheerser van de Zoramieten ‘blies vele bedrei-
gingen tegen hen’ (vers 9). ‘Het volk van Ammon 
vreesde hun woorden niet’ (vers 9), wat de toorn van 
de Zoramieten en hun heerser nog verder opwekte.

 4. De onbekeerde Zoramieten ‘begonnen zich onder 
de Lamanieten te mengen en ook die tot toorn 
(…) op te hitsen’ tegen het volk van Ammon, dat 
uit bekeerde Lamanieten bestond (vers 10; zie ook 
Alma 43:6–7).

De gebeurtenissen die in Alma 35 zijn opgetekend, 
laten de aanleiding zien van de aanhoudende oorlogen 
tussen de Nephieten en de Lamanieten die in Alma 
43–62 staan beschreven. Satan hitste het hart van de 
Zoramieten tot toorn op (zie 2 Nephi 28:20). Op hun 
beurt wekten zij de Lamanieten en andere andersden-
kende Nephieten tot toorn op om de wapens op te 
nemen tegen wie goed waren.

Stof tot nadenken
•	 Hoe	kan	iemands	hart	‘vol	zijn	en	voortdurend	in	

gebed’ tot de Heer? (Alma 34:27.)

•	 Waarom	was	Jezus	Christus	de	enige	die	een	onein-
dige verzoening tot stand kon brengen?

•	 Waarom	stellen	mensen	hun	bekering	soms	uit?	Welk	
gevaar schuilt in een dergelijk uitstel?

Voorgestelde opdrachten
•	 Maak	op	basis	van	Alma 32	een	gedetailleerd	over-

zicht van Alma’s leringen over de ontwikkeling van 
geloof. Laat zien hoe geloof kan uitgroeien van hoop 
tot volmaakte kennis, en welke rol het woord van 
God daarbij speelt.

•	 Benoem	op	basis	van	de	aanwijzingen	over	gebed	
in Alma 33–34 specifieke manieren om uw gebeden 
productiever te maken.
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Alma 36 –39

Hoofdstuk 31

Inleiding
Alma 36–39 bevat Alma’s laatste raad aan zijn drie 
zonen: Helaman, Shiblon en Corianton. De raad aan de 
getrouwe Helaman en Shiblon verschilt behoorlijk van 
de raad aan de eigenzinnige Corianton. Tot op zekere 
hoogte bepalen we zelf welke raad we ontvangen door 
onze mate van getrouwheid aan de raad die we al 
hebben ontvangen (zie Alma 12:9–11).

Alma’s bekeringsverhaal is een van de treffendste voor-
beelden van hoe we kunnen weten wanneer we verge-
ving van onze zonden hebben ontvangen. Door de raad 
van Alma aan zijn zoon Shiblon leren we over de kracht 
en de waarde van standvastigheid in ons leven. Tot slot 
leren we uit de strenge raad die Corianton ontving, hoe 
ernstig en destructief seksuele overtredingen zijn.

Toelichting
Alma 36. Chiasme
•	 Een	chiasme, ook wel omgekeerd parallellisme 
genoemd, is een Hebreeuwse literaire vorm waarbij 
woorden of ideeën in een bepaalde volgorde zijn 
geplaatst en vervolgens in tegenovergestelde volgorde 
herhaald worden. Deze herhaling beklemtoont belang-
rijke ideeën en woorden. En het belangrijkste idee 
heeft de schrijver vaak in het midden van het chiasme 
geplaatst.

Alma maakt van een chiasme gebruik om zijn beke-
ringsverhaal aan zijn zoon Helaman te vertellen. De 
aanwezigheid van Semitische literaire vormen zoals het 
chiasme in het Boek van Mormon, vormt een extern 
bewijs dat het boek is wat de profeet Joseph Smith 
beweerde dat het is: een vertaling van een oude tekst, 
geschreven in een taal uit het Midden-Oosten.

Het volgende overzicht laat het chiasme in Alma 36 
zien. Voor het gemak zijn de posities in het overzicht 
van links naar rechts aangeduid, beginnend met de 
letter A en eindigend met de letter P. Dus de gedachte 
in het beginvers van het chiasme, Alma 36:1 (aangeduid 
als positie A), wordt herhaald in het laatste vers van het 
chiasme, Alma 36:30 (ook in positie A). De gedachte in 
Alma 36:2 (aangeduid als positie D) wordt herhaald in 
vers 29 (ook in positie D), enzovoort.

A. Neig uw oor tot mijn woorden (vers 1)
 B.  Voor zoverre gij de geboden Gods onderhoudt, zult gij voorspoedig 

zijn in het land (vers 1)
  C. Doet zoals ik heb gedaan (vers 2)
   D. Gedenkt de gevangenschap van onze vaderen (vers 2)
    E. Zij leefden in knechtschap (vers 2)
     F. Hij heeft hen stellig bevrijd (vers 2)
      G. Stel vertrouwen in God (vers 3)
       H.  Geschraagd in hun beproevingen en in hun 

moeilijkheden en in hun benauwingen (vers 3)
        I.  Ik wil niet dat gij denkt dat ik dat uit mijzelf weet 

— maar uit God (vers 4)
         J. Uit God geboren (vers 5)
          K.  Ik ging overal rond en trachtte de kerk van 

God te vernietigen (vers 6)
           L.  Noch kon ik mijn ledematen gebruiken 

(vers 10)
            M.  Ik wilde niet in de tegenwoordigheid 

van mijn God worden gebracht 
(vers 15)

             N.  De pijnen van een verdoemde ziel 
(vers 16)

              O.  Door de herinnering aan 
mijn vele zonden verscheurd 
(vers 17)

               P.  Ik herinnerde mij een zekere 
Jezus	Christus,	een	Zoon	
van God (vers 17)

               P.  Ik	riep	in	mijn	hart:	O	Jezus,	
Zoon van God (vers 18)

              O.  Niet meer verscheurd door 
de gedachte aan mijn zonden 
(vers 19)

             N.  Vreugde die even buitengewoon 
was als voordien mijn pijn 
(vers 20)

            M.  Mijn ziel smachtte ernaar daar te 
zijn (in de tegenwoordigheid van 
God) (vers 22)

           L.  Mijn ledematen ontvingen hun kracht 
terug (vers 23)

          K.  Ik heb gearbeid om zielen tot bekering te 
brengen (vers 24)

         J. Uit God geboren (vers 26)
        I. De kennis die ik bezit, is uit God (vers 26)
       H.  In beproevingen en moeilijkheden en benauwingen 

geschraagd (vers 27)
      G. Stel vertrouwen in Hem (vers 27)
     F. Hij zal mij bevrijden en mij opwekken (vers 27–28)
    E.  Hij heeft hen uit hun knechtschap en gevangenschap 

bevrijd (vers 28)
   D.  Gij dient hun gevangenschap in uw herinnering te bewaren 

(vers 29)
  C. Gij dient evenzeer als ik te weten (vers 30)
 B.  Voor zoverre gij de geboden Gods onderhoudt, zult gij voorspoedig 

zijn in het land (vers 30)
A. Dat is volgens zijn woord (vers 30)
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Merk op dat de centrale boodschap van het chiasme is 
gericht op het moment in Alma’s leven waarin hij door 
grote pijnen werd gekweld en zich tot Jezus Christus 
wendde om hulp (zie Alma 36:17–18).

Alma 36:2–3. De barmhartigheden 
Gods gedenken
•	 Alma	36:2–3	bouwt	voort	op	een	thema	dat	in	het	
hele Boek van Mormon voorkomt. Nephi schreef aan 
het begin van zijn verslag dat hij ons zou tonen ‘dat de 
tedere barmhartigheden des Heren zich uitstrekken 
over allen die Hij wegens hun geloof heeft uitverkoren 
om hen machtig te maken, zelfs tot de macht ter 
bevrijding toe’ (1 Nephi 1:20). In Alma 36 leerde Alma 
zijn zonen om de gevangenschap van hun vaderen te 
gedenken en dat God de mensen had bevrijd die op 
Hem vertrouwden (zie Alma 36:2–3, 29).

Later spoorde Moroni ons aan om te ‘bedenken hoe 
barmhartig de Heer jegens de mensenkinderen is 
geweest vanaf de schepping van Adam’ (Moroni 10:3). 
Alma de jonge heeft vast met grote nadruk gezegd: 
‘En nu, zie, ik zeg u, mijn broeders, gij die tot deze 
kerk behoort, zijt gij u voldoende bewust gebleven 
van de gevangenschap van uw vaderen? Ja, en zijt gij 
u zijn barmhartigheid en lankmoedigheid jegens hen 
voldoende bewust gebleven? En voorts, zijt gij u er vol-
doende van bewust gebleven dat Hij hun ziel uit de hel 
heeft bevrijd?’ (Alma 5:6.)

Alma 36:6–10. Alma viel ‘ter aarde’ 
— twee of drie dagen?
•	 ‘Sommige lezers van het Boek van Mormon hebben 
beweerd dat er een tegenstrijdigheid is in de verslagen 
van Alma’s bekering in 
Mosiah 27:23 en Alma 
36:10. Het is waar dat het 
ene verslag het over “twee 
dagen en twee nachten” 
heeft en het andere “drie 
dagen en drie nachten” 
 vermeldt, maar er is geen 
sprake van tegenstrijdigheid 
omdat er met die twee tek-
sten niet hetzelfde bedoeld 
wordt. In het boek Mosiah gaat het duidelijk over de 
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vastenperiode van de priesters; er wordt niet vermeld 
hoe lang Alma precies buiten bewustzijn was. Let op 
de volgende belangrijke bijzonderheden in dit verslag: 
Nadat een engel aan Alma was verschenen en hij de 
omvang van zijn zonden begon in te zien, viel hij ter 
aarde alsof hij dood was. Hij werd in die hulpeloze toe-
stand naar zijn vader gedragen. De vader van Alma liet 
de priesters van de kerk bijeenkomen “en het geschiedde, 
nadat zij twee dagen en twee nachten lang hadden 
gevast en gebeden, dat de ledematen van Alma hun 
kracht ontvingen, en hij stond op” (Mosiah 27:22–23; 
 cursivering toegevoegd). In het boek Alma wordt met de 
“drie dagen en drie nachten” echter duidelijk verwezen 
naar de gehele periode waarin Alma zijn mond niet kon 
opendoen noch zijn ledematen gebruiken (Alma 36:10).’ 
(Daniel H. Ludlow, A Companion to Your Study of the 
Book of Mormon [1976], pp. 217–218.)

Alma 36:11–16. Droefheid naar Gods wil
•	 President	Ezra	Taft	Benson	(1899–1994)	heeft	het	
verschil aangegeven tussen wereldse droefheid en de 
diepere droefheid naar Gods wil die tot bekering leidt:

‘Het is voor de mensen in de wereld niet ongewoon dat 
ze spijt hebben van de dingen die ze verkeerd hebben 
gedaan. Soms is dat vanwege het feit dat hun daden 
groot verdriet en veel ellende berokkenen aan henzelf 
of hun dierbaren. Soms is het feit dat ze worden betrapt 
en gestraft de oorzaak van hun verdriet. Maar dergelijke 
wereldse gevoelens zijn geen “droefheid naar Gods 
wil”. (…)

‘Droefheid naar Gods wil is een gave van de Geest. Het 
is een diep besef dat we onze Vader en onze God door 
onze daden ontstemd hebben. Het is het scherpe en 
duidelijke besef dat de Heiland, die zondeloos was, de 
grootste van allen, door ons gedrag folterende pijn en 
lijden heeft ondergaan. Mede door onze zonden heeft 
Hij uit iedere porie gebloed. Het is de echte mentale en 
geestelijke zielensmart, die in de Schriften “een gebro-
ken hart en een verslagen geest” wordt genoemd. (Zie 
3 Nephi 9:20; Moroni 6:2; LV 20:37; 59:8; Psalmen 34:18; 
51:17; Jesaja 57:15.) Zo’n instelling is een absolute 
vereiste voor oprechte bekering.’ (Zie ‘Een grote veran-
dering in ons hart’, De Ster, maart 1990, pp. 4–5.)
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•	 Ouderling	Richard G.	Scott	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft een van de redenen van droef-
heid naar Gods wil nader toegelicht: ‘De pijnlijke gevol-
gen van zonde zijn met opzet door een barmhartige 
Vader in de hemel in zijn plan van geluk geplaatst zodat 
u dat tragische levenspad niet hoeft te volgen. Een 
zondaar lijdt niet alleen in dit leven, maar zonden die 
niet door middel van ware bekering vergeven zijn, zul-
len u achter de sluier nog kwellen [zie LV 19:4, 15–24].’ 
(Liahona, november 2002, p. 87.)

Alma 36:17–21
Hoe vond Alma verlichting van de  kwelling 

die hij onderging? Hoe beschreef hij de 
vergeving die hij had ontvangen?

Alma 36:17–21. ‘Ik kon mij mijn 
pijnen niet meer herinneren’
•	 President	Spencer W.	Kimball	(1895–1985)	heeft	op	
de noodzaak gewezen om in ons bekeringsproces vol-
ledig op Jezus Christus te vertrouwen:

‘In Alma’s verslag kan de gevoelige lezer zich eniger-
mate met hem vereenzelvigen, zijn pijn voelen, en zijn 
grote afgrijzen gewaarworden als hij de ernst van zijn 
zonden inziet. De lezer kan dan ook delen in de grote 
opluchting die Alma ondervond. Hoe verkreeg hij die 
opluchting? Op dezelfde manier als elke overtreder 
— door via oprechte bekering deel te hebben aan het 
wonder der vergeving, en door zich geheel en al te ver-
laten op de barmhartigheden van Jezus Christus. (…)

‘Nu was de zielensmart in vreugde veranderd, de pijn 
gestild, en de duisternis in licht veranderd. Pas nu kon 
Alma vrede hebben. Tegenover zijn zoon Shiblon legde 
hij vooral nadruk op de enige bron van die vrede:

‘“(…) En ik ontving geen vergeving van mijn zonden, 
totdat ik de Heer Jezus Christus aanriep om barmhartig-
heid. Doch zie, ik riep Hem aan en ik vond vrede voor 
mijn ziel” (Alma 38:8).’ (Miracle of Forgiveness [1969], 
pp. 365–366.)

•	 President	Ezra	Taft	Benson	heeft	uitgelegd	dat	voor	
een oprechte bekering een verandering van ons hart is 
vereist:

‘Bekering houdt meer in dan alleen een gedragsver-
andering. Veel mensen in de wereld geven blijk van 
grote zelfbeheersing en zelfdiscipline door slechte 
gewoonten en de zwakheden van het vlees te overwin-
nen. Maar onderwijl denken ze niet aan de Meester, en 
soms verwerpen ze Hem zelfs openlijk. Een dergelijke 
gedragsverandering, zelfs al is het een verandering ten 
goede, is geen ware bekering. (…)

“… Bekering vereist niet slechts een verandering in ons 
handelen, maar ook in ons hart.’ (Zie ‘Een grote veran-
dering in ons hart’, De Ster, maart 1990, p. 4.)

Alma 36:23–24. Het bewijs dat 
iemand is wedergeboren
•	 President	Ezra	Taft	Benson	heeft	de	verandering	
besproken die deel uitmaakt van de wedergeboorte: 
‘Wanneer wij deze grote verandering hebben ondergaan, 
die alleen door geloof in Jezus Christus en door de wer-
king van de Geest in ons wordt teweeggebracht, lijkt het 
of wij een nieuw mens zijn geworden. Daarom wordt 
die verandering vergeleken met een wedergeboorte. 
Duizenden onder u hebben deze verandering meege-
maakt. U hebt een zondig leven, en vaak ernstige zon-
den, verzaakt; en door het bloed van Christus op u in te 
laten werken, bent u rein geworden. U bent niet meer 
geneigd om weer in uw oude gewoonten te vervallen. 
U bent werkelijk een nieuw mens. Dat is wat er met een 
verandering in ons hart bedoeld wordt.’ (Zie ‘Een grote 
verandering in ons hart’, De Ster, maart 1990, p. 4.)

Alma 36:30. ‘Voorspoedig (…) zijn in het land’
•	 Alma	haalde	een	terugkerend	thema	aan	in	het	Boek	
van Mormon over voorspoedig zijn in het land. Alma 
36:30 geeft contextuele betekenis aan die zinsnede. 
Het is niet noodzakelijkerwijs de bedoeling dat alle 
bewoners in dit leven in materieel opzicht rijk worden. 
Voorspoedig zijn heeft ook een geestelijke betekenis. 
Uit dit vers leren we dat als we ‘de geboden Gods niet 
onderhoud[en]’, we niet voorspoedig zullen zijn maar 
‘van zijn tegenwoordigheid [zullen] worden afgesne-
den’. Zij die voorspoedig zijn in het land, verwerven 
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dan ook de geestelijke zegeningen van de nabijheid 
van de Heer. Ze bevinden zich op het pad dat naar de 
tegenwoordigheid van de Heer leidt.

Alma 37. Het belang en de waarde van Schriftuur
•	 Alma	heeft	zijn	zoon	Helaman	het	belang	van	de	
Schriften duidelijk gemaakt, om hem voor te bereiden 
op zijn rol als geestelijk leider en als nieuwe kroniek-
schrijver voor het volk. Hij stelde onder meer dat de 
Heer de platen van koper en het Nephitische verslag op 
wonderbaarlijke maar eenvoudige wijze zou behouden 
en bewaren (zie Alma 37:1–5). Hij gebood zijn zoon 
een kroniek van zijn volk bij te houden en leerde hem 
dat de Schriften zijn bedoeld om onze gedachten te 
verruimen, ons van de dwalingen van onze wegen te 
overtuigen en ons tot de kennis van God en zijn heils-
plan te brengen (zie vers 8–9). Vervolgens herinnerde 
hij zijn zoon eraan dat alleen wie de geboden van God 
onderhoudt, waardig is om Schriftuur op te tekenen 
(vers 14–16). Verder beloofde Alma zijn zoon, en ons, 
dat gehoorzaamheid aan de woorden van Christus 
“ons voorbij dit tranendal naar een veel beter land 
van belofte [zal] voeren” (vers 45).

Ouderling David A. Bednar 
van het Quorum der Twaalf 
Apostelen heeft uitgelegd 
hoe we meer rendement uit 
onze schriftstudie kunnen 
halen: ‘In de Schriften staan 
de woorden van Christus, 
en ze zijn een reservoir met 

levend water waartoe wij makkelijk toegang hebben en 
waaruit wij volle, lange teugen kunnen nemen. Jullie en 
ik moeten naar Christus opzien want Hij is “de bron van 
levende wateren” (1Nephi 11:25; vergelijk Ether 8:26; 
12:28), en tot Hem komen, door de woorden van Chris-
tus die in de heilige Schriften staan, te lezen (zie Mosiah 
1:5), ze te bestuderen (zie LV 26:1), ze te onderzoeken 
(zie Johannes 5:39; Alma 17:2) en ons eraan te vergas-
ten (zie 2 Nephi 32:3). Als we dat doen, kunnen we op 
onze reis door het sterfelijk leven zowel geestelijke lei-
ding als bescherming ontvangen.’ (‘Een reservoir met 
levend water’ [CES-haardvuuravond voor jongvolwas-
senen, 4 februari 2007], p. 1.)

Alma 37:1–8 
Waar doelde Alma op toen hij het over 

de macht van kleine en eenvoudige 
 dingen had? In welke opzichten  voldoet 

schriftstudie aan dat beginsel?

Alma 37:6–7.    ‘Kleine en eenvoudige dingen’
•	 Ouderling	M. Russell	Ballard	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft gezegd dat het belangrijk is om 
op kleine en eenvoudige dingen acht te slaan:

‘Wij aanschouwen grootse, wereldomvattende gebeurte-
nissen; wij moeten echter bedenken dat de doeleinden 
van de Heer in ons eigen leven gewoonlijk worden 
bereikt door het kleine en eenvoudige, niet door wat 
zwaarwegend en opzienbarend is. (…)

‘Grote, wonderbaarlijke gebeurtenissen schijnen ons 
te motiveren, maar kleine dingen ontsnappen vaak 
aan onze aandacht. Toen hij merkte dat de Liahona 
op basis van geloof functioneerde, zei Alma: “Hoewel 
die wonderen door kleine middelen tot stand werden 
gebracht, (…) waren [zij, het volk van Lehi,] traag en 
vergaten hun geloof en ijver te oefenen, en dan hielden 
die wonderbare werken op en vorderden zij niet met 
hun reis” (Alma 37:41).

‘Wordt onze tocht soms vertraagd wanneer wij vergeten 
hoe belangrijk kleine dingen zijn? (Zie Alma 37:46.) 
Beseffen we dat kleine gebeurtenissen en keuzen de 
richting van ons leven bepalen, zoals het kleine roer de 
richting van een groot schip bepaalt? (Zie Jakobus 3:4; 
LV 123:16.) (…)

‘(…) We moeten ons persoonlijke en ons gezinsgebed 
houden; bestudeer de Schriften, in het bijzonder het 
Boek van Mormon; houd uw gezinsavond; houd u aan 
de vermaning van de Heiland om elkander lief te heb-
ben; en wees thuis attent, aardig en zachtaardig. Door 
zulke en andere kleine, eenvoudige dingen hebben we 
de belofte dat er in ons leven vrede en vreugde zal zijn.’ 
(Zie De Ster, juli 1990, pp. 5, 7.)
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Alma 37:19. De kracht van het Boek van Mormon
•	 Ouderling	Bruce R.	McConkie	(1915–85)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft enkele manieren 
genoemd waarop de kracht van het Boek van Mormon 
tot uiting is gekomen en zal komen: ‘Waarin schuilt de 
kracht van het Boek van Mormon? Het verkondigt het 
eeuwig evangelie; het vergadert Israël; het bouwt het 
Nieuwe Jeruzalem; het bereidt een volk voor op de 
wederkomst van Christus; het luidt het millennium in — 
in elk geval speelt het een dusdanig belangrijke rol in 
al die gebeurtenissen, dat de waarde en kracht ervan 
niet te overschatten zijn.’ (The Millennial Messiah [1982], 
p. 171.)

Alma 37:21, 27–29, 32. Geheime werken 
van duisternis niet bekendmaken
•	 President	Boyd K.	Packer,	president	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen, heeft uitgelegd dat te 
gedetailleerde leringen over zonde iemands nieuws-
gierigheid kunnen opwekken om met zonde te gaan 
experimenteren:

‘Ik ben ervan overtuigd dat we twee grote fouten 
maken als we te veel over het onderwerp uitweiden en 
als we het op het verkeerde moment aansnijden. (…)

‘Ik ken meerdere gevallen waarbij een jongere is gaan 
experimenteren met grove en verfoeilijke immorele 
praktijken door een idee dat hem in een gesprek met 
zijn bisschop aan de hand werd gedaan.

‘Wie zijn geroepen om te onderwijzen, en ik doel op 
leidinggevenden, leerkrachten en ouders, moeten 
hier acht op slaan. Stelt u zich een vader en moeder 
voor die even van huis weggaan. Vlak voordat ze de 
deur achter zich dichttrekken, zeggen ze tegen hun 
jonge kinderen die even alleen moeten blijven: “Nou, 
kinderen, pas goed op. Doe geen gekke dingen terwijl 
we weg zijn. Zet de kruk niet in de keuken en kijk niet 
achter het beschuitblik op de bovenste plank, waar de 
zak met bonen staat, en haal er geen boon uit om in je 
neus te stoppen, oké?”

‘Sommigen van ons zijn net zo dwaas. Dit klinkt mis-
schien als een grappig voorbeeld, maar er valt weinig 
meer te lachen wanneer u bedenkt wat er gaat gebeu-
ren als de ouders weg zijn. We moeten wat dat betreft 
verstandiger zijn. Jonge mensen moeten van jongs af 

aan weten dat kuisheid een heilig onderwerp is.’ (Teach 
Ye Diligently [1975], pp. 256–257.)

Alma 37:35.    Wat zijn de zegeningen 
als we leren in onze ‘jeugd de 
geboden Gods te onderhouden’?
•	 President	Ezra	Taft	Benson	heeft	de	kracht	beschre-
ven die we ontvangen als we al jong in ons leven de 
geboden leren onderhouden: ‘Geef me een jongeman 
die zich zedelijk rein heeft gehouden en trouw zijn 
kerkvergaderingen heeft bijgewoond. Geef me een 
jongeman die zijn priesterschap grootmaakt, zijn onder-
scheiding Plicht jegens God heeft verdiend en kroon-
verkenner is. Geef me een jongeman die het diploma 
van het seminarie heeft behaald en een brandend 
getuigenis van het Boek van Mormon heeft. Geef me 
zo’n jongeman, dan geef ik u een jongeman die voor de 
Heer in het zendingsveld en gedurende zijn hele leven 
wonderen kan verrichten.’ Ensign, mei 1986, p. 45.)

•	 In	de	Schriften	staan	diverse	voorbeelden	waarbij	de	
Heer jonge mensen roept om leiding te geven: Joseph 
Smith was 14 jaar oud (zie Geschiedenis van Joseph 
Smith 1:7); Mormon was 15 jaar oud (zie Mormon 1:15); 
Samuël uit het Oude Testament was nog maar een ‘jon-
gen’ toen hij door de Heer werd geroepen (1 Samuël 
3:1–10).

President Joseph F. Smith heeft getuigd van de relatie 
tussen van jongs af aan de geboden onderhouden en 
een latere roeping om de Heer te dienen: ‘Als u om u 
heen kijkt, ziet u dat de huidige leiders van de kerk zich 
al in hun jeugd aan het evangelie hebben toegewijd. 
En u kunt voorspellen wie de toekomstige leiders zul-
len worden als u naar de jongens kijkt die zelfrespect 
en deugd aan de dag leggen en ijverig goede werken 
verrichten. De Heer zal alleen uit die groep mensen zijn 
leiders kiezen. (…) De tegenovergestelde weg, wachten 
om de Heer te dienen tot de wilde haren van de jeugd 
voorbij zijn, is laakbaar. Iemand die zijn jeugd in zonde 
doorbrengt en later in het leven een rechtschapen 
levenswandel nastreeft, mist toch altijd iets. (…) Er 
schuilen berouw en hartzeer in een late bekering van 
de dwaasheden en zonden van de jeugd, maar er wach-
ten vertroosting en een rijke beloning voor wie de Heer 
al in hun vitale jonge jaren dienen.’ (Gospel Doctrine, 
5de editie [1939], p. 335.)
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Alma 37:38–47
Welke specifieke overeenkomsten ziet u tus-
sen de Liahona en de Schriften, of tussen de 

Liahona en de Heilige Geest in onze tijd?

Alma 37:38–47. De Liahona
•	 In	de	loop	der	jaren	hebben	diverse	algemene	
autoriteiten verschillende manieren beschreven waarop 
de Heer ons op onze levensreis blijft leiden, en die met 
een Liahona vergeleken.

Ouderling W. Rolfe Kerr van de Zeventig heeft de woor-
den van Christus met de Liahona vergeleken: ‘Zo zien 
we, broeders en zusters, dat de woorden van Christus 
voor ons allemaal een persoonlijke Liahona kunnen 
zijn, en ons de weg kunnen wijzen. Laten wij niet 
traag zijn omdat de weg gemakkelijk is. Laten wij vol 
geloof de woorden van Christus ter harte nemen zoals 
ze in de heilige Schriften staan opgetekend en door 
onze hedendaagse profeten, zieners en openbaarders 
worden gesproken. Laten wij ons gelovig en ijverig in de 
woorden van Christus verheugen, want de woorden van 
Christus zullen onze geestelijke Liahona zijn en ons laten 
weten wat we moeten doen.’ (Liahona, mei 2004, p. 37.)

•	 President	Thomas S.	Monson	heeft	de	Liahona	met	
iemands patriarchale zegen vergeleken: ‘Dezelfde Heer 
die Lehi van een Liahona voorzag, heeft u en mij heden 
ten dage van een uitzonderlijk en waardevol geschenk 
voorzien dat ons leven richting geeft. (…) Het geschenk 
waar ik op doel, is een patriarchale zegen.’ (Live the 
Good Life [1988], p. 36.)

President Spencer W. Kimball heeft de Liahona met het 
licht van Christus, of ons geweten, vergeleken:

‘Zou u niet een dergelijke bal willen hebben (…) ?

‘(…) De Heer heeft iedere (…) persoon een geweten 
gegeven, dat aangeeft als hij het verkeerde pad 
betreedt. (…)

‘(…) Ieder kind ontvangt het.’ (Ensign, november 1976, 
p. 79.)

•	 Ouderling	David	A.	Bednar	heeft	de	Liahona	met	de	
gave van de Heilige Geest vergeleken:

‘Nu we ons allemaal op de levensweg bevinden, ont-
vangen we leiding van de Heilige Geest net zoals Lehi 
aanwijzingen via de Liahona kreeg. (…)

‘De Heilige Geest werkt in ons leven precies zoals de 
Liahona dat voor Lehi en zijn gezin deed, naar hun 
geloof, ijver en aandacht. (…)

‘En de Heilige Geest voorziet ons nu van de middelen 
waarmee we, ‘door kleine en eenvoudige dingen’ (Alma 
37:6), meer begrip in de wegen des Heren krijgen. (…)

‘De Geest des Heren kan ons tot gids zijn en ons op 
onze aardse reis zegenen met leiding, aanwijzingen en 
spirituele bescherming.’ (Liahona, mei 2006, pp. 30–31.)

Alma 38:12. ‘Al uw hartstochten’ beteugelen
•	 Een toom is het hoofdstel  
voor een paard. Hij bestaat 
uit teugels en een bit, waar-
mee de ruiter het paard 
onder controle kan houden.

Ouderling Bruce C. Hafen 
van de Zeventig en zijn 
vrouw, Marie, hebben 
uitgelegd dat een toom 
bedoeld is om hartstochten 
en begeerten te beteuge-
len, niet om ze uit te schakelen: ‘Is zelfverloochening 
verstandig omdat er iets verkeerds is aan onze harts-
tochten, of omdat er iets goeds is aan onze hartstoch-
ten? Alma leerde zijn zoon: “Zie ook toe dat gij al uw 
hartstochten beteugelt, opdat gij met liefde vervuld zult 
zijn” (Alma 38:12; cursivering toegevoegd). Hij zei niet 
dat we onze hartstochten moeten uitschakelen of zelfs 
onderdrukken, maar ze beteugelen — ze doelgericht 
kanaliseren en in toom houden. Waarom? Omdat disci-
pline een rijkere, diepere liefde mogelijk maakt.’ (The 
Belonging Heart [1994], p. 302.)

Alma 39. De wet van kuisheid
•	 ‘Doe	niet	aan	seks	vóór	het	huwelijk	en	wees	volle-
dig trouw aan je partner als je eenmaal getrouwd bent. 
Satan zal je proberen wijs te maken dat een seksuele 
relatie vóór het huwelijk aanvaardbaar is als twee 
mensen van elkaar houden. Dat is niet waar. Volgens 
God zijn seksuele zonden zeer ernstig omdat ze de 
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macht ontheiligen die God ons heeft gegeven om aan 
de schepping van de mens bij te dragen. (…)

‘Doe vóór het huwelijk niets dat de krachtige emoties 
oproept die alleen in het huwelijk geoorloofd zijn. Zoen 
niet hartstochtelijk, ga niet boven op elkaar liggen, raak 
de geslachtsdelen van een ander niet aan, met of zon-
der kleding. Laat een ander dat ook niet bij jou doen. 
Wek die emoties ook niet bij jezelf op.

‘In culturen waar uitgaan of verkering aanvaardbaar 
zijn, behoor je iemand met wie je uitgaat met respect 
te behandelen, nooit als lustobject. Blijf in een veilige 
omgeving waar je je passies gemakkelijk in bedwang 
kunt houden. Doe niet mee aan gesprekken of activitei-
ten die seksuele gevoelens oproepen.

‘Homoseksueel gedrag is een ernstige zonde. Als je je 
tot iemand van je eigen geslacht aangetrokken voelt, 
praat dan met je ouders en je bisschop. Zij zullen je 
helpen.

‘Slachtoffers van verkrachting, incest of andere sek-
suele mishandeling hebben niet gezondigd. Als je het 
slachtoffer bent van een van deze misdrijven, besef dan 
dat je onschuldig bent en dat God van je houdt. Neem 
onmiddellijk contact op met je bisschop zodat hij je 
gedurende het emotionele genezingsproces kan bij-
staan.’ (Voor de kracht van de jeugd: Onze plicht jegens 
God vervullen [2001], pp. 26–28.)

Alma 39:3. De ernst van seksuele zonden
•	 Ouderling	Jeffrey R.	Holland	heeft	gesproken	over	
de vernietigende gevolgen van seksuele zonden en hoe 
belangrijk het is om onze reinheid voor het huwelijk te 
bewaren: ‘In zaken die de intimiteit tussen twee mensen 
betreft, moet je wachten! Je moet wachten totdat je alles 
kunt geven, en dat kun je pas als je wettig gehuwd bent. 
Ongeoorloofd geven wat niet van jou is (bedenk “dat 
gij niet van uzelf zijt” [1 Korintiërs 6:19]) en slechts een 
deel geven als je je daarna niet volledig kunt geven, is 
een soort emotionele vorm van Russische roulette. Als 
je lichamelijke bevrediging blijft najagen zonder instem-
ming van de hemel, loop je het vreselijke gevaar zo veel 
geestelijke, psychische schade op te lopen, dat je zowel 
je verlangen naar lichamelijke intimiteit kunt verliezen 
als je vermogen om onverdeeld toegewijd te zijn aan 
een latere, oprechtere liefde. Dat oprechtere moment 

van voorgeschreven liefde, van echte eenheid, kan aan-
breken en je kunt tot je afschuw ontdekken dat je wat 
je had moeten bewaren, kwijt bent, en dat alleen Gods 
genade de zo geleidelijk en nonchalant weggegeven 
deugd kan herstellen. De allermooiste gave die je jouw 
eeuwige partner op je huwelijksdag kunt schenken, is 
je allerbeste zelf — rein, zuiver en de reinheid van de 
ander waardig.’ (Zie De Ster, januari 1998, p. 91.)

•	 President	Boyd K.	Packer	heeft	de	relatie	tussen	
het scheppingsvermogen en het heilsplan als volgt 
beschreven:

‘Het scheppingsvermogen — of laten we het voort-
plantingsvermogen noemen — is niet zomaar een 
los onderdeel van het plan, maar is er een onmisbaar 
onderdeel van. Zonder dat vermogen kon het plan geen 
doorgang vinden. En misbruik van dat vermogen kan 
het plan ontwrichten.

‘Veel van het geluk dat je in dit leven kunt ervaren, is 
afhankelijk van hoe je dit heilige voortplantingsvermo-
gen gebruikt.’ (Ensign, juli 1972, p. 111.)

Alma 39:4
Wat had Corianton volgens Alma  moeten  

doen om niet in verleiding te komen?  
Hoe kunt u dat in uw leven toepassen?

Alma 39:5. Na moord de ernstigste zonde
•	 Ouderling	Jeffrey R.	Holland	heeft	de	relatie	tussen	
de waarde van een ziel en de verzoening toegelicht, 
en uitgelegd waarom seksuele overtredingen zo 
ernstig zijn:

‘Door iemands lichaam te misbruiken — dus iemands 
ziel te misbruiken — ontheiligt men de verzoening 
van Christus, waardoor die ziel is gered en waardoor 
de gave van eeuwig leven mogelijk wordt. Als men 
de Zoon der Gerechtigheid tot een bespotting maakt, 
betreedt men het rijk van vuur, heter en heiliger dan de 
middagzon. Dat kun je niet doen zonder je te branden.

‘Zeg alsjeblieft nooit: “Wie doe ik er kwaad mee? 
Waarom niet wat vrijheid? Ik kan nu overtreden en 
me later bekeren.” Wees alsjeblieft niet zo dom en zo 
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wreed. Je kunt Christus niet ongestraft “opnieuw kruisi-
gen” [zie Hebreeën 6:6]. “Vliedt de hoererij” [1 Korintiërs 
6:18], roept Paulus uit, en vliedt ook “iets dergelijks” 
[LV 59:6; cursivering toegevoegd], voegt de Leer en Ver-
bonden daaraan toe. Waarom? Nou, enerzijds vanwege 
het onmetelijke geestelijke en lichamelijke lijden dat 
de Heiland van de wereld ondergaan heeft, opdat wij 
zouden kunnen vlieden. Wij zijn Hem daarvoor iets 
verschuldigd. Wij zijn Hem werkelijk alles verschuldigd. 
“Gij [zijt] niet van uzelf”, zegt Paulus. “Gij zijt gekocht 
en betaald. Verheerlijkt dan God [in] uw lichaam en 
uw geest, die van God zijn” [1 Korintiërs 6:19–20; deels 
naar de Statenvertaling; cursivering toegevoegd]. Bij een 
seksuele overtreding staat de ziel op het spel — het 
lichaam en de geest.’ (Zie De Ster, januari 1999, p. 91.)

Alma 39:6. Wat is de onvergeeflijke zonde?
•	 De profeet Joseph Smith (1805–1844) heeft meer 
inzicht gegeven in de onvergeeflijke zonde: ‘Alle zon-
den kunnen vergeven wor-
den, behalve de zonde 
tegen de Heilige Geest; 
want Jezus zal iedereen 
verlossen, behalve de 
zonen des verderfs. Wat 
moet iemand doen om de 
onvergeeflijke zonde te 
begaan? Hij moet de Hei-
lige Geest ontvangen, de 
hemelen moeten zich voor 
hem openen, hij moet God kennen, en dan tegen Hem 
zondigen. Als een man tegen de Heilige Geest heeft 
gezondigd, is er geen bekering mogelijk. Hij moet zeg-
gen dat de zon niet schijnt terwijl hij die ziet; hij moet 
Jezus Christus verloochenen terwijl de hemelen voor 
hem geopend zijn, en het heilsplan verloochenen ter-
wijl zijn ogen open staan voor de waarheid ervan; en 
vanaf die tijd wordt hij een vijand. Dat is het geval met 
veel afvalligen van De Kerk van Jezus Christus van de 
Heiligen der Laatste Dagen.’ (History of the Church, deel 
6, p. 314.)

Alma 39:9. ‘Niet meer de begeerten 
van uw ogen’ najagen
•	 In	welke	opzichten	slaat	‘niet	meer	de	begeerten	van	
uw ogen’ najagen op ons? In de huidige wereld vol 
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moderne technologieën zijn er vele manieren waarop 
Satan dergelijke verleidingen op ons pad brengt. Veel 
profeten hebben ons de afgelopen jaren gewaarschuwd 
voor de gevaren van pornografie in allerlei vormen.

Ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf 
Apostelen heeft de gevaren van het toelaten van 
verkeerde gedachten uiteengezet: ‘Onze Heiland heeft 
het belang van seksuele reinheid beklemtoond toen Hij 
leerde dat een man al zondigt als hij een vrouw aanziet 
om haar te begeren [zie Matteüs 5:28]. (…) We worden 
omringd door informatiemateriaal dat onwettige seksu-
ele relaties aanprijst, zowel in gedrukte vorm als op de 
buis en het witte doek. Laat je er voor je eigen bestwil 
niet mee in. Pornografische of erotische verhalen en 
afbeeldingen zijn erger dan onsmakelijk of bedorven 
voedsel. Het lichaam heeft verdedigingsmechanismen 
om zich van ongezond voedsel te ontdoen. Op enkele 
dodelijke uitzonderingen na zal slecht voedsel je alleen 
maar ziek maken, maar geen permanente schade aan-
richten. Maar iemand die zich vergast aan onsmakelijke 
verhalen of pornografische of erotische beelden en 
lectuur, neemt ze op in dat fantastische archief dat we 
onze hersenen noemen. Hersenen braken vuiligheid 
niet uit. Als het eenmaal is opgeslagen, kan het altijd 
weer worden opgeroepen, en kan het je de verdorven 
beelden voor de geest laten halen en je afleiden van de 
gezonde dingen in het leven.’ (‘Things They’re Saying’, 
New Era, februari 1974, p. 18.)

•	 President	Ezra	Taft	Benson	heeft	diverse	manieren	
beschreven waarop Satan probeert ons pornografische 
beelden op te dringen:

‘Overweeg nauwgezet de woorden van de profeet Alma 
aan zijn ontrouwe zoon Corianton: “Ik wil dat gij (…) 
uw zonden verzaakt en niet meer de begeerten van uw 
ogen najaagt” (Alma 39:9).

‘“De begeerten van uw ogen.” Wat zou dat in onze tijd 
betekenen?

‘Films, televisieprogramma’s en video-opnames die sug-
gestief en obsceen zijn.

‘Tijdschriften en boeken die obsceen en pornografisch 
zijn.

‘Jongemannen, we geven jullie de raad om je geest 
niet te vervuilen met dergelijk vernederend materiaal, 
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want de geest die aan dergelijk vuil wordt blootgesteld, 
zal daarna nooit meer dezelfde zijn. Kijk niet naar 
twijfelachtige films, doe niet mee aan enig vermaak dat 
immoreel, suggestief of pornografisch is. Luister niet 
naar ongepaste muziek.’ (Ensign, mei 1986, p. 45.)

•	 President	Gordon	B.	Hinckley	(1910–2008)	heeft	zijn	
getuigenis over het kwaad van pornografie als volgt 
laten weerklinken:

‘Pornografie is gedrukt en grafisch materiaal dat is 
bedoeld om ons op te winden en aan te zetten tot 
handelingen die we alleen maar zullen betreuren. De 
aantrekkingskracht ervan is verleidelijk. Er wordt een 
beroep gedaan op de instincten die we allemaal heb-
ben, door God ingegeven instincten om zijn grote doel-
einden te verwezenlijken. Pornografie is een duivels 
middel om die instincten te misbruiken voor verboden 
doeleinden. Vaak zijn er mooie jonge vrouwen en 
knappe jonge mannen bij betrokken. Het voornaamste 
doel is geld in het laatje te brengen voor de makers 
ervan. De gevolgen zijn een verwrongen geest en 
aangewakkerde lusten van wie erin verstrikt raken. De 
makers ervan halen miljarden binnen. De slachtoffers 
ervan halen zich verdriet, pijn en wroeging op de hals.

‘We treffen het een en ander aan in tijdschriften die 
vrijwel overal te koop zijn, in bioscopen met onge-
paste films, en bij ons thuis op de buis.’ (Teachings of 
 Gordon B. Hinckley [1997], p. 460.)

•	 De	uitdrukking	‘uzelf	in	die	dingen	te	verloochenen’	
zoals die in Alma 39:9 wordt gebezigd, komt ons 
tegenwoordig wat onbekend voor. Er zijn echter enkele 
synoniemen of gerelateerde woorden en uitdrukkingen 
waardoor we de raad van Alma aan zijn zoon beter 
kunnen begrijpen, bijvoorbeeld: iets afzweren, verza-
ken, opgeven, prijsgeven, nalaten, beëindigen, stoppen, 
laten varen; zich iets ontzeggen; zich onthouden van 
iets, afstand doen van iets, afzien van iets, afstappen 
van iets. Al die handelingen geven goed aan wat we 
moeten doen om morele overtredingen te vermijden, 
het onderwerp waarin Alma zijn zoon Corianton 
onderwees.

Alma 39:11–12. Anderen van 
de waarheid wegvoeren
•	 In	Alma	39:11–12	legt	Alma	aan	Corianton,	zijn	afge-
dwaalde zoon, uit dat ons negatieve voorbeeld anderen 
van het evangelie kan wegvoeren.

President Joseph Fielding Smith (1876–1972) heeft 
gezegd hoe ernstig het is om mensen van de waarheid 
weg te voeren:

‘Ik vind het de grootste misdaad om mannen en vrou-
wen, de kinderen van God, weg te voeren van de ware 
beginselen. Wij worden in deze tijd geconfronteerd met 
levensbeschouwingen van allerlei aard, die erop gericht 
zijn het geloof te ondermijnen, het geloof in God, en 
het geloof in de beginselen van het evangelie. Dat is 
verschrikkelijk.

‘De Heer zegt dat als we al onze dagen arbeiden en 
slechts één ziel redden, onze vreugde met hem zeer 
groot zal zijn. Maar hoe groot zullen aan de andere 
kant ons leed en onze straf zijn als wij door ons toe-
doen één ziel van de weg der waarheid wegvoeren.

‘Wie één ziel verblindt, wie dwaling verspreidt, wie 
door zijn leringen goddelijke waarheid — de waar-
heid die de mens tot het koninkrijk van God en tot 
de volheid daarvan kan leiden — tenietdoet, zal in de 
eeuwigheid zwaar gestraft worden. Want wie een ziel 
ombrengt, vernietigt het mooiste dat ooit geschapen 
is.’ (Doctrines of Salvation, samengesteld door Bruce R. 
McConkie, 3 delen [1954–1956], deel 1, p. 314.)

Alma 39:12–13, 15. ‘U tot de Heer (…) 
wenden’ en uw fouten erkennen
•	 ‘Als je een seksuele  
overtreding hebt begaan, 
begin dan nu aan het 
 bekeringsproces zodat je 
gemoedsrust kunt vinden 
en het volledige gezelschap 
van de Heilige Geest kunt 
hebben. Streef naar de ver-
geving van de Heer. Praat 
met je bisschop. Hij zal je behulpzaam zijn bij het krijgen 
van de vergeving die beschikbaar is voor hen die zich 
oprecht bekeren.’ (Voor de kracht van de jeugd, p. 28.)
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•	 Ouderling	Richard G.	Scott	heeft	uitgelegd	wat	u	
moet doen om ‘u tot de Heer te wenden’ en vergeving 
te ontvangen voor ernstige zonden, zoals onzedelijk-
heid: ‘Ik spreek nu even tot iedereen die aan ernstige 
verleiding heeft toegegeven. Maak daar alstublieft nu 
een eind aan. Dat kunt u doen met de hulp van een 
begripvolle ouder, bisschop of ringpresident. Ernstige 
overtredingen, zoals onzedelijkheid, vereisen hulp van 
iemand die gezagssleutels draagt, zoals de bisschop 
of de ringpresident, om rustig het bekeringsproces te 
doorlopen en er zeker van te zijn dat het goed en naar 
behoren gebeurt. Maak niet de fout te geloven dat als 
u een ernstige overtreding belijdt, u zich er ook van 
bekeerd hebt. Het is een belangrijke stap, maar niet 
alles wat ervoor nodig is. Ga er ook niet vanuit dat als 
u niet naar alle belangrijke details van de overtreding 
gevraagd bent, u ze niet hoeft te noemen. U moet er 
zelf voor zorgen dat de bisschop of de ringpresident de 
details zo begrijpt dat hij u door het bekeringsproces 
heen kan helpen en u volledige vergeving kunt ontvan-
gen.’ (Zie De Ster, januari 1999, p. 81.)

•	 Ouderling	Jeffrey R.	Holland	heeft	gezegd	dat	de	
Heer bij ons zal zijn en ons zal sterken als we ons naar 
behoren bekeren: ‘Dan worden je aangeboden de vrede 
en hernieuwing door bekering, beschikbaar door het 
zoenoffer van de Heer Jezus Christus. In zulke ernstige 
zaken is het pad van bekering niet gemakkelijk te 
betreden of zonder pijn te begaan. Maar de Heiland van 
de wereld zal op die weg met je meelopen. Hij zal je 
sterken als je wankelt. Hij zal je licht zijn als het uiterst 
donker lijkt. Hij zal je hand pakken en je hoop zijn 
wanneer dat het enige lijkt wat je nog hebt. Zijn meege-
voel en genade, met hun reinigende en helende macht, 
worden vrijelijk gegeven aan iedereen die oprecht naar 
volledige vergeving verlangt en de stappen neemt die 
ertoe leiden.’ (Zie De Ster, januari 1999, p. 92.)

Alma 39:17–19. Het heilsplan was bekend 
voordat de aarde werd geschapen
•	 Sommige	godsdiensten	gaan	ervan	uit	dat	er	
een vorm van leven na dit leven is. Er zijn er echter 
maar weinig die geloof in een leven vóór dit leven 

verkondigen. De profeet Joseph Smith heeft uiteengezet 
wat de Heer zelfs vóór de schepping al wist: ‘De grote 
Jehova was bedacht op alle gebeurtenissen met betrek-
king tot de aarde en het heilsplan voordat dit plan in 
gang werd gezet. (…) Het verleden, het heden en de 
toekomst waren en zijn voor Hem één eeuwig “nu”. Hij 
wist van de val van Adam, de goddeloosheid van de 
mensen vóór de zondvloed, de omvang van het kwaad 
onder de mensen. (…) Hij wist van de val van de mens 
en van zijn verlossing. Hij wist van het heilsplan en 
verwees ernaar. Hij was bekend met de toestand en 
bestemming van alle naties. (…) Hij kent de toestand 
van zowel de levenden als de doden en heeft ruim-
schoots voldoende maatregelen genomen voor hun 
verlossing.’ (History of the Church, deel 4, p. 597.)

Stof tot nadenken
•	 Toen	Alma	overtuigd	was	geraakt	van	het	bestaan	

van God en het evangelie, ervaarde hij direct grote 
wroeging over zijn vroegere zonden. Waarom zou 
dat het geval zijn geweest? Hoe is dat nu op ons van 
toepassing?

•	 Alma	beklemtoonde	het	belang	van	de	Schriften	aan	
zijn zoon Helaman. De hedendaagse profeten doen 
dat ook bij ons. Hoe is dagelijkse schriftstudie u, of 
iemand die u kent, tot zegen? In welke opzichten zijn 
de Schriften hen tot zegen die zich er regelmatig aan 
vergasten? Hoe kunt u de gewoonte aankweken of 
versterken om persoonlijke schriftstudie te doen?

•	 Wat	kunnen	we	van	Shiblons	voorbeeld	leren	zodat	
we sterk blijven in zowel goede als slechte tijden?

Voorgestelde opdrachten
•	 De	beginselen	in	het	verhaal	van	Alma’s	bekering	en	

vergeving gaan voor ons in deze tijd ook op, hoewel 
de omstandigheden van toen verschillen met die van 
nu. Schrijf een opstel van één pagina over enkele van 
die beginselen en hoe ze in deze tijd op ons van toe-
passing zijn.

•	 Alma	vertelde	Corianton	dat	seksuele	zonden	na	
moord het ernstigst zijn. Stel een specifiek plan op 
met stappen die u nu kunt nemen om uw reinheid 
te bewaren.
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Alma 40 – 42

Hoofdstuk 32

Inleiding
Wat gebeurt er met de mens na de dood? Alma 40–42 
bevat de raad van Alma aan zijn afgedwaalde zoon Cori-
anton, die een dergelijke vraag had. In zijn antwoord 
sprak Alma over de geestenwereld, het oordeel, de 
opstanding, de wet van herstelling en de straf voor zon-
daars. In zijn slotwoorden aan Corianton beantwoordde 
Alma vragen over wat het leven zou zijn zonder beke-
ring, zonde, wetten en straf. Alma’s antwoorden aan zijn 
zoon geven ons een beter inzicht in het plan van geluk, 
in de gerechtigheid en barmhartigheid van God, en in 
de betekenis daarvan voor onze eeuwige vooruitgang.

Toelichting
Alma 40:4–10. ‘Alles is als één dag bij God’
•	 Nadat	Alma	tot	Corianton	van	de	werkelijkheid	van	
de opstanding had getuigd, zei hij niet zeker te weten 
wanneer de opstanding van de hele mensheid zal 
plaatsvinden. Dat deed er voor Alma ook niet toe, want 
hij zei: ‘Alles is als één dag bij God’ (Alma 40:8). De 
profeet Joseph Smith (1805–1844) heeft geopenbaard 
dat voor God alle dingen ‘kenbaar zijn, het verleden, 
het heden en de toekomst, en voortdurend voor het 
aangezicht des Heren zijn’ (LV 130:7).

Ouderling Neal A. Maxwell (1926–2004) van het Quo-
rum der Twaalf Apostelen heeft uitgelegd hoe God de 
dingen op zijn wijze doet:

‘God was al lang met zijn verlossende werk bezig voor-
dat het sterfelijk leven op deze aarde begon — en Hij 
zal zijn werk voortzetten nadat het sterfelijk leven niet 
meer bestaat (zie LV 88:110; Alma 40:8). (…)

‘Gelukkig zullen al die dingen “gebeuren op [Gods] 
eigen wijze”, niet op die van ons (LV 104:16). Dan 
zullen Gods doeleinden, zijn geduld, zijn macht en 
zijn grote liefde, die actief waren lang voordat de tijd 
begon, ook actief zijn nadat de tijd er niet meer is (zie 
LV 84:100; Alma 40:8).

‘Deze en andere waarheden behoren tot wat Paulus 
“de diepten Gods” noemde (1 Korintiërs 2:10).’ (A 
 Wonderful Flood of Light [1990], pp. 50, 58–59.)

De profeet Joseph Smith heeft gezegd: ‘De grote Jehova 
overwoog alle gebeurtenissen met betrekking tot de 
aarde en het heilsplan voordat dit plan in gang werd 

gezet en voordat “de morgensterren tezamen juichten” 
van vreugde. Het verleden, het heden en de toekomst 
waren en zijn voor Hem één eeuwig “nu”.’ (History of 
the Church, deel 4, p. 597.)

Alma 40:11. ‘De geest van ieder mens (…) 
wordt [huiswaarts] gevoerd naar die God 
die hem het leven heeft geschonken’
•	 Als	we	bij	de	dood	de	geestenwereld	betreden	en	
niet de feitelijke tegenwoordigheid van God, hoe moe-
ten we Alma’s woorden dan interpreteren?

President Joseph Fielding Smith (1876–1972) heeft 
uitgelegd dat Alma niet noodzakelijkerwijs bedoelde dat 
we in Gods tegenwoordigheid worden teruggebracht: 
‘Met deze woorden van Alma [40:11] wordt, zoals ik ze 
begrijp, niet bedoeld dat alle geesten terugkeren in de 
tegenwoordigheid van God om naar een plaats van vrede 
of een plaats van straf te worden verwezen en voor Hem 
hun eindvonnis te ontvangen. “Huiswaarts gevoerd tot 
God” [vergelijk Prediker 12:7] betekent simpelweg dat hun 
sterfelijk bestaan tot een einde is gekomen en dat ze naar 
de geestenwereld zijn teruggekeerd, waar ze overeen-
komstig hun werken een plaats krijgen toegewezen bij de 
rechtvaardigen of bij de onrechtvaardigen, in afwachting 
van de opstanding. “Terug naar God” kent als uitdrukking 
in vele andere situaties een equivalent. Iemand heeft 
bijvoorbeeld zijn zending in het buitenland volbracht. Bij 
zijn ontheffing en terugkeer naar de Verenigde Staten zegt 
hij misschien: “Het is geweldig om weer thuis te zijn”, ter-
wijl zijn feitelijke thuis ergens in Utah of Idaho of ergens 
anders in het westen is.’ (Answers to Gospel  Questions, 
samengesteld door Joseph Fielding Smith jr., 5 delen 
[1957–1966], deel 2, p. 85.)

President George Q. Cannon (1827–1901) van het Eerste 
Presidium heeft uitgelegd dat Alma ‘niet wil zeggen dat 
ze onmiddellijk in de tegenwoordigheid van God zullen 
worden gebracht. Hij gebruikt die woorden klaarblij-
kelijk in een voorwaardelijke betekenis.’ (Gospel Truth: 
Discourses and Writings of President George Q. Cannon, 
geselecteerd door Jerreld L. Newquist [1987], p. 58.)

Alma 40:11–15. De staat van de ziel 
tussen de dood en de opstanding
•	 De	volgende	toelichting	geeft	ons	meer	begrip	van	
de toestand van geestelijke wezens na de dood en vóór 
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de opstanding: ‘Bij de dood van het menselijk lichaam, 
leeft de geest door. De geest van de rechtschapenen 
wordt in de geestenwereld “ontvangen in een staat 
van geluk die het paradijs wordt genoemd, een staat 
van rust, een staat van vrede, waarin hij van al zijn 
moeiten, en van alle zorg en droefenis zal uitrusten” 
(Alma 40:12). Er is een plek, de gevangenis in de gees-
tenwereld genoemd, voor “hen die gestorven waren 
in hun zonden, zonder kennis van de waarheid, of in 
overtreding, omdat zij de profeten verworpen hadden” 
(LV 138:32). De geesten in de gevangenis wordt “geloof 
in God geleerd, bekering van zonde, de plaatsvervan-
gende doop tot vergeving van zonden, de gave van 
de Heilige Geest door handoplegging, en alle andere 
beginselen van het evangelie die zij [moeten] kennen” 
(LV 138:33–34). Als ze de beginselen van het evangelie 
aanvaarden, zich van hun zonden bekeren, en de ver-
ordeningen accepteren die voor hen in de tempel zijn 
verricht, worden ze in het paradijs verwelkomd.’ (Trouw 
aan het geloof: evangeliewijzer [2004], p. 23.)

•	 President	Brigham	Young	(1801–1877)	heeft	het	ver-
schil tussen de geestenwereld en de woonplaats van 
God nader toegelicht: ‘Waar gaat u heen als u deze 
tabernakel aflegt? Naar de geestenwereld. Wordt u in 
Abrahams schoot gebracht? Nee, verre van dat, maar 
naar de geestenwereld. Waar is de geestenwereld? Die 
is hier. Zijn de goede en slechte geesten bij elkaar? Jaze-
ker. Verblijven ze beiden in één koninkrijk? Inderdaad. 
Gaan ze naar de zon? Nee. Gaan ze buiten de grenzen 
van de georganiseerde aarde? Nee, dat doen ze niet. Ze 
worden op deze aarde voortgebracht.’ (Discourses of 
Brigham Young, geselecteerd door John A. Widtsoe 
[1954], p. 376.)
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Alma 40:16–22. De eerste opstanding
•	 Alma	sprak	over	de	eerste	opstanding	met	betrek-
king tot de aardse tijdrekening. Jezus Christus zou het 
eerst opstaan, weldra gevolgd door de rechtvaardigen 
die vanaf het begin tot aan de tijd van de opstanding 
van Christus op deze aarde hadden geleefd en waren 
gestorven (zie Alma 40:16, 20; LV 133:54–55). Die 
opstanding noemde Alma de eerste opstanding.

•	 President	Joseph	Fielding	Smith	heeft	uitgelegd	dat	
de eerste opstanding op diverse perioden en gebeurte-
nissen slaat:

‘Hoewel er een algemene opstanding der rechtvaardi-
gen heeft plaatsgevonden toen Christus uit de dood was 
opgestaan, spreken wij gewoonlijk over de opstanding 
der rechtvaardigen bij de wederkomst van Christus als 
de eerste opstanding. Het is voor ons de eerste opstan-
ding, omdat wij weinig van doen hebben met wat in 
het verleden is gebeurd. De Heer heeft beloofd dat de 
graven ten tijde van zijn wederkomst zullen worden 
geopend, en dat de rechtvaardigen zullen opstaan om 
duizend jaar lang met Hem op aarde te regeren. (…)

‘Ten tijde van Christus’ [weder]komst geldt: “En wie 
geslapen hebben in hun graf zullen tevoorschijn 
komen, want hun graf zal geopend worden; en ook zij 
zullen worden opgenomen om Hem tegemoet te gaan 
te midden van de zuil des hemels — zij zijn van Chris-
tus, de eerstelingen, zij die met Hem het eerst zullen 
neerdalen, en zij die op de aarde en in hun graf zijn, die 
het eerst worden opgenomen om Hem te ontmoeten; 
en dit alles door het geluid van het geschal der bazuin 
van de engel Gods” [LV 88:97–98]. Dezen zijn de recht-
vaardigen, “wier naam ingeschreven is in de hemelen, 
waar God en Christus rechter over allen zijn. Dezen zijn 
het die rechtvaardige mensen zijn, tot volmaking geko-
men door Jezus, de Middelaar van het nieuwe verbond, 
die deze volmaakte verzoening tot stand heeft gebracht 
door het vergieten van zijn eigen bloed” [LV 76:68–69].

‘In aansluiting op dit grootse gebeuren, en nadat de 
Heer en de rechtvaardigen die zijn opgenomen om 
Hem te ontmoeten, op de aarde zijn neergedaald, zal 
er nog een opstanding plaatsvinden. Deze kan gezien 
worden als onderdeel van de eerste, hoewel die later 
komt. Bij deze opstanding zullen zij die van de ter-
restriale orde zijn tevoorschijn komen, zij die het niet 

Alma 40–42

253



waardig waren opgenomen te worden om Hem tege-
moet te gaan, maar die het wel waardig zijn om voort 
te komen teneinde het duizendjarig rijk mee te maken.’ 
(Doctrines of Salvation, samengesteld door Bruce R. 
McConkie, 3 delen [1954–1956], deel 2, pp. 295–297.)

•	 Ouderling	Bruce R.	McConkie	(1915–1985)	van	
het Quorum der Twaalf Apostelen heeft de volgende 
verklaring gegeven aangaande de eerste opstanding, 
die ook wel de opstanding der rechtvaardigen en 
de opstanding ten leven wordt genoemd: ‘Zij die 
voortkomen in de morgen van deze opstanding, doen 
dat met een celestiaal lichaam en zullen een celestiale 
heerlijkheid beërven; zij zijn het die de eerstelingen 
van Christus zijn. Zij die voortkomen in de middag 
van deze opstanding, doen dat met een terrestriaal 
lichaam en zullen dan ook dat koninkrijk beërven; zij 
zijn het die van Christus zijn bij zijn komst. Allen die tot 
nu toe zijn opgestaan, hebben een celestiaal lichaam 
ontvangen. De opstanding van de terrestriale wezens 
begint niet eerder dan na de wederkomst van Christus. 
(LV 76:50–80; 88:95–99.)’ (Doctrinal New Testament 
Commentary, 3 delen [1971–1973], deel 1, p. 196.)

Alma 40:23. ‘Hun eigen en volmaakte gedaante’
•	 Ouderling	Dallin H.	Oaks	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft gesproken over de troost die 
voortvloeit uit de wetenschap dat onze gebreken in de 
opstanding worden weggenomen:

‘Wat een troost is het om te weten dat iedereen die door 
aangeboren gebreken, door opgelopen verwondingen, 
door ziekten of door ouderdom benadeeld zijn, zullen 
herrijzen in “hun eigen en volmaakte gedaante”. (…)
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‘De zekerheid van een opstanding geeft ons de kracht 
en het perspectief om door te gaan als wij en al onze 
dierbaren in het sterfelijk leven voor moeilijkheden 
komen te staan, zoals lichamelijke, geestelijke of emoti-
onele gebreken die wij bij onze geboorte hebben mee-
gekregen of tijdens ons leven hebben opgelopen. Door 
de opstanding weten we dat die sterfelijke gebreken 
slechts tijdelijk zijn! (Liahona, juli 2000, pp. 17–18.)

•	 President	Joseph F.	Smith	(1838–1918)	heeft	het	
volgende over onze gebreken en de opstanding gezegd: 
‘Misvormingen zullen worden verwijderd, gebreken 
zullen verdwijnen, en de mensen zullen de volmaking 
van hun geest bereiken, de volmaking die God vanaf het 
begin gepland had. Het is zijn doel dat man en vrouw, 
zijn kinderen, die geboren zijn om erfgenaam van God 
te worden, en mede-erfgenaam van Jezus Christus, 
volmaakt zullen worden, zowel lichamelijk als geestelijk, 
door gehoorzaamheid aan de wet waardoor Hij het mid-
del heeft verschaft om al zijn kinderen de volmaking te 
geven.’ (Gospel Doctrine, 5de editie [1939], p. 23.)

Alma 40:26. ‘Een vreselijke dood 
komt over de goddelozen’
•	 De	volgende	uitspraak	werpt	meer	licht	op	de	beteke-
nis van deze ‘vreselijke dood’: ‘In de Schriften wordt 
gesproken over redding van de tweede dood. De tweede 
dood is de definitieve geestelijke dood — afgesneden 
van rechtvaardigheid en een plek in een van de konink-
rijken van heerlijkheid (zie Alma 12:32; LV 88:24). Deze 
tweede dood speelt pas bij het laatste oordeel, en weini-
gen zullen hem ondergaan (zie LV 76:31–37). Bijna ieder-
een is verzekerd van de redding van de tweede dood 
(zie LV 76:40–45).’ (Trouw aan het geloof, pp. 141–142.)

Alma 41. De wet van herstelling
•	 Net	als	sommige	mensen	in	deze	tijd	heeft	Corianton	
zich wellicht afgevraagd waarom een rechtschapen 
levenswandel belangrijk is als iedereen toch de zege-
ningen van de opstanding ontvangt. Alma 41 gaat op 
deze kwestie in.

Voor de kinderen van onze hemelse Vader hangt 
de uitkomst van de wet van herstelling af van hun 
getrouwheid in het onderhouden van zijn geboden. 
Zo legde Alma aan Corianton uit dat iemand niet kan 
‘worden hersteld van zonde tot geluk’ (Alma 41:10   ). 
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Dat lijkt op de wet van de oogst: wat een mens zaait, 
zal hij ook oogsten (zie Galaten 6:7; LV 130:20–21   ). 
Alma spoorde zijn zoon aan om ‘voortdurend goed’ te 
doen om ‘het goede wederom aan u vergoed [te] krij-
gen. Want hetgeen gij van u doet uitgaan, zal wederom 
tot u terugkeren en worden hersteld’ (Alma 41:14–15).

Alma leerde zijn zoon ook dat de wet van herstelling 
voor een volmaakte herstelling van het lichaam in de 
opstanding zorgt: ‘De ziel zal tot het lichaam worden 
hersteld (…) ; ja, er zal zelfs geen haar van het hoofd ver-
loren gaan’ (Alma 40:23). De graad van heerlijkheid voor 
het herrezen lichaam is echter afhankelijk van de mate 
van getrouwheid van ieder individu (zie LV 88:28–32).

Alma 41:10.    ‘Goddeloosheid 
heeft nooit geluk betekend’
•	 De	volgende	raad	beklemtoont	hoe	belangrijk	
het is om geluk te zoeken door naleving van de 
evangelienormen:

‘Veel mensen proberen geluk en vervulling te vinden 
in bezigheden die haaks staan op de geboden van 
de Heer. Zij negeren het plan van God en daarmee 
verwerpen zij de enige bron van het ware geluk. Ze 
zwichten voor de duivel, die “ernaar [streeft] dat alle 
mensen ongelukkig zullen zijn, net als hijzelf” (2 Nephi 
2:27). Uiteindelijk zal de waarheid van Alma’s waar-
schuwing tot zijn zoon Corianton — “goddeloosheid 
heeft nooit geluk betekend” (Alma 41:10) — tot hen 
doordringen. (…)

‘U dient te beseffen dat u het ware geluk alleen zult vin-
den als u het evangelie naleeft. Vredig, eeuwig geluk zal 
uw deel zijn als u de geboden onderhoudt, om kracht 
bidt, u van uw zonden bekeert, u met opbouwende 
zaken bezighoudt, en uw naasten dient. U zult leren 
plezier te hebben binnen de grenzen die een liefdevolle 
Vader in de hemel heeft gesteld.’ (Trouw aan het geloof, 
pp. 58–59.)

Alma 41:11–14
Wat ontvangen we als we  ‘rechtmatig  

handelen, rechtvaardig oordelen,  
en voortdurend het goede doen’?

Alma 42:1–10. ‘Een proeftijd’
•	 Ouderling	L. Tom	Perry	van	het	Quorum	der	Twaalf	
Apostelen heeft het doel van onze aardse proeftijd als 
volgt toegelicht: ‘Het voornaamste doel van het aardse 
leven is onze geest, die al voor de schepping van de 
aarde bestond, de kans te geven zich te verenigen 
met ons lichaam, om een sterfelijk leven met enorme 
mogelijkheden door te maken. Door het samenspel van 
die twee kunnen wij groeien, ons ontwikkelen en tot 
rijpheid komen op een manier die alleen mogelijk is 
als geest en lichaam verenigd zijn. In deze fase van ons 
bestaan maken wij met ons lichaam een zogenaamde 
proeftijd door en ondervinden wij een zekere mate van 
tegenspoed. In deze periode leren wij en worden wij 
beproefd om te zien of wij eeuwige zegeningen waar-
dig zijn. Het zijn allemaal facetten van een goddelijk 
plan, gemaakt door onze Vader voor zijn kinderen.’ 
(Ensign, mei 1989, pp. 13–14.)

•	 Als	lid	van	de	Zeventig	heeft	ouderling	Ronald E.	
Poelman opgemerkt dat de sterfelijkheid een tijd is 
om van tegenstellingen te leren en ertussen te kiezen: 
‘Het heilsplan, dat in het voorsterfelijk bestaan aan ons 
voorgelegd en door ons aanvaard is, omvat een proef-
periode op aarde waarin we tegenstellingen ervaren, 
keuzen doen, leren wat daar de consequenties van zijn, 
en ons voorbereiden op onze terugkeer in de tegen-
woordigheid van God. Het ervaren van tegenspoed is 
een onmisbaar onderdeel van het proces. In die weten-
schap kozen wij voor het sterfelijk leven (zie 2 Nephi 
2:11–16).’ (Ensign, mei 1989, p. 23.)

•	 Ouderling	William R.	Bradford	van	de	Zeventig	
heeft naar voren gebracht dat het doel van het sterfelijk 
leven is om als onze Vader in de hemel te worden: ‘Dit 
leven is een proeftijd. Het is een geweldige gave van 
tijd waarin we kunnen leren als onze hemelse Vader te 
worden, door de leringen van zijn Zoon, Jezus Christus, 
te volgen. Het pad waarop Hij ons voorgaat, is geen 
rommelig pad. Het is eenvoudig, recht en verlicht door 
de Geest.’ (Zie De Ster, juli 1992, p. 26.)

Alma 42:11–31. De wetten van 
gerechtigheid en barmhartigheid
•	 President	Boyd K.	Packer,	president	van	het	Quorum	
der Twaalf Apostelen, heeft uitgelegd dat we door het 
offer van de Heiland aanspraak kunnen maken op de 
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barmhartigheid zonder de wet van gerechtigheid teniet 
te doen:

‘Ieder van ons leeft op een soort geestelijk krediet. Op 
een dag zal de rekening worden afgesloten en de veref-
fening plaatsvinden. Hoe onverschillig wij er nu ook 
tegenover staan, wanneer die dag komt en de schuld 
afgelost moet worden, zullen wij om ons heen kijken 
en wanhopig zoeken naar iemand, wie dan ook, die 
ons kan helpen.

‘En op basis van een eeuwige wet kan barmhartigheid 
niet verleend worden, tenzij er iemand is die zowel 
bereid als in staat is om onze schuld op zich te nemen 
en de prijs te betalen en de voorwaarden voor onze 
verlossing vast te stellen.

‘Tenzij er een middelaar is, tenzij wij een vriend hebben, 
zal het volle gewicht van de gerechtigheid onverminderd 
en zonder pardon op ons vallen. De volledige schade-
loosstelling voor elke overtreding, hoe klein of hoe groot 
ook, zal tot de laatste penning toe van ons geëist worden.

‘Maar weet dit: de waarheid, de heerlijke waarheid 
verkondigt dat er zo’n Middelaar is.

‘“Want er is één God en ook  
één middelaar tussen God 
en mensen, de mens Chris-
tus Jezus” (1 Timoteüs 2:5).

‘Dankzij Hem kan barmhar-
tigheid aan ieder van ons 
ten volle worden verleend 
zonder de eeuwige wet van 
gerechtigheid geweld aan 
te doen.

‘Deze waarheid is de basis van de christelijke leer. (…)

‘Barmhartigheid wordt niet  
aut omatisch verleend. Dat 
gebeurt door een verbond 
met Hem te sluiten. Dat 
gebeurt op zijn voorwaar-
den, zijn edelmoedige 
voorwaarden, die — als 
absoluut onmisbaar onder-
deel — de doop door 
onderdompeling voor de 
vergeving van zonden omvat.

Gerechtigheid

Gerechtigheid Barmhartigheid

‘Heel het mensdom kan worden beschermd door de 
wet van gerechtigheid en tegelijk kan aan eenieder van 
ons afzonderlijk de verlossende en genezende zegen 
van de barmhartigheid worden verleend.’ (Ensign, mei 
1977, pp. 55–56.)

•	 Ouderling	Neal A.	Maxwell	heeft	het	volgende	
verduidelijkt: ‘De rechtvaardigheid en barmhartigheid 
van God zullen zo overduidelijk volmaakt zijn dat er bij 
het laatste oordeel geen klachten zullen zijn, ook niet 
van wie zich eens beklaagden over wat God hun in het 
sterfelijk leven toebedeeld had (zie 2 Nephi 9:14–15; 
Alma 5:15–19; 12:3–14; 42:23–26, 30).’ (Liahona, juli 
2000, p. 89.)

Alma 42:18–30. Gewetenswroeging
•	 President	Boyd K.	Packer	heeft	het	nut	van	gewetens-
wroeging toegelicht:

‘Het is mijn doel om de pijn te verlichten van de men-
sen die lijden onder het zeer onplezierige gevoel van 
gewetenswroeging. Ik lijk wel een arts die zijn behan-
deling begint met de woorden: “Dit kan een beetje pijn 
doen. (…)”

‘Eenieder van ons heeft na een vergissing weleens de 
pijn van het geweten gevoeld.

‘Johannes heeft gezegd: “Indien wij zeggen, dat wij 
geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de 
waarheid is in ons niet” [1 Johannes 1:8]. Dan zegt hij 
drastischer: “Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd 
hebben, maken wij [de Heer] tot een leugenaar en zijn 
woord is in ons niet” [1 Johannes 1:10].

‘Wij hebben allemaal weleens, en sommigen van ons 
hebben vaak, gewetenswroeging, omdat we iets ver-
keerd of helemaal niet hebben gedaan. Dat schuldge-
voel is voor de geest wat pijn voor het lichaam is. (…)

‘We maken allemaal fouten. Soms schaden we onszelf 
en anderen op een manier die we zelf niet meer kun-
nen herstellen. We breken soms iets dat we zelf niet 
kunnen repareren. Dan ligt het in onze aard om schuld, 
vernedering en pijn te voelen. En die kunnen we zelf 
niet wegnemen. Dan kan de genezende macht van de 
verzoening ons helpen.

‘De Heer heeft gezegd: “Want zie, Ik, God, heb deze 
dingen voor allen geleden, opdat zij niet behoeven 
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te lijden als zij zich bekeren’ [LV 19:16].’ (Liahona, juli 
2001, pp. 25–27.)

•	 President	Spencer W.	Kimball	(1895–1985)	heeft	het	
volgende over de waarde van een gevoelig geweten 
gezegd: ‘Wat is het prachtig dat God ons met deze 
gevoelige, maar ook krachtige gids die we ons geweten 
noemen, heeft begiftigd! Iemand heeft eens treffend 
opgemerkt dat het geweten een celestiale vonk is die 
God in ieder mens heeft geplaatst met de bedoeling 
diens ziel te redden. Hierdoor wordt de ziel zich bewust 
van zonde, wordt iemand aangespoord om zich voor 
te nemen veranderingen aan te brengen, zichzelf te 
veroordelen voor de overtreding zonder de fout te 
bagatelliseren of weg te wuiven, de feiten onder ogen 
te zien, de kwestie aan te pakken en de prijs te betalen. 
Totdat iemand deze houding heeft aangenomen, heeft 
hij nog geen begin gemaakt met zijn bekering. Spijt 
hebben is één ding, de fout verzaken is een begin, maar 
tot iemands geweten voldoende is geprikkeld om er iets 
aan te doen, zolang er nog van uitvluchten en rationali-
satie sprake is, is iemand nog maar amper het pad van 
vergeving ingeslagen. Dat is wat Alma bedoelde toen hij 
tegen zijn zoon Corianton zei dat “alleen de werkelijk 
boetvaardigen [worden] gered” (Alma 42:24).’ (The 
Miracle of Forgiveness [1969], p. 152.)

Alma 42:23. ‘De verzoening brengt de 
opstanding der doden teweeg’
•	 President	Gordon B.	Hinckley	(1910–2008)	heeft	het	
volgende getuigenis gegeven van het grootse zoenoffer 
dat de opstanding mogelijk heeft gemaakt:

‘De enorme uiting van zijn 
liefde was zijn dood, toen 
Hij zijn leven gaf als offer 
voor de mensheid. De ver-
zoening, gepaard gaande 
met onbeschrijflijke pijn, 
werd de belangrijkste 
gebeurtenis in de geschie-
denis, een barmhartige 
daad waar de mens niets 

voor hoeft te doen, maar waardoor de opstanding voor 
alle mensen veilig werd gesteld.

‘Er is geen andere daad in de geschiedenis van de mens 
die daarmee te vergelijken is. Er is nooit iets gebeurd 
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dat die gebeurtenis kan evenaren. Volledig onzelfzuch-
tig en met onbegrensde liefde voor alle mensen, werd 
het een ongeëvenaarde daad van barmhartigheid voor 
de hele mensheid.

‘En tijdens de opstanding op die eerste paasmorgen 
kwam de triomferende verklaring van onsterfelijkheid. 
Paulus heeft terecht ver-
klaard: “Want evenals in 
Adam allen sterven, zo zul-
len ook in Christus allen 
levend gemaakt worden” 
(1 Korintiërs 15:22). Hij ver-
leende niet alleen de zegen 
van de opstanding aan alle 
mensen, maar deed de 
deur open naar het eeu-
wige leven voor hen die zijn leringen en geboden nako-
men.’ (Liahona, januari 2000, p. 87.)

Alma 42:27–30
Welk verband tussen  keuzevrijheid 
en verantwoordelijkheid wordt in 

deze verzen gesuggereerd?

Stof tot nadenken
•	 Waarom	kan	goddeloosheid	nooit	tot	geluk	leiden?	

Waarom lijken goddeloze mensen soms gelukkig?

•	 Wat	moeten	wij	doen	om	aanspraak	te	maken	op	de	
verzoening van de Heiland?

•	 Hoe	werkt	de	wet	van	gerechtigheid	in	uw	voordeel?

•	 Hoe	werkt	de	wet	van	barmhartigheid	in	uw	
voordeel?

Voorgestelde opdrachten
•	 Maak	en	houd	zo	mogelijk	een	korte	toespraak	over	

de geestenwereld en gebruik daarbij twee of meer 
teksten uit Alma 40–42.

•	 Wat	leerde	Alma	zijn	zoon	Corianton	over	de	
opstanding?

•	 Geef	een	beknopte	definitie	of	uitleg	van	elk	van	de	
volgende begrippen: de wet van herstelling, de wet 
van gerechtigheid, de wet van barmhartigheid.
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Alma 43–51

Hoofdstuk 33

Inleiding
Twist, verdeeldheid en oorlog vormden een bedreiging 
voor de overleving van het Nephitische volk. Maar 
de Lamanieten waren niet de enige oorzaak van het 
conflict. Op macht beluste andersdenkende Nephieten 
zorgden voor veel ernstige problemen. De Nephieten 
wisten hun vijanden te overwinnen door geloof in Jezus 
Christus te oefenen en zijn profeten en andere recht-
schapen militaire leiders te volgen.

Vergelijk de motieven en intenties van opperbevel-
hebber Moroni met die van Amalickiah. De profeet 
Mormon schreef het volgende over opperbevelhebber 
Moroni: ‘Als alle mensen waren geweest, en waren, en 
altijd zouden zijn zoals Moroni, zie, dan zouden zelfs 
de machten der hel voor eeuwig hebben gewankeld; 
ja, de duivel zou nooit macht hebben over het hart der 
mensenkinderen’ (Alma 48:17). Net als Moroni kunt u, 
zelfs in grote moeilijkheden, ook ‘onwrikbaar [zijn] in 
het geloof in Christus’ (Alma 48:13).

Toelichting
Alma 43:2–3. ‘De oorlogen tussen de 
Nephieten en de Lamanieten’
•	 Op	dit	punt	in	het	boek	Alma,	hoofdstuk	43–62,	wijst	
Mormon de lezer erop dat hij ‘terug[keert] naar een 
verslag van de oorlogen’ (Alma 43:3). Sommige mensen 
vragen zich af waarom het Boek van Mormon zoveel 
oorlogsverslagen bevat. President Ezra Taft Benson 
(1899–1994) heeft gezegd: ‘Uit het Boek van Mormon 
leren we hoe discipelen van Christus leven in oorlogs-
tijd.’ (Ensign, november 1986, p. 7.)

Mormon heeft onze tijd gezien en wist dat we in een 
tijd van ‘oorlogen en geruchten van oorlogen’ zouden 
leven (LV 45:26; zie ook Openbaring 9). Hij heeft dan 
ook in de verslagen opgenomen hoe we in dergelijke 
tijden rechtschapen kunnen leven. Veel heiligen der 
laatste dagen hebben of krijgen met gewapende 
conflicten te maken. Let op de evangeliebeginselen 
die Mormon in deze hoofdstukken over oorlogen 
noemt. Mormon heeft het enorme leed beschreven dat 
uit oorlogen voortkomt, maar ook uitgelegd waarom 
oorlog soms noodzakelijk kan zijn ter verdediging van 
het leven en de vrijheid. Zowel Mormon als heden-
daagse profeten hebben omstandigheden geschetst 

waarin oorlog gerechtvaardigd is (zie de toelichting 
bij Alma 43:45–47 op pagina 261 en bij Alma 51:13 op 
pagina 265).

President Gordon B. Hinckley (1910–2008) heeft het 
volgende gezegd over het hemelse verdriet dat met der-
gelijke gebeurtenissen gepaard gaat, zelfs als een oorlog 
gerechtvaardigd is: ‘Ik denk dat onze Vader in de hemel 
geweend heeft toen Hij neerkeek op zijn kinderen die 
door de eeuwen heen hun goddelijk geboorterecht 
verkwanselden in meedogenloze vernietiging van 
elkaar.’ (Liahona, mei 2003, p. 79.) De Nephieten en 
opperbevelhebber Moroni hebben de juiste houding 
jegens oorlog en bloedvergieten aan de dag gelegd (zie 
de toelichting bij Alma 43:54; 44:1–2; 48:11, 22–23 op 
pagina 261).

•	 Ten	tijde	van	de	Tweede Wereldoorlog	maakte	het	
Eerste Presidium het volgende standpunt van de kerk 
inzake oorlog bekend:

‘De leden van de kerk 
moeten trouw zijn aan hun 
heersers en zich loyaal in 
dienst van hen stellen als 
ze daartoe worden opge-
roepen. [Met inbegrip van 
militaire dienst.] Maar de 
kerk zelf draagt geen ver-
antwoordelijkheid voor 
dat beleid, en zij kan niets 
anders doen dan haar 

leden aansporen hun land en vrije instanties volkomen 
trouw te zijn, want daarop doet ware vaderlandsliefde 
een beroep.

‘(…) Iedere burger of onderdaan heeft daartoe een 
verplichting jegens zijn of haar land. Die verplichting 
is verwoord in het volgende geloofsartikel:

‘“Wij geloven onderdanig te moeten zijn aan koningen, 
presidenten, heersers en magistraten, door het gehoor-
zamen, eerbiedigen en hooghouden van de wet.” (…)

‘Gehoorzaam aan deze beginselen hebben de leden 
van de kerk zich altijd verplicht gevoeld hun land te 
verdedigen als ze daartoe opgeroepen werden. (…)

‘De kerk is tegen oorlog, en dat hoort ook zo. (…) Zij 
beschouwt oorlog niet als een rechtschapen manier om 
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internationale conflicten op te lossen. Die moeten en 
kunnen door vreedzame onderhandelingen en aanpas-
singen worden opgelost.

‘Maar de leden van de kerk zijn burgers of onderdanen 
van landen waarover de kerk geen zeggenschap 
heeft. (…)

‘(…) Wanneer dus de grondwet, overeenkomstig die 
beginselen, de mannen van de kerk onder de wapenen 
roept voor een land waaraan zij trouw verschuldigd 
zijn, vereist hun hoogste burgerplicht dat zij aan die 
oproep gehoor geven. En als zij door gehoorzaamheid 
aan hun meerderen hun vijanden doden, zullen zij 
niet als moordenaar worden beschouwd.’ (Heber J. 
Grant, J. Reuben Clark Jr. en David O. McKay, Con-
ference Report, april 1942, pp. 92–94; ook geciteerd 
door Boyd K. Packer, Conference Report, april 1968, 
pp. 34–35.)

Alma 43:4–8. Afgescheiden Nephieten 
aangesteld als opperbevelhebbers 
van de legers van de Lamanieten
•	 De	Zoramieten	behoorden	eens	tot	het	volk	van	
Nephi. Maar wegens hun hoogmoed werden de ‘Zora-
mieten Lamanieten’ (Alma 43:4). Voordat de Zoramieten 
zich afscheidden, vreesden de leiders van de Nephieten 
terecht dat ze een bondgenootschap met de Lamanieten 
zouden aangaan en daarmee het volk van Nephi in 
gevaar zouden brengen (zie Alma 31:4). Alma wilde 
deze massale afscheiding voorkomen door op zending 
te gaan onder de Zoramieten, van wie er al velen van 
het ware geloof waren afgedwaald. Ook al hervonden 
enkele Zoramieten het geloof, de meesten waren toor-
nig en ‘zij begonnen zich onder de Lamanieten te men-
gen en ook die tot toorn tegen hen op te hitsen’ om 
‘toebereidselen te maken voor oorlog’ (Alma 35:10–11). 
De leiders van de Lamanieten stelden de moordzuchti-
ger Zoramieten en Amalekieten als opperbevelhebbers 
aan om macht over de Nephieten te verkrijgen.

‘De Zoramieten (…) lieten de Lamanitische troepen het 
land binnentrekken en in bezit nemen als eerste grote 
offensief tegen de Nephieten (Alma 43:5). De leider 
van de Lamanitische troepen was de Amalekiet Zera-
hemnah. De Amalekieten hadden zich in een eerder 
stadium al van de Nephieten afgescheiden, en waren 

als zodanig haatdragend jegens de Nephieten en “god-
delozer en moordzuchtiger van aard dan de Lamanie-
ten” (Alma 43:6). Zerahemnah had ervoor gezorgd dat 
het opperbevel van het leger in handen was gekomen 
van Amalekieten zoals hij of van Zoramieten die net zo 
bloeddorstig waren (Alma 43:6).’ (Hugh Nibley, Since 
Cumorah 2de editie [1988], p. 296.)

Alma 43:13–14. In de minderheid en 
gedwongen de vijand te weerstaan
•	 Het	aantal	Nephitische	afvalligen	dat	Lamaniet	
werd, was bijna net zo groot als het aantal getrouwe 
Nephieten (zie Alma 43:14). Door dat grote aantal, in 
combinatie met de legers van de Lamanieten, waren de 
Nephieten fors in de minderheid (zie Alma 43:51; zie 
ook Mosiah 25:3; Alma 2:27, 35). De Nephieten hielden 
echter vast aan hun geloof en vertrouwden erop dat 
God hen zou sterken in de ongelijke strijd tegen hun 
vijanden, net zoals Hij dat had gedaan bij het leger 
van Gideon (zie Richteren 7–9), Elisa (zie 2 Koningen 
6:15–23), koning Benjamin (zie Woorden van Mormon 
1:14) en Alma (zie Alma 2:27–35).

Alma 43:15–54. Opperbevelhebber 
Moroni verdedigde de Nephieten op 
basis van geloof en strategie
•	 Bij	zijn	werkzaamheden	als	opperbevelhebber	ver-
trouwde Moroni op zijn eigen capaciteiten en de kracht 
van de Heer om de Nephieten te verdedigen. Alma 43 
is een voorbeeld van hoe opperbevelhebber Moroni 
zijn inzichten en zijn gehoorzaamheid aan de raad van 
God wist te combineren. Hij voorzag iedere soldaat van 
een gedegen wapenrusting (zie vers 19–21) en vroeg 
de profeet om advies voordat hij ten strijde trok (zie 
vers 23–24).

‘De militaire campagne van de Lamanieten werd aan-
gevoerd door officieren van de Amalekieten en Zora-
mieten, die door hun kennis van Nephitische militaire 
geheimen en methoden een enorm overwicht op iedere 
bevelhebber zouden hebben, Moroni uitgezonderd. 
Direct al in het begin beroofde hij zijn vijanden door 
zijn vooruitziende blik van hun eerste en logische 
doelwit — het bufferland Jershon (Alma 43:22). Hij had 
daar zijn belangrijkste verdedigingsposities ingenomen, 
maar toen brachten de boodschappers hem het bericht 
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van de profeet dat de Lamanieten van plan waren een 
verrassingsaanval op het minder toegankelijke maar 
zwakkere land Manti uit te voeren (Alma 43:24). Moroni 
verplaatste het grootste gedeelte van zijn leger onmid-
dellijk naar Manti en bracht de mensen daar in een staat 
van paraatheid (Alma 43:25–26).

‘Moroni werd door zijn verspieders en verkenners op de 
hoogte gehouden van alle bewegingen van de vijand, 
en wist zo een hinderlaag te leggen voor de Lamanieten 
en hen tijdens hun oversteek van de rivier Sidon te 
overrompelen (Alma 43:28–35).’ (Hugh Nibley, Since 
Cumorah, pp. 297–298.)

Opperbevelhebber Moroni maakte aanspraak op de 
zegeningen van de Heer omdat hij zijn uiterste best had 
gedaan. Hij was misschien wel het grootste militaire 
genie in die tijd, maar hij was ook nederig genoeg om 
de raad van de profeet op te volgen. Die eigenschap-
pen maakten opperbevelhebber Moroni tot een krachtig 
instrument in de handen van God.

Alma 43:18–22, 37–38. Welke 
wapenrusting hebben we tegenwoordig 
om ons te beschermen?
•	 Opperbevelhebber	Moroni	voorzag	zijn	krijgslieden	
van een beschermende wapenrusting, die van doorslag-
gevend belang was in de strijd tegen hun vijanden (zie 
Alma 43:37–38). President Harold B. Lee (1899–1973) 
heeft uitgelegd hoe we deze verzen vandaag de dag in 
ons eigen leven kunnen toepassen:

‘We hebben de vier lichaamsdelen die de apostel Paulus 
omschreef of zag als de meest kwetsbare voor de mach-
ten der duisternis. De lendenen, die kuisheid en deugd 
voorstellen. Het hart, dat ons gedrag voorstelt. Onze 
voeten, die onze doelen in het leven voorstellen, en tot 
slot ons hoofd, ofwel onze gedachten.

‘(…) We moeten onze lendenen met de waarheid 
omgorden. Wat is waarheid? De Heer omschrijft waar-
heid als kennis van dingen zoals ze zijn, dingen zoals 
ze waren, en dingen zoals ze zullen zijn [zie LV 93:24]. 
(…) “[Omgord] uw lendenen (…) met de waarheid”, 
heeft de profeet gezegd.

‘En het hart, welk soort pantser zal ons gedrag in het 
leven beschermen? We bekleden ons hart met het 
pantser der gerechtigheid. Wel, nu we de waarheid 
hebben geleerd, beschikken we over een maatstaf om 
te oordelen tussen goed en kwaad, zodat ons gedrag 
altijd wordt afgemeten aan onze overtuiging van die 
waarheid. Het pantser voor ons gedrag is het pantser 
der gerechtigheid.

‘[Met] wat zullen we onze voeten beschermen, of waar-
aan zullen we onze doelen in het leven afmeten? (…) 
“De voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het 
evangelie des vredes.” (Efeziërs 6:15). (…)

‘En tot slot de helm des heils. (…) Wat is heil? Heil 
betekent dat we verlost worden. Verlost van wat? Verlost 
van de dood en verlost van de zonde. (…)

‘Welnu, de apostel Paulus (…) beschreef de gewapende 
man met in zijn ene hand een schild en in zijn andere 
hand een zwaard, die de wapens vormden in die tijd. 
Dat schild was het schild des geloofs en het zwaard 
was het zwaard van de Geest, namelijk het woord van 
God. Ik kan me geen machtiger wapens voorstellen 
dan geloof en kennis van de Schriften, waarin het 
woord van God staat. Iemand die zo bewapend is en 
een dergelijke wapenrusting draagt, is voorbereid om 
tegen de vijand ten strijde te trekken.’ (Feet Shod with 
the Preparation of the Gospel of Peace, Brigham Young 
University Speeches of the Year [9 november 1954], pp. 
2–3, 6–7; zie ook Efeziërs 6:13–17; LV 27:15–18.)

Alma 43:23–25
Waarom zocht Moroni de raad van de profeet? 

Hoe kunnen wij de raad van de profeet zoeken?

Alma 43:23–25. De profeet gehoorzamen 
resulteert in zegeningen
•	 Het	verlangen	van	opperbevelhebber	Moroni	om	de	
raad van de profeet te zoeken en op te volgen heeft 
tot vele overwinningen geleid. De strijd die we in ons 
eigen leven voeren, wordt eveneens gewonnen door de 
profeet te volgen.
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President Spencer W. Kimball (1895–1985) heeft onder-
streept waarom we de profeten moeten volgen: ‘Laten 
wij luisteren naar hen die wij steunen als profeten en 
zieners, en tevens de andere algemene autoriteiten, 
alsof ons leven ervan afhangt, want dat is ook zo!’ 
(Ensign, mei 1978, p. 77.)

Alma 43:45–47. ‘Tot bloedvergietens toe’
•	 Het	leven	van	een	mens	is	heilig.	Het	vergieten	van	
onschuldig bloed is ‘een gruwel (…) in de ogen des 
Heren’ (Alma 39:5). Iemand is echter gerechtvaardigd 
een ander het leven te ontnemen bij de verdediging van 
zichzelf en zijn of haar gezin, vrijheid, godsdienst of 
land. President Gordon B. Hinckley heeft het volgende 
gezegd over oorlog en bloedvergieten:

‘Toen er oorlog woedde tussen de Nephieten en de 
Lamanieten, zo staat er in de Schriften, werden “de 
Nephieten (…) door een betere zaak bezield, want zij 
vochten niet voor (…) macht, maar zij vochten voor 
huis en haard, voor hun vrijheid, hun vrouwen en hun 
kinderen en hun alles, ja, voor hun aanbiddingsriten en 
hun kerk.

‘“En zij deden hetgeen volgens hen de plicht was die zij 
hun God verschuldigd waren” (Alma 43:45–46).

‘De Heer zei tegen hen: “Gij zult uw gezin tot bloedver-
gietens toe verdedigen” (Alma 43:47). (…)

‘Uit deze en andere teksten blijkt duidelijk dat er tijden 
en omstandigheden zijn waarop volken gerechtvaardigd 
zijn, en in feite zelfs de plicht hebben, om te vechten 
voor hun gezin en hun vrijheid, en tegen tirannie, 
bedreiging en verdrukking. (…)

‘(…) Wij zijn mensen die van vrijheid houden, toege-
wijd aan de verdediging van de vrijheid, als die in het 
geding is. Ik geloof dat God mensen in uniform niet 
verantwoordelijk houdt voor de bevelen die zij als 
vertegenwoordiger van hun regering uitvoeren, bevelen 
die zij volgens de wet moeten opvolgen. Het is zelfs 
mogelijk dat Hij ons wél verantwoordelijk houdt als wij 
diegenen hinderen die in een strijd zijn verwikkeld met 
krachten van het kwaad en van verdrukking.’ (Liahona, 
mei 2003, p. 80.)

Alma 43:54; 44:1–2; 48:11, 22–23. 
Moroni was iemand ‘die geen behagen 
schepte in bloedvergieten’
•	 Opperbevelhebber	Moroni	was	‘een	man	die	geen	
behagen schepte in bloedvergieten’ (Alma 48:11), 
hoewel hij gerechtvaardigd was om iemand bij de 
verdediging van zijn land het leven te ontnemen. 
Hij streed vele jaren lang met tegenzin tegen de 
Lamanieten (zie Alma 48:22). Wanneer hij toch moest 
vechten, bleef hij vervuld van naastenliefde, ook voor 
de mensen aan de vijandige zijde. In het verslag staat 
dat opperbevelhebber Moroni de strijd meer dan eens 
heeft gestaakt om zo veel mogelijk levens te sparen (zie 
Alma 43:54–44:1–2; 55:19). Er werd niet lichtvaardig 
met een leven omgesprongen, maar met droefheid dat 
‘hun broeders uit deze wereld (…) werden gezonden, 
onvoorbereid om hun God te ontmoeten’ (Alma 48:23). 
Opperbevelhebber Moroni had de stellige overtuiging 
dat zij die stierven en zich aan hun verbonden met God 
hadden gehouden, ‘door de Heer Jezus Christus [zou-
den worden] verlost’ en ‘de wereld verheugd verlaten’ 
(Alma 46:39).

Sommige lezers vragen zich misschien af hoe iemand 
die zijn verbonden met de Heer zo belangrijk vindt, 
zo in militaire zaken verwikkeld kon raken. Wellicht 
schreef Mormon daarom dat Moroni ‘geen behagen 
schepte in bloedvergieten’ en werd geleerd ‘nooit het 
zwaard op te heffen, behalve tegen een vijand, behalve 
om hun leven te bewaren’ (Alma 48:11, 14).
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Inleidende tekst voor Alma 45. 
‘Verslag van het volk van Nephi’
•	 De	inleiding	vóór	het	overzicht	van	Alma 45	maakt	
deel uit van het oorspronkelijke verslag (zie de toe-
lichting bij het Eerste boek Nephi: zijn regering en 
bediening op pagina 12 voor een nadere uitleg). De 
zinsnede ‘Dit beslaat de hoofdstukken 45 tot en met 62’ 
is toegevoegd toen het Boek van Mormon in 1879 met 
een indeling in hoofdstukken werd uitgegeven.

Alma 45:17–19. Alma vertrok en er is 
‘nooit meer iets van hem (…) gehoord’
•	 Ouderling	Bruce R.	McConkie	(1915–85)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft uitgelegd dat de 
woorden ‘door de Geest (…) opgenomen, of door de 
hand des Heren (…) begraven’ (Alma 45:19) erop dui-
den dat Alma was veranderd en opgenomen: ‘Mozes, 
Elia en Alma de jonge zijn veranderd en opgenomen. 
Het verslag in het Oude Testament dat Mozes stierf en 
door de Heer in een onbekend graf werd begraven, 
klopt niet helemaal. (Deuteronomium 34:5–7.) De 
beeldspraak dat de Heer hem heeft begraven klopt wel 
in de betekenis dat hij ten hemel werd opgenomen. 
Maar in het Boek van Mormon staat dat Alma “door de 
Geest was opgenomen” en dat “de Schriften zeggen dat 
de Heer Mozes tot Zich heeft genomen; en wij veron-
derstellen dat Hij Alma eveneens in de geest tot Zich 
heeft genomen” (Alma 45:18–19). Vergeet niet dat de 
Nephieten de platen van koper hadden, en dat die de 
“Schriften” bevatten met het verslag van de opneming 
van Mozes. Wat Elia betreft, bevat het Oude Testament 
een schitterend verslag van zijn opneming in “een 
vurige wagen (…) in een storm ten hemel”. (2 Konin-
gen 2.)’ (Mormon Doctrine, 2de editie [1966], p. 805.)

Alma 46–50. Het contrast tussen 
goddeloze en rechtschapen leiders
•	 Mormon	heeft	de	opvallende	verschillen	tussen	
Amalickiah en opperbevelhebber Moroni duidelijk uit-
eengezet (zie Alma 48:7; 49:25–28). Amalickiah streefde 
ernaar om ‘het fundament van de vrijheid te vernietigen’ 
dat God de Nephieten had geschonken, en opperbe-
velhebber Moroni streefde ernaar dat te bewaren (Alma 
46:10).

Goddeloze mannen zoals Amalickiah die op macht 
belust zijn, hebben naar wereldse maatstaven mogelijk 
een tijdje succes, maar bezorgen zichzelf en hun 
volgelingen uiteindelijk de ondergang. Leiders zoals 
opperbevelhebber Moroni, daarentegen, wakkeren bij 
het volk edele verlangens aan die alle snode plannen 
uiteindelijk omverwerpen. Het volgende overzicht zet 
de verschillen tussen Moroni en Amalickiah op een rij:

Opperbevelhebber Moroni Amalickiah

Was door ‘de stem van het 
volk’ en de opperrechters 
als opperbevelhebber over 
de legers aangesteld (Alma 
46:34;	zie	ook	43:16).

Verkreeg macht door 
 misleiding en bedrog  
(zie	Alma 47:1–35;	48:7).

Riep het volk op tot recht-
schapenheid en leerde het 
om God en hun verbonden 
getrouw te zijn (zie Alma 
46:12–21;	48:7).

Zette door haat en propa-
ganda het hart van het  
volk	op	(zie	Alma	48:1–3).

Verheugde zich in de onaf-
hankelijkheid en vrijheid 
van zijn land en volk (zie 
Alma	48:11).

Probeerde de vrijheid van 
het volk te vernietigen  
(zie	Alma	46:10).

Had zijn broeders lief en 
arbeidde ‘buitengewoon 
hard (…) voor het welzijn 
en de veiligheid van zijn 
volk’	(Alma	48:12).

‘Gaf niet om het bloed 
van zijn volk’ en handelde 
voortdurend uit eigenbelang 
(Alma	49:10).

Een man die zich door 
rechtschapen beginselen 
liet leiden en de Nephieten 
leerde nooit het zwaard op 
te heffen, behalve om hun 
gezin, hun leven of hun vrij-
heid te verdedigen (zie Alma 
48:10, 14).

Een man die zich door zijn 
hartstochten liet leiden en 
het volk leerde anderen 
met geweld te onderwerpen 
en eden te zweren om te 
vernietigen (zie Alma 49:13, 
26–27).

Zocht nederig Gods hulp in 
het bewaren van levens (zie 
Alma	48:16).

Vervloekte God en zwoer 
om te moorden (zie Alma 
49:27).

Werkte eraan om een eind 
te maken aan twisten en 
onenigheden (zie Alma 
51:16).

Werkte eraan om twisten en 
onenigheden te veroorzaken 
(zie	Alma	46:6, 10).
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Alma 46:12–13
Waarom is het een heilige plicht om ons gezin, 
onze vrijheden en onze godsdienstige rechten 

te verdedigen? Hoe kunnen we ons gezin tegen 
de machten van het kwaad beschermen?

Alma 46:12–15, 36. Het vaandel der vrijheid
•	 Anderen bijeenbrengen voor een rechtvaardige zaak 
vergt moed. President Ezra Taft Benson heeft het belang 
van het hijsen van het 
vaandel der vrijheid door 
opperbevelhebber Moroni 
vaak beklemtoond. Hij 
heeft ons vaak opgeroepen 
om actieve burgers te zijn 
en onafhankelijkheid en 
vrijheid uit te dragen: ‘Ver-
beter uw omgeving door 
actieve betrokkenheid en 
dienstverlening. Onthoud, 
wat betreft uw burgerplich-
ten, dat “het kwaad alleen triomfeert als goede mensen 
niets doen” (Edmund Burke). (…) Doe iets zinvols om 
uw door God geschonken vrijheid en onafhankelijkheid 
zeker te stellen.’ (Ensign, mei 1988, p. 51.)

President Benson heeft ook gezegd:

‘In dat heilige boek, het Boek van Mormon, zien wij 
dat er lang en hard gestreden is voor de vrijheid. Wij 
zien ook de zelfgenoegzaamheid van het volk en de 
herhaaldelijke bereidheid om hun vrijheid op te geven 
voor de beloften van iemand die zogenaamd voor ze 
zou zorgen. (…)

‘(…) Moroni sprak, evenals de profeten wier woor-
den in het Boek van Mormon zijn opgetekend, over 
Amerika als een uitverkoren land — het land van de 
vrijheid. Hij voerde de mensen die bereid waren hun 
vrijheid te verdedigen aan in de strijd.

‘In het verslag staat: “(…) dat hij het vaandel der vrij-
heid in top liet hijsen op iedere toren in geheel het land 
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(…); en aldus plantte Moroni de standaard der vrijheid 
onder de Nephieten.” [Alma 46:36.]

‘Daar is heden ten dage ook behoefte aan — de stan-
daard der vrijheid onder ons volk in geheel Amerika 
planten.

‘Hoewel dat voorval zo’n zeventig jaar vóór Christus 
plaatsvond, ging de strijd door gedurende de duizend 
jaar die in dit heilige verslag van het Boek van Mormon 
staan opgetekend. In feite is de strijd om de vrijheid 
nog niet ten einde — wij voeren die nog steeds.’ 
 (Conference Report, oktober 1962, pp. 14–15.)

Alma 46:23–27. De profetie over 
de mantel van Jozef
•	 De verscheurde mantel van Moroni — het vaandel 
der vrijheid — vormde een herinnering aan het 
bewaarde overblijfsel van 
de mantel van Jozef van 
Egypte. Moroni verklaarde 
dat de Nephieten een over-
blijfsel waren van het nage-
slacht van Jozef, en alleen 
bewaard zouden blijven 
zolang zij God zouden die-
nen (zie Alma 46:22–24). 
President Joseph Fielding 
Smith (1876–1972) heeft 
uitgelegd dat de symboliek 
en profetie aangaande het bewaarde deel van de man-
tel van Jozef in onze tijd in vervulling gaat:

‘Er is ons gezegd dat er sprake was van een profetie 
over de vernietiging van de veelkleurige mantel of het 
pronkgewaad van Jozef. Een deel ervan was bewaard 
gebleven, en Jakob profeteerde voor zijn dood dat er 
niet alleen een overblijfsel van de mantel bewaard was 
gebleven, maar dat er ook een overblijfsel van het nage-
slacht van Jozef zou worden bewaard [zie Alma 46:24].

‘Dat overblijfsel dat nu onder de Lamanieten wordt 
gevonden, zal uiteindelijk de zegeningen van het evan-
gelie ontvangen. Zij zullen worden verenigd met het 
overblijfsel dat uit de verschillende landen bijeen wordt 
gebracht, en zij zullen voor altijd door de Here worden 
gezegend.’ (The Way to Perfection [1970], p. 121.)
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Alma 47:36. Verdeeldheid en onenigheid
•	 Het	Boek	van	Mormon	waarschuwt	ons	herhaaldelijk	
dat zij die tot de kerk behoren en zich er vervolgens 
van afkeren, verstokt worden en geneigd zijn ‘de Heer, 
hun God, geheel en al [te vergeten]’ (Alma 47:36).

Ouderling Neal A. Maxwell (1926–2004) van het Quo-
rum der Twaalf Apostelen heeft ons gewaarschuwd dat 
zich in deze tijd dezelfde problemen voordoen wanneer 
kerkleden door hun eigen hoogmoed kritisch worden 
jegens de kerk: ‘Er zijn andersdenkenden die de kerk 
verlaten, formeel of informeel, maar die haar niet met 
rust kunnen laten. Doorgaans zijn ze omwille van een 
wereldlijk publiek kritisch of op zijn minst neerbuigend 
jegens de algemene autoriteiten. Zij proberen niet 
alleen hun hand uit te strekken om de ark Gods te steu-
nen, maar die bij gelegenheid ook een flinke duw te 
geven! Vaak zijn ze in dezelfde ware leringen onderricht 
als de getrouwen, maar zijn ze zich toch steeds meer 
gaan afscheiden (zie Alma 47:36). Hun geest is vaak 
verhard wegens hoogmoed (zie Daniël 5:20).’ (Men 
and Women of Christ [1991], p. 4.)

•	 Ouderling	Russell M.	Nelson	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft de gevolgen van verdeeldheid 
en onenigheid beschreven:

‘“Hij die de geest van twisten heeft, is niet van mij [zegt 
de Heer]” (…) (3 Nephi 11:29–30). (…)

‘Over de hele wereld [hebben] de heiligen van de Heer 
(…) geleerd dat het pad van verwerping van [de] leer 
tot werkelijke gevaren leidt. In het Boek van Mormon 
staat de volgende waarschuwing:

‘“(…) niet lang na hun afscheiding [werden zij] ver-
stokter en onboetvaardiger, en wilder, goddelozer en 
woester (…) ; zich overgevende aan luiheid en allerlei 
wellust; ja, de Heer, hun God, geheel en al vergetende” 
(Alma 47:36).

‘Onenigheid zaait zoveel verdeeldheid! Kleine daden 
kunnen grote gevolgen hebben. In wat voor situatie 
of positie men zich ook bevindt, niemand mag ervan 
uitgaan dat hij of zij bestand is tegen de vreselijke tol 
die twist eist. (…)

(‘Contention fosters disunity,’ Ensign, mei 1989, 
pp. 68, 70.)

Alma 48:1–10. Pal staan voor 
christelijke principes
•	 Soms	moeten	ware	volgelingen	van	Christus	net	als	
het volk in de tijd van Moroni pal staan voor de verde-
diging van ‘hun vrijheid, hun landerijen, hun vrouwen 
en hun kinderen, en hun vrede’ (Alma 48:10). Moroni 
was erop gebrand zijn volk te helpen ‘hetgeen door 
hun vijanden de zaak van de christenen werd genoemd, 
te kunnen handhaven’ (Alma 48:10).

Gezien het kwaad dat ons in de huidige wereld over-
spoelt, heeft president Gordon B. Hinckley als volgt 
gepleit: ‘Er zijn momenten dat we pal moeten staan 
voor gerechtigheid en fatsoen, voor vrijheid en bescha-
ving, net als Moroni zijn volk opriep om hun vrouwen, 
kinderen en de vrijheid te verdedigen (zie Alma 48:10).’ 
(Liahona, januari 2002, p. 84.)

Alma 48:10–18
Door welke eigenschappen is opperbevelheb-
ber Moroni een succesvol leider geworden?

Alma 48:19. ‘Niet minder van dienst’
•	 Wat	betekent	het	dat	Helaman	‘niet	minder	van	
dienst’ was? President Howard W. Hunter (1907–1995) 
heeft gezegd dat elk rechtschapen dienstbetoon even 
aannemelijk is voor God, ook al is niet iedereen in een 
prominente roeping werkzaam:

‘Ook al trad Helaman minder op de voorgrond dan 
Moroni, hij was net zo van dienst; dat wil zeggen dat hij 
net zo nuttig was als Moroni. (…)

‘We zullen niet allemaal 
worden zoals Moroni en 
elke dag de toejuichingen 
van onze collega’s in ont-
vangst nemen. Nee, de 
meesten van ons zullen 
onopvallende, betrekkelijk 
onbekende mensen wor-
den die komen en gaan en 
zonder ophef hun werk 
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doen. Tot diegenen die dat eenzaam, beangstigend of 
maar gewoontjes vinden, zeg ik dat u “niet minder van 
dienst” bent dan de meest in het oog springende men-
sen die u kent. U maakt ook deel uit van Gods leger.

‘Denk bijvoorbeeld eens aan de grote inzet van een 
moeder of vader in de stille anonimiteit van een goed 
gezin. Denk eens aan de leerkrachten in de zondags-
school, de jeugdwerkdirigentes, de scoutleiders en 
de huisbezoeksters die miljoenen mensen tot hulp en 
zegen zijn, maar wier namen nooit publiekelijk worden 
toegejuicht of in de landelijke media staan vermeld.

‘Tienduizenden onopvallende mensen dragen dagelijks 
bij aan onze mogelijkheden en ons geluk. Zoals in de 
Schriften staat, zijn zij “niet minder van dienst” dan zij 
die de krantenkoppen halen.

‘De schijnwerpers van de geschiedenis en de aandacht 
in deze huidige wereld zijn vaak gericht op die ene in 
plaats van op de velen.’ (‘No Less Serviceable’, Ensign, 
april 1992, p. 64.)

Alma 49–50. Versterking van 
de Nephitische steden
•	 De	inspiratie	en	vooruitziende	blik	van	Moroni	
wat het versterken van de steden betreft, bleken een 
keerpunt in de oorlog te zijn. Het leven van duizenden 
Nephieten werd gespaard omdat de steden voorbereid 
waren. We kunnen deze les op onszelf toepassen 
door ons leven met rechtvaardige gedachten en daden 
te versterken om de kwaadaardige aanvallen of de 
‘brandende pijlen van de tegenstander’ te weerstaan 
(1 Nephi 15:24; zie ook Helaman 5:12   ). De Heer 
heeft beloofd dat als we nederig tot Hem komen, Hij 
ons onze zwakheden zal tonen en ‘zwakke dingen 
sterk’ voor ons zal maken (Ether 12:27   ). In het vol-
gende overzicht staan enkele voorbeelden van hoe we 
de verdedigingswerken van de Nephieten op onszelf 
kunnen toepassen:

Hoe de Nephieten werden 
versterkt

Hoe wij ons kunnen 
versterken

De zwakste versterkingen 
werden versterkt (zie Alma 
48:9).

Wij moeten de zwakke plek-
ken	in	ons	leven	versterken.

De Nephieten bereidden 
zich op ongekende wijze 
voor op de vijand (zie Alma 
49:8).

Wij moeten ons als nooit 
tevoren voorbereiden om 
bestand te zijn tegen de ver-
leidingen	van	de	duivel.

De Nephieten maakten hun 
zwakke plaatsen tot een 
sterke vesting (zie Alma 
49:14).

Als wij tot Christus komen, 
kan Hij zwakke dingen sterk 
voor ons maken (zie Ether 
12:27).

De Nephieten verkregen 
macht over hun vijanden 
(zie	Alma	49:23).

Als wij getrouw zijn en op 
de Heer vertrouwen, geeft 
Hij ons macht over onze 
vijanden.

Na enkele overwinningen 
hielden de Nephieten er niet 
mee op toebereidselen te 
maken	(Alma	50:1).

Wanneer we een verleiding 
of beproeving met succes 
hebben overwonnen, mogen 
we niet onachtzaam worden 
maar moeten we blijven 
volharden en voortdurend 
waken en bidden om niet 
overmeesterd te worden  
(zie	Alma	13:28).

De Nephieten bouwden vei-
ligheidstorens zodat ze de 
vijand van veraf konden zien 
(zie	Alma	50:4).

Als wij ons op profeten 
verlaten die hedendaagse 
wachters op de toren zijn 
en ver kunnen zien, zijn 
we beter op de toekomst 
voorbereid.

Alma 51:13. De wapens opnemen 
om iemands land te verdedigen
•	 Als	burgers	zijn	we	onderworpen	aan	de	wetten	
van ons land. Ouderling Russell M. Nelson heeft de 
volgende raad gegeven als mensen worden opgeroepen 
om ter verdediging van hun land de wapens op te 
nemen:
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‘De mensen zijn werkelijk broeders, want God is werke-
lijk onze Vader. Niettemin zijn de Schriften doorspekt 
met verhalen van twist en 
strijd. Zij veroordelen ten 
sterkste oorlogen van 
agressie, maar onderschrij-
ven de plichten van de bur-
gers om hun gezin en hun 
vrijheid te verdedigen [zie 
Alma 43:45–47; 46:11–12, 
19–20; 48:11–16]. (…) 
Leden van deze kerk wor-
den in vele landen opge-
roepen voor militaire 
dienst. “Wij geloven dat overheden door God zijn 
 ingesteld ten nutte van de mens; en dat Hij de mensen 
verantwoordelijk stelt voor hun handelingen dienaan-
gaande, zowel met betrekking tot de uitvaardiging van 
wetten als de toepassing ervan, voor het welzijn en de 
veiligheid van de samenleving” [LV 134:1].

‘Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren leden van 
de kerk gedwongen in tegengestelde kampen te 
vechten. Het Eerste Presidium bevestigde dat “de staat 
verantwoordelijk is voor het bestuur van zijn burgers of 
onderdanen, voor hun politieke welzijn, en voor het uit-
voeren van het politieke beleid, zowel het binnenlandse 
als het buitenlandse. (…) Maar de kerk zelf draagt 

geen verantwoordelijkheid voor dat beleid, [afgezien] 
van het feit dat zij haar leden aanspoort hun land (…) 
volkomen trouw te zijn.” [ James R. Clark, samensteller, 
Messages of the First Presidency of The Church of Jesus 
Christ of Latterday Saints, 6 delen (1965–1975), deel 6, 
pp. 155–156.]’ (Liahona, november 2002, p. 40.)

Stof tot nadenken
•	 Wat	zou	u	in	een	lijst	met	de	belangrijkste	geestelijke	

versterkingen opnemen die u nodig hebt ter bescher-
ming tegen de vijand die u wil vernietigen?

•	 Hoe	kunnen	soldaten	die	lid	van	de	kerk	zijn	net	als	
opperbevelhebber Moroni hun werk in oorlogstijd 
uitvoeren?

•	 Welke	invloed	kan	een	kloekmoedig	leider	hebben	
op een land, staat, gemeenschap of gezin?

Voorgestelde opdrachten
•	 We	spelen	niet	allemaal	zo’n	zichtbare	rol	als	Moroni.	

Beschrijf daarom eens de waardevolle inzet van 
vaders en moeders. Beschrijf daarnaast het belang 
van een zondagsschoolleerkracht, jeugdwerkdiri-
gente, scoutleider, huisbezoekster of iemand met 
een andere roeping in de kerk.

•	 Schrijf	enkele	zwakke	plekken	in	uw	leven	op	en	
uw plannen om die tegen kwade invloeden te 
‘versterken’.
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Alma 52– 63

Hoofdstuk 34

Inleiding
President Ezra Taft Benson (1899–1994) heeft gezegd: 
‘Uit het Boek van Mormon leren we hoe discipelen van 
Christus in oorlogstijd leven.’ (Ensign, november 1986, 
p. 7.) Mormon heeft de verschillende oorlogsverslagen 
voor een reden in het Boek van Mormon opgenomen. 
Uit die verslagen blijken de noodzaak om onze vrijheid 
te bewaren zodat godsdienstige rechten gehandhaafd 
blijven, de schade die verraders aanrichten, de waarde 
van zelfs enkele rechtschapen jongeren, de morele 
rechtvaardiging voor oorlog, en strategieën om het 
kwaad te bestrijden met vertrouwen in de macht van 
God om ons bij staan.

Toelichting
Alma 52–53. Oorlog en bloedvergieten
•	 Alma	52–53	bevestigt	deze	uitspraak	van	Jezus:	
‘Allen, die naar het zwaard grijpen, zullen door het 
zwaard omkomen’ (Matteüs 26:52). Onder leiding van 
goddeloze en afvallige Nephieten (Ammoron en ande-
ren) waren de Lamanieten eropuit om Nephitische ste-
den met geweld in bezit te nemen en te houden. Iedere 
stad werd echter tegen een hoge prijs ingenomen: ‘Zij 
hadden geen steden ingenomen zonder dat zij veel 
bloed hadden verloren’ (Alma 52:4). Opperbevelhebber 
Moroni was altijd terughoudend om het zwaard op te 
nemen en legde het veel liever neer omwille van de 
vrede (zie Alma 52:37). Hij besefte dat ook bij een over-
winning van de Nephieten aan beide zijden duizenden 
slachtoffers zouden vallen.

Er zouden geen oorlogen zijn als alle mensen volgens 
het evangelie van Jezus Christus leefden. Hij is de 
Vredevorst, en wie Hem volgen zijn boodschappers 
van vrede.

Alma 53:9
Waardoor kwamen de Nephieten in gevaarlijke 
omstandigheden terecht? Wat hadden ze kun-

nen doen om die omstandigheden te vermijden?

Alma 53:9. Ongerechtigheid — 
de ware oorzaak van conflicten
•	 Eén	commentator	heeft	uiteengezet	dat	externe	
beproevingen zoals de Nephieten die moesten door-
staan, soms op interne behoeften wijzen: ‘Uiteindelijk 
was het dan ook een zegen voor de Nephieten dat 
de Lamanieten binnenvielen “om hen tot herinnering 
aan te zetten” — “Welzalig de mens, die God kastijdt” 
( Job 5:17). ‘Hoe goddeloos, barbaars en verdorven 
de Lamanieten ook waren (en dat waren ze!), hoeveel 
talrijker ze ook waren dan de Nephieten en ze hen 
omsingelden, hoe geniepig ze hun tegenstanders 
ook bespioneerden en met intriges, infiltraties hun 
duivelse listen en lagen ook uitwerkten hun bloedige 
dreigementen uitvoerden en hun huiveringwekkende 
toebereidselen voor een totale oorlog ook vormgaven, 
zij waren niet het grootste probleem van de Nephieten. 
Zij waren daar alleen maar om de Nephieten aan hun 
werkelijke probleem te herinneren, dat ze rechtschapen 
in de ogen van de Heer moesten zijn.’ (Hugh Nibley, 
Since Cumorah, 2de editie [1988], pp. 339–340.)

Alma 53:10–18. Het belang van verbonden
•	 Ouderling	M. Russell	Ballard	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft toegelicht hoe getrouwheid 
aan onze verbonden ons macht verleent: ‘Soms komen 
we in de verleiding om ons leven meer door gemak 
dan door verbonden te laten besturen. Het is niet altijd 
gemakkelijk om de evangelienormen na te leven, pal te 
staan voor de waarheid en te getuigen van de herstel-
ling. (…) Maar we ontlenen geen geestelijke kracht 
aan een gemakkelijk leven. Die kracht krijgen we als 
we ons houden aan onze verbonden,’ (Zie De Ster, juli 
1999, p. 102.)

•	 President	Boyd K.	Packer,	president	van	het	Quorum	
der Twaalf Apostelen, heeft uitgelegd dat het nakomen 
van onze verbonden onze veiligheid garandeert:

‘Leef uw verbonden na en u zult veilig zijn. Verbreek ze, 
en u zult dat niet zijn. (…)

‘(…) We kunnen niet onze verbonden verbreken en de 
gevolgen ontlopen.’ (Zie De Ster, januari 1991, p. 78.)
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Alma 53:16–21. Het voorbeeld 
van de jonge soldaten
•	 De	jonge	soldaten,	die	in	de	plaats	van	hun	vaders	
de strijd aangingen, waren rechtschapen jongemannen. 
Zij waren toegewijd aan de verdediging van hun land 
(zie Alma 56:5). Zij waren onbevreesd in het aangezicht 
van de dood en moedig in de strijd (zie Alma 56:45–
49, 56). God beloonde hun geloof met wonderbaarlijke 
kracht en bescherming. Niet een van hen kwam om in 
de strijd (zie Alma 57:25–26). Dat is niet altijd het geval 
met rechtschapen jongemannen in de krijgsmacht. 
Soms geldt dat ook zij ‘sterven in de Heer’ (LV 63:49). 
Maar in het geval van deze jongemannen ontvingen zij 
goddelijke bescherming waardoor hun leven op het 
slagveld werd gespaard. Zij waren een voorbeeld van 
de mannelijkheid die alle zonen van God behoren na te 
streven, en vormden een getuigenis aan het Nephitische 
volk dat God hen zou bevrijden als ze getrouw waren.

Alma 53:20–21. Een goed voorbeeld  
zijn in de krijgsmacht
•	 In	onze	tijd	heeft	het	Eerste	Presidium	de	volgende	
raad gegeven aan leden van de kerk in de krijgsmacht: 
‘Tegen onze jongemannen die in dienst gaan, ongeacht 
wie of waar zij dienen, zeggen wij: leef rein, onderhoud 
de geboden van de Heer, bid voortdurend tot Hem om 
u in waarheid en rechtschapenheid te behouden, leef 
na waarvoor u bidt, en wat er dan ook zal gebeuren, 
de Heer zal bij u zijn en er zal u niets overkomen dat 
niet ter eer en glorie van God en voor uw eigen heil 
en verhoging zal zijn. Als u het reine leven leidt waar u 
om bidt, zult u een vreugde ontvangen die uw uitdruk-
kingsvermogen en begrip te boven gaat. De Heer zal 
altijd bij u zijn. Hij zal u troosten. In tijden van grote 
beproeving zult u zijn aanwezigheid voelen. Hij zal u 
volledig behoeden en beschermen, in overeenstemming 
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met zijn wijze doeleinden. En als de strijd voorbij is 
en u naar huis terugkeert, na rechtschapen te hebben 
geleefd, hoe groot zal dan uw vreugde zijn — of u de 
slag nu gewonnen of verloren hebt — dat u volgens 
de geboden van de Heer hebt geleefd. U bent dan zo 
gewend om rechtschapen te leven, dat de listen en 
lagen van Satan u voortaan onberoerd laten. Uw geloof 
en getuigenis zullen onverwoestbaar sterk zijn. Men 
zal tegen u opzien en u eren als iemand die de bran-
dende oven van beproevingen en verleidingen heeft 
doorstaan. Uw broeders zullen tot u komen om raad, 
steun en leiding. U zult het anker zijn waaraan de jeugd 
van Zion zijn geloof in de mensheid zal vastleggen.’ 
(Heber J. Grant, J. Reuben Clark jr. en David O. McKay, 
Conference Report, april 1942, p. 96.)

Alma 53:20–21. ‘Te allen tijde getrouw’
•	 Ouderling	Dallin H.	Oaks	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft gezegd wat het betekent om 
te allen tijde getrouw te zijn:

‘Dat woord trouw impliceert toewijding, integriteit, 
volharding en moed. Het doet ons denken aan de 
beschrijving in het Boek van Mormon van de tweedui-
zend jonge krijgers:

‘[Alma 53:20–21.]

‘In de geest van die beschrijving zeg ik tot onze terug-
gekeerde zendelingen — mannen en vrouwen die 
verbonden hebben gesloten om de Heer te dienen en 
die Hem al gediend hebben in het grote werk van de 
verkondiging van het evangelie en de vervolmaking van 
de heiligen — bent u trouw aan het geloof? Hebt u het 
geloof en de blijvende toewijding om consequent in uw 
eigen leven de beginselen van het evangelie tentoon te 
spreiden? U hebt goed werk gedaan, maar hebt u, net 
als de pioniers, de moed en bent u consequent genoeg 
om trouw te blijven aan het geloof en te volharden tot 
het einde?’ (Zie De Ster, januari 1998, p. 76; cursivering 
toegevoegd.)

Alma 56:45–48. ‘Wij twijfelen er niet 
aan dat onze moeders het wisten’
•	 Ouderling	Neal A.	Maxwell	(1926–2004)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd dat ouders 
alleen kunnen geven wat zij zelf al hebben:

Hoofdstuk 34

268



‘Als ouders hun kinderen  
goed onderwijzen en hel-
pen, en als de kinderen 
ontvankelijk zijn, zien we 
soortgelijke situaties ont-
staan als bij de jongeman-
nen in het Boek van 
Mormon, die zo goed door 
hun moeders waren onder-
richt [Alma 56:47–48]. (…)

‘Het vertrouwen van deze jongemannen in hun moe-
ders is uiteraard ontroerend en indringend, maar die 
moeders moesten “het” eerst zelf weten, en wel zodanig 
dat als de jongemannen hen nauwlettend gadesloegen 
en naar ze te luisterden (want kinderen letten altijd op 
wat hun ouders zeggen en doen), ze “niet twijfelden” 
dat hun moeders wisten dat “het” waar was.’ (That My 
Family Should Partake [1974], pp. 58–59.)

•	 Sprekend	over	de	behoefte	aan	meer	waakzaamheid	
bij vrouwen, heeft zuster Julie B. Beck, algemeen ZHV-
presidente, verbondsvrouwen beschreven die weten 
wie ze zijn:

‘In het Boek van Mormon kunnen we lezen over twee-
duizend voorbeeldige jongemannen die buitengewoon 
heldhaftig, moedig en sterk waren. “Ja, het waren 
mannen van waarheid en ernst, want hun was geleerd 
de geboden Gods te onderhouden en in oprecht-
heid voor zijn aangezicht te wandelen” (Alma 53:21). 
Deze getrouwe jongemannen bewezen hun moeders 
eer. Zij zeiden dat “[hun] moeders het wisten” (Alma 
56:48). (…)

‘De verantwoordelijkheid die moeders in onze tijd 
hebben, vereist meer waakzaamheid dan ooit. Meer 
dan ooit in de geschiedenis van de wereld hebben we 
moeders nodig die het weten. (…) Wanneer moeders 
weten wie ze zijn en wie God is, en verbonden met 
Hem hebben gesloten, beschikken ze over veel macht 
en invloed ten goede van hun kinderen.’ (Liahona 
november 2007, p. 76.)

Alma 57:19–21. ‘Onwrikbaar en onverschrokken’
•	 President	Gordon B.	Hinckley	(1910–2008)	heeft	het	
volgende gezegd over het belang om onwrikbaar en 
onverschrokken te blijven:

‘“Jullie weerspiegelen deze kerk in alles wat je denkt, 
in alles wat je zegt en in alles wat je doet”, zei president 
Hinckley tot de jongeren. “Wees trouw aan de kerk en 
het koninkrijk van God.” (…)

‘President Hinckley vertelde de jongelui dat zij “als de 
zonen van Helaman zijn in een wereld die vol is met 
destructieve invloeden. (…) Maar als je je vertrouwen 
in de Almachtige stelt en de leringen van deze kerk 
opvolgt en je eraan vasthoudt, ongeacht je verwondin-
gen, zul je behouden blijven en rijkelijk gezegend en 
gelukkig worden.”

‘Sprekend over de wereld waarin zij leven, zei president 
Hinckley tot de jeugd: “Jullie bevinden je midden in 
Babylon. De tegenstander komt met grote verwoesting. 
Sta erboven, jullie met het edele geboorterecht. Sta 
erboven.”’ (‘Prophet Grateful for Gospel, Testimony’, 
Church News, 21 september 1996, p. 4.)

Alma 58. Het recht om te strijden voor de vrijheid
•	 Zie	de	toelichting	bij	Alma	43:45–47	op	pagina 261	
voor meer inzicht in het strijden voor de vrijheid, zelfs 
door bloedvergieten.

Alma 58:10–11. De Heer stelde ‘onze ziel’ gerust
•	 Toen	hij	werkzaam	was	als	lid	van	de	Zeventig,	
heeft ouderling Dennis E. Simmons uitgelegd dat de 
vrede van God niet afhankelijk is van uitwendige 
omstandigheden:

‘Zelfs als de hele wereld rond ons afbrokkelt, zal de 
beloofde Trooster zijn vrede schenken aan zijn ware 
volgelingen. (…) Wij kunnen zijn vrede in ons voelen 
ongeacht de moeilijkheden in de wereld. Zijn vrede 
is de kalmte, de rust en de troost die de Trooster, de 
Heilige Geest, in ons hart en in onze geest legt, op 
voorwaarde dat we Hem volgen en zijn geboden 
onderhouden. (…)

‘Net als Helaman er in het heetst van de strijd 
achterkwam dat “Hij onze ziel geruststelde” (Alma 
58:11) (…) , kunnen alle oprechte gelovigen deel 
hebben aan dezelfde vrede. Die vrede komt van het 
vertrouwen dat de stem van een zachte stilte ons 
inspreekt.’ (Zie De Ster, juli 1997, p. 31.)
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Alma 58:10–11
Wat was het gevolg van het gelovige gebed van 

de Nephieten? Hoe zijn die antwoorden van 
toepassing in onze strijd om bevrijd te worden?

Alma 58:34–37. ‘Dan willen wij niet morren’
•	 Ouderling	Neal A.	Maxwell	heeft	ons	meer	inzicht	
gegeven in één reden waarom we morren: ‘Op een 
gezegende toekomstige dag zullen “de morrenden (…) 
lering aannemen” ( Jesaja 29:24; 2 Nephi 27:35). Daaruit 
valt af te leiden dat leerstellige ongeletterdheid een 
belangrijke oorzaak is waarom kerkleden morren.’ (‘A 
Choice Seer’, Brigham Young University 1985–1986 
Devotional and Fireside Speeches [1986], p. 115.)

Alma 59:9. Gemakkelijker te 
verhoeden dat een stad valt
•	 Mormon	schrijft	dat	het	veel	gemakkelijker	is	te	
verhoeden dat een stad valt dan die te heroveren (zie 
Alma 59:9). Wat voor steden geldt, geldt ook voor men-
sen. Het is veel moeilijker en gevaarlijker om iemand 
terug te winnen die is weggevallen dan hem of haar te 
helpen staande te blijven. President Ezra Taft Benson 
(1899–1994) heeft gezegd: ‘Voorkomen is beter dan 
genezen of dan te moeten repareren of zich te moeten 
bekeren.’ (The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 
p. 285.)
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Alma 59:11–12. Steden verloren 
wegens goddeloosheid
•	 Het	verlies	van	de	stad	Nephihah	illustreert	het	
duidelijke verband tussen de goddeloosheid van de 
Nephieten en hun onvermogen om hun vijanden in de 
‘kracht des Heren’ te verslaan (zie Mosiah 9:17; 10:10–11; 
Alma 60:16). De bevelhebbers van de Nephitische legers 
waren doorgaans mannen ‘die de geest van openbaring 
en ook van profetie bezat[en]’ (3 Nephi 3:19). Die recht-
schapen militaire leiders schreven de verliezen van de 
Nephieten niet toe aan de Lamanieten maar aan de god-
deloosheid van de Nephieten zelf. Getrouwe Nephieten 
waren juist meestal in staat zichzelf te verdedigen en 
ingenomen steden te heroveren, vaak gepaard gaande 
met relatief weinig doden (zie Alma 52:19; 56:53–56; 
57:7–12; 58:25–28; 62:22–26). De Heer heeft ons herhaal-
delijk verzekerd dat als we in tijden van moeilijkheden 
en ernstige problemen rechtschapen blijven en op Hem 
vertrouwen, wij er altijd op kunnen vertrouwen dat Hij 
bij ons zal zijn en dat zijn werk uiteindelijk zal zegevie-
ren (zie LV 6:34; 10:69; 33:13).

Alma 60:10–14. Het doden van de rechtvaardigen
•	 Moroni	schreef	dat	de	Heer	toelaat	dat	de	rechtvaar-
digen worden gedood, ‘opdat zijn gerechtigheid en 
oordeel over de goddelozen zullen komen; daarom 
hoeft gij niet te denken dat de rechtvaardigen verloren 
zijn omdat zij zijn gedood; want zie, zij gaan in tot de 
rust van de Heer, hun God’ (Alma 60:13).

Kort na het begin van de Tweede Wereldoorlog ver-
klaarde het Eerste Presidium: ‘In de verschrikkelijke 
oorlog die nu woedt, worden duizenden van onze 
rechtschapen jongemannen in alle delen van de wereld 
en in vele landen in hun eigen vaderland gemobili-
seerd. Sommigen van hen zijn bij de vervulling van hun 
dienstplicht reeds naar hun hemelse huis teruggeroe-
pen; anderen zullen vrijwel zeker volgen. Maar “zie”, 
zoals Moroni heeft gezegd, de rechtvaardigen onder 
hen die dienen en worden gedood, “gaan in tot de rust 
van de Heer, hun God” [Alma 60:13]. Van hen heeft de 
Heer gezegd dat “zij die in Mij sterven, de dood niet 
zullen smaken, want die zal zoet voor hen zijn” (LV 
42:46). Hun verlossing en verhoging in de komende 
wereld staan vast. Dat zij in hun vernietigingswerk hun 
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broeders zullen doden, zal hun niet ten laste worden 
gelegd. Die zonde, zoals Moroni destijds heeft gezegd, 
leidt tot de veroordeling van hen die op hun troon 
zitten “in een staat van onnadenkende gevoelloosheid” 
de heersers in de wereld die in een razernij van haat en 
begeerte naar onrechtvaardige macht en heerschappij 
over hun medemens, eeuwige krachten in beweging 
hebben gebracht die zij niet begrijpen en niet kunnen 
beheersen. God zal op de door Hem te bepalen tijd zijn 
oordeel over hen uitspreken.’ (Heber J. Grant, J. Reuben 
Clark Jr. en David O. McKay, Conference Report, april 
1942, pp. 95–96.)

Alma 60:19–36. Moroni’s brief aan Pahoran
•	 Pahoran	had	aanstoot	kunnen	nemen	aan	de	brieven	
van Moroni, maar dat deed hij niet. Ouderling David A. 
Bednar van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft 
uitgelegd dat wij, net als Pahoran, de beslissing kunnen 
nemen om niet beledigd te raken:

‘Als we denken of zeggen dat we beledigd zijn, bedoe-
len we meestal dat we het gevoel hebben dat we niet 
goed behandeld, onjuist bejegend of zonder respect 
benaderd zijn. In onze omgang met andere mensen 
gebeuren er nu eenmaal onbeholpen, beschamende, 
gewetenloze en ongemanierde dingen, waardoor 
we beledigd kunnen raken. Maar uiteindelijk is het 
onmogelijk dat een andere persoon ons beledigt. De 
overtuiging dat iemand anders ons heeft beledigd, is 
eigenlijk niet juist. Wij maken de keus om aanstoot te 
nemen. Het is geen gesteldheid die ons door iemand 
of iets anders wordt opgelegd. (…)

‘Door de versterkende kracht van de verzoening van 
Jezus Christus kunnen u en ik gezegend worden om 
beledigingen te mijden en te overwinnen. “Zij, die uw 
wet liefhebben, hebben grote vrede, er is voor hen 
geen struikelblok” (Psalmen 119:165). (…)

‘(…) Volgens ouderling Neal A. Maxwell is de kerk geen 
“goed voorzien rusthuis voor de volmaakten”. (Ensign, 
mei 1982, p. 38.) Maar de kerk is een leerschool en een 
werkplaats waarin we ervaring kunnen opdoen terwijl 
we met elkaar oefenen in het voortdurende proces om 
“de heiligen te vervolmaken”.

‘Ouderling Maxwell heeft ook inzichtelijk uitgelegd 
dat de leden op deze leerschool in de laatste dagen, 

die bekendstaat als de herstelde kerk, de nodige groei 
en ontwikkeling kunnen doormaken. (Zie “Jesus the 
Perfect Mentor”, Ensign, februari 2001, p. 13.) (…)

‘U en ik kunnen de voornemens of het gedrag van 
andere mensen niet bepalen. Maar we kunnen wel 
bepalen hoe wij erop reageren. Vergeet alstublieft niet 
dat u en ik rentmeesters met morele keuzevrijheid zijn, 
en dat wij ervoor kunnen kiezen om geen aanstoot te 
nemen.’ (Liahona, november 2006, pp. 89–91.)

Alma 60:23. Het vat van binnen reinigen
•	 President	Ezra	Taft	Benson	heeft	duidelijk	gemaakt	
dat die waarschuwingen ook voor ons gelden. Hij ver-
klaarde ‘dat niet alles wel is in Zion. Moroni gaf de raad 
het vat van binnen te reinigen (zie Alma 60:23), eerst 
onszelf, dan ons gezin en ten slotte de kerk.’ (Ensign, 
mei 1986, p. 4.)

Alma 60:23
U kunt dit vers markeren. Vraag uzelf dan af wat 
u moet doen om uw vat van binnen te reinigen.

Alma 61. Reactie op onheuse terechtwijzing
•	 Ouderling	Neal A.	Maxwell	heeft	uitgelegd	dat	zelfs	
tussen getrouwe leden meningsverschillen kunnen ont-
staan: ‘In een volmaakte kerk gevuld met onvolmaakte 
mensen, zijn misverstanden niet altijd te voorkomen. 
Een opmerkelijk voorbeeld daarvan deed zich in het 
oude Amerikaanse Israël voor. Moroni schreef twee 
keer aan Pahoran met klachten over zijn nalatigheid 
vanwege de hoognodige versterking die maar niet 
kwam. Moroni gebruikte harde woorden, waarin hij de 
hoofdbestuurder van het land, Pahoran, ervan beschul-
digde op zijn troon te zitten in een staat van “onnaden-
kende gevoelloosheid”. (Alma 60:7.) Pahoran stuurde 
spoedig een zeer vaderlandslievende brief terug, met 
tekst en uitleg waarom hij niet aan Moroni’s verzoek 
kon voldoen. Hoewel Pahoran bekritiseerd werd, was 
hij niet boos; hij prees Moroni zelfs voor “de grootheid 
van [zijn] hart”. (Alma 61:9.) Gezien de intense, gemeen-
schappelijke inzet als discipelen, leiden discussies over 
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de beste aanpak van het werk van de Heer soms onver-
mijdelijk tot tactische verschillen van mening en inzicht. 
Net als bij die gelegenheid is er soms sprake van een 
terechtwijzing die later ongerechtvaardigd blijkt te zijn.’ 
(All These Things Shall Give Thee Experience [1979], 
p. 119.)

Alma 62:41. De gevolgen van tegenspoed
•	 Ouderling	Dallin H.	Oaks	heeft	uitgelegd	dat	we	zelf	
kiezen hoe we met tegenspoed omgaan:

‘Die grote moeilijkheden zijn zeker niet zonder een 
eeuwig doel of gevolgen. Ze kunnen ons hart tot God 
richten. (…) Zelfs als moeilijkheden stoffelijke ontbe-
ringen inhouden, kunnen ze voor mannen en vrouwen 
ook de aanleiding tot eeuwige zegeningen zijn.

‘Tegenspoed op grote schaal, zoals natuurrampen en 
oorlogen, lijkt bij het aardse leven te horen. We kunnen 
ze niet geheel en al voorkomen, maar wel bepalen hoe 
we erop reageren. De moeilijkheden van een oorlog en 
actieve militaire dienst hebben sommigen bijvoorbeeld 
geestelijk doen verkwijnen en anderen geestelijk doen 
ontwaken. Het Boek van Mormon beschrijft het contrast:

‘“Maar zie, wegens de buitengewoon lange duur van de 
oorlog tussen de Nephieten en de Lamanieten waren 
velen verhard, ja, wegens de buitengewoon lange 
duur van de oorlog; maar vele anderen waren verzacht 
wegens hun ellende, zodat zij zich voor het aangezicht 
van God verootmoedigden, ja, in de diepste ootmoed” 
(Alma 62:41).

‘Na de verwoestende orkaan die enkele jaren geleden 
duizenden huizen in Florida (Verenigde Staten) had 
weggevaagd, heb ik over een dergelijk contrast gelezen. 
In een nieuwsbericht werden twee verschillende perso-
nen aangehaald die dezelfde ramp hadden meegemaakt 
en dezelfde zegeningen hadden ontvangen: van beiden 
was het huis volledig verwoest, maar alle gezinsleden 
waren er levend en zonder letsel van afgekomen. De 
een zei dat deze ramp zijn geloof had weggenomen. Hij 
vroeg zich af hoe God dit kon laten gebeuren. De ander 
zei dat zijn geloof door het gebeuren was versterkt. God 
was goed voor hem geweest, zei hij. Hoewel hij en zijn 
gezin hun huis en bezittingen waren kwijtgeraakt, was 
hun leven gespaard en konden ze het huis weer opbou-
wen. Voor de een was het glas halfleeg. Voor de ander 

was het glas halfvol. De gave van morele keuzevrijheid 
stelt ons allemaal in staat om te kiezen hoe we op tegen-
spoed reageren.’ (‘Adversity’, Ensign, juli 1998, pp. 7–8.)

Alma 63:4–10. Reis naar het noordelijke land
•	 ‘Tot	[een]	groep	heiligen	in	het	gebied	van	de	Stille	
Zuidzee heeft president [Spencer W.] Kimball gezegd: 
“President Joseph F. Smith heeft als president van de 
kerk opgemerkt: ‘Ik wil tot u, broeders en zusters uit 
Nieuw-Zeeland, zeggen dat u tot het volk van Hagoth 
behoort.’ Dat was genoeg voor de heiligen uit Nieuw-
Zeeland. Een profeet van de Heer had gesproken. (…) 
Het is redelijk om aan te nemen dat Hagoth en zijn 
volk ongeveer negentien eeuwen op de eilanden had-
den gewoond, van circa 55 v.C. tot 1854, voordat het 
evangelie aan hen gepredikt kon worden. Zij waren de 
duidelijke en waardevolle dingen kwijtgeraakt die Jezus 
op aarde heeft gebracht, omdat ze waarschijnlijk op 
de eilanden verbleven toen Christus in Jeruzalem werd 
geboren.” (Verslag gebiedsconferentie Temple View 
[Nieuw-Zeeland], februari 1976, p. 3.)’ ( Joseph Fielding 
McConkie en Robert L. Millet, Doctrinal Commentary on 
the Book of Mormon, 4 delen [1987–1991] deel 3, p. 329.)

President David O. McKay (1873–1970) heeft bevestigd 
wat met een deel van het volk van Hagoth is gebeurd 
toen hij de volgende uitspraak deed in het inwijdings-
gebed van de tempel in Nieuw-Zeeland: ‘Wij danken 
U dat U nakomelingen van vader Lehi naar deze 
vruchtbare eilanden hebt geleid, en hen voorspoedig 
hebt gemaakt.’ (‘Dedicatory Prayer Delivered by Pres. 
David O. McKay at New Zealand Temple’, Church 
News, 10 mei, 1958, p. 2.)
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Stof tot nadenken
•	 Wat	kunt	u	doen	om	uw	land	te	eren,	te	steunen	en	

te verdedigen?

•	 Welke	levenslessen	kunnen	we	leren	uit	de	brieven	
van zowel Moroni als Pahoran? (Zie Alma 60–61.)

•	 Wat	is	het	verband	tussen	rechtschapenheid	en	
vrijheid?

•	 Wat	zijn	volgens	Alma	52–63	de	belangrijkste	begin-
selen betreffende oorlog die u aan anderen kunt 
uitleggen?

Voorgestelde opdrachten
•	 Schrijf	in	uw	dagboek	hoe	u	Moroni’s	verdedigings-

tactieken in uw eigen worstelingen naar rechtscha-
penheid kunt toepassen.

•	 U	kunt	opschrijven	hoe	u	zich	tegen	de	vijand	van	
uw geloof hebt leren wapenen.

•	 Bereid	een	gezinsavondles	voor	over	een	of	meer	
van de volgende onderwerpen:

 1. Gebruikmaken van de middelen die de Heer ons 
heeft gegeven (zie Alma 60:21)

 2. Het vat van binnen reinigen (zie Alma 60:23)

 3. Streven naar de eer van God en niet naar de eer 
van de wereld (zie Alma 60:36)

 4. Niet beledigd raken (zie Alma 61:9)
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Helaman 1– 4

Hoofdstuk 35

Inleiding
Helaman 1–4 laat een sterk contrast zien tussen de 
vruchten van het goede en het kwade. We zien de 
gevolgen van het kwaad voor de samenleving en voor 
het individu. De persoonlijke vooruitgang en zegenin-
gen van de heiligen die in moeilijke omstandigheden 
trouw blijven, kunnen ons de moed geven om ons in 
moeilijke tijden aan rechtschapen beginselen vast te 
houden. We kunnen de verdeeldheid die volgt op god-
deloosheid afzetten tegen de grote vrede en vreugde 
die uit rechtschapenheid voortkomen. Met die verschil-
len voor ogen zijn we eerder geneigd een pad uit te 
stippelen op basis van beginselen die tot geluk voeren, 
en de ellende te vermijden die uit ongehoorzaamheid 
voortkomt.

Toelichting
Helaman 1:1–21. Tweedracht zaait verderf
•	 Het	boek	Helaman	gaat	over	een	periode	van	grote	
goddeloosheid onder de Nephieten. De rovers van 
Gadianton gedijden en het volk maakte diverse perio-
den van goddeloosheid en vernietiging door, gevolgd 
door bekering en wederom goddeloosheid. Veel van 
hun moeilijkheden zijn toe te schrijven aan de ‘twist’ die 
in het eerste hoofdstuk van Helaman begon. Hoewel 
sommige mensen ‘twist’ als een kleine zonde beschou-
wen, hebben de volgende algemene autoriteiten op de 
gevaren ervan gewezen.

President James E. Faust (1920–2007) van het Eerste 
Presidium heeft onomwonden verklaard dat de Geest 
van de Heer zich bij twist onttrekt: ‘Als er twist is, zal de 
Geest van de Heer vertrekken, ongeacht wiens schuld 
het is.’ (Zie De Ster, juli 1996, p. 39.)

•	 Ouderling	Joseph B.	Wirthlin	(1917–2008)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft uitgelegd dat Satan 
mensen met opzet en kwade bedoelingen tot ruzie en 
twist aanzet: ‘De zonden van corruptie, oneerlijkheid, 
ruzie, twist en andere kwaden komen niet zomaar 
toevallig voor in deze wereld. Zij zijn het bewijs dat 
Satan en zijn volgelingen een meedogenloze campagne 
voeren. Hij gebruikt alle instrumenten en middelen die 
hem ter beschikking staan om te bedriegen, te verwar-
ren en te misleiden.’ (Zie De Ster, januari 1995, p. 69.)

•	 In	tegenstelling	tot	de	vernietigende	gevolgen	van	
onenigheid, heeft president Henry B. Eyring van het 
Eerste Presidium de eensgezindheid door de geest 
van vrede onderstreept: ‘Als mensen die Geest bij zich 
hebben, kunnen we eensgezindheid verwachten. De 
Geest plaatst het getuigenis van waarheid in ons hart, 
waardoor zij die anderen in dat getuigenis laten delen, 
verenigd worden. De Geest van God brengt nooit twist 
voort (zie 3 Nephi 11:29). Hij zal nooit de aandacht 
vestigen op verschillen tussen de mensen die tot strijd 
aanleiding geven. (Zie Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, 
13de druk [1963], p. 131.) Hij verschaft gemoedsrust 
en een gevoel van eenheid met anderen. Hij verenigt 
zielen. Een verenigd gezin, een verenigde kerk en een 
vredige wereld zijn afhankelijk van verenigde zielen.’ 
(Zie De Ster, juli 1998, p. 75.)

Helaman 1:27, 33
Welk verschil in behandeling van de vijan-
delijke legers ziet u tussen deze verzen? 

Waardoor is dat verschil te verklaren?

Helaman 1–2. Goddeloze geheime werken 
kunnen samenlevingen ten val brengen
•	 Ouderling	M. Russell	Ballard	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft uitgelegd dat het gevaar van 
geheime verenigingen in onze tijd nog steeds bestaat:

‘In het Boek van Mormon staat dat geheime vereni-
gingen een ernstig probleem zijn, niet alleen voor 
personen en gezinnen, maar voor hele beschavingen. 
Ook tegenwoordig zijn er geheime verenigingen: ben-
des, drugskartels en georganiseerde misdaadfamilies. 
Geheime verenigingen werken tegenwoordig net als 
destijds de roversbende van Gadianton in het Boek van 
Mormon. Ze hebben geheime tekens en wachtwoorden. 
Ze hebben geheime rituelen en inwijdingsriten. Hun 
activiteiten bestaan uit “moorden en plunderen en 
stelen en hoererijen bedrijven en allerlei goddeloosheid 
begaan, tegen de wetten van hun land en ook de wet-
ten van hun God” [Helaman 6:23].

‘Als we niet oppassen, zullen de geheime verenigingen 
in deze tijd net zo snel en volledig macht en invloed 
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verkrijgen als in de tijd van het Boek van Mormon. 
Herinnert u zich het patroon? De geheime verenigingen 
vestigden zich eerst onder het “goddelooste deel” in de 
samenleving, totdat ze uiteindelijk “het merendeel der 
rechtvaardigen hadden verleid” en de hele samenleving 
verdorven was [Helaman 6:38]. (…)

‘In het Boek van Mormon staat dat de duivel de 
“aanstichter van alle zonde” is en de grondlegger 
van die geheime verenigingen [Helaman 6:30; zie 
2 Nephi 26:22]. Hij gebruikt geheime verenigingen, 
zoals bendes, “van geslacht op geslacht (…), naarmate 
hij vat kan krijgen op het hart der mensenkinderen” 
[Helaman 6:30]. Het is zijn doel om personen, gezinnen, 
bevolkingsgroepen en naties te vernietigen [zie 2 Nephi 
9:9]. Tot op zekere hoogte was hij in de tijd van het 
Boek van Mormon succesvol. En in deze tijd heeft hij 
veel teveel succes. Daarom is het zo belangrijk dat wij, 
priesterschapsdragers, standvastig voor waarheid en 
deugd staan, door te doen wat we kunnen om onze 
samenleving veilig te houden.’ (Zie De Ster, januari 
1998, p. 39.)

Helaman 1–2. Goede mensen kunnen 
de doeleinden van kwaadwillende 
organisaties dwarsbomen
•	 Tijdens	de	algemene	conferentie	na	de	terroristische	
aanslagen op het World Trade Center en het Pentagon 
in de Verenigde Staten, heeft president Gordon B. 
Hinckley (1910–2008) het volgende gezegd over ter-
roristische organisaties die moord, tirannie, angst en 
goddeloze macht nastreven:

‘Het zijn de terroristische organisaties die gevonden en 
ten val gebracht moeten worden.

‘Als leden van deze kerk weten wij iets over dergelijke 
organisaties. In het Boek van Mormon wordt gesproken 
over de rovers van Gadian-
ton, een wrede en geheime 
organisatie waarvan de 
leden een eed aflegden en 
die uit was op onheil en 
verwoesting. In die tijd 
deden ze hun uiterste best 
om met alle mogelijke mid-
delen de kerk te gronde te 

richten, om de mensen met spitsvondigheden te verlei-
den en om de samenleving in hun macht te krijgen. We 
zien nu hetzelfde gebeuren.

‘Wij zijn een vredelievend volk. Wij zijn volgelingen van 
de Christus, die de Vredevorst was en is. Maar er zijn 
momenten dat we pal moeten staan voor gerechtigheid 
en fatsoenlijkheid, voor vrijheid en beschaving, net als 
Moroni zijn volk opriep om hun vrouwen, kinderen en 
de vrijheid te verdedigen (zie Alma 48:10).’ (Liahona, 
januari 2002, p. 84.)

Helaman 3:20. ‘Hij deed voortdurend 
wat goed was in de ogen Gods’
•	 Hoewel	de	tijden	moeilijk	waren	en	de	samenleving	
door kwade machten werd bedreigd, kunnen we 
Helamans standvastige voorbeeld in het doen van de 
wil van de Heer volgen in deze laatste dagen vol moei-
lijkheden. Net als Helaman kunnen we voortdurend 
‘strijden voor het recht en ook voor de vrijheid’ (zie 
‘Strijd voor het recht’, lofzang 161). Het sleutelwoord is 
voortdurend.

Ouderling Spencer J. Condie van de Zeventig heeft 
uiteengezet hoe belangrijk het is onze verbonden na te 
leven om te leren voortdurend het goede te doen:

‘Misschien is dit wel het belangrijkste bewijs van een 
ware bekering en van vergeving van zonden: niet meer 
geneigd zijn om kwaad te doen, maar wél om voortdu
rend goed te doen. (…)

‘Elke keer dat wij verbonden sluiten en nakomen, 
versterken we onze neiging om het goede te doen. Elke 
keer dat wij deelnemen aan priesterschapsverordenin-
gen, strekken de machten van omhoog zich naar ons 
uit en brengen ons dichter bij de hemelen. Zij die met 
een rein hart deelnemen aan de verordening van het 
avondmaal en aan tempelverordeningen en die trouw 
hun verbonden nakomen, behoeven geen uitgebreide 
instructies aangaande fatsoenlijke kleding, tiende en 
een ruime vastengave betalen, het woord van wijsheid 
naleven, of de sabbatdag heiligen. Ze hebben geen 
strenge herinnering nodig dat ze anderen over het 
evangelie moeten vertellen, regelmatig naar de tempel 
moeten gaan, familiehistorisch onderzoek moeten doen, 
of hun huisonderwijs of huisbezoek moeten doen. Ze 
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hebben ook geen zetje nodig om de zieken te bezoe-
ken en de behoeftigen dienstbetoon te verlenen.

‘Zij zijn de getrouwe heiligen van de Allerhoogste, die 
de heilige verbonden nakomen die zij in het huis van 
de Heer hebben gesloten, “met het vaste voornemen 
Hem tot het einde te dienen, en waarlijk door hun 
werken tonen dat zij van de Geest van Christus hebben 
ontvangen ter vergeving van hun zonden” (LV 20:37). 
Zij die hun verbonden nakomen (…) leven de wet van 
toewijding na. Al hun tijd, talenten en geldmiddelen 
behoren de Heer toe.

‘Doordat zij hun verbonden nakomen, zijn zij geneigd 
om voortdurend het goede te doen.’ (‘De neiging om 
voortdurend het goede te doen’, Liahona, juni 2001, 
pp. 16, 21.)

Helaman 3:24–25. Voorspoed in 
ons leven en in de kerk
•	 Toen	hij	lid	van	de	Zeventig	was,	heeft	ouderling	
Dean L. Larsen de relatie tussen getrouwheid aan de 
Heer en voorspoed beschreven:

‘Als de mensen in harmonie met Gods wil leven, lijken 
alle essentiële factoren die de zegeningen voortbrengen 
die God in zijn goedheid aan zijn kinderen wil geven, 
op hun plaats te vallen. Liefde en harmonie overheer-
sen. Zelfs het weer, het klimaat en de elementen lijken 
er gevoelig voor te zijn. Er heerst duurzame vrede en 
rust. Het leven van de mensen wordt gekenmerkt door 
ijver en vooruitgang. (…)

‘(…) We hebben de verzekering van de Heer dat Hij 
zijn volk zal zegenen en voorspoedig maken als we zijn 
geboden onderhouden en niet vergeten om Hem als de 
bron van onze zegeningen te erkennen.’ (Zie De Ster, 
januari 1993, pp. 36–37.)

Helaman 3:24–26
Wat kunnen we uit deze verzen over 
de betekenis van ‘voorspoed’ leren? 
Wat is het verschil met de voorspoed 

die de wereld ons kan bieden?

Helaman 3:29–30. ‘Het woord (…) vastgrijpen’
•	 President Ezra Taft Benson (1899–1994) heeft gezegd 
dat we bepaalde zegeningen alleen door ijverige schrift-
studie ontvangen: ‘Succes 
in rechtschapenheid, de 
kracht om misleiding te 
vermijden en verleiding te 
weerstaan, leiding in ons 
dagelijks leven, genezing 
van de ziel — het zijn 
slechts enkele beloften die 
de Heer heeft gedaan aan 
wie tot zijn woord komen. 
Belooft de Heer iets zonder Zich aan zijn woord te hou-
den? Als Hij ons die zegeningen belooft indien wij ons 
in zijn woord verdiepen, kunnen we daarop vertrou-
wen. Maar als we dat niet doen, zullen die zegeningen 
aan ons voorbijgaan. Hoe toegewijd we ook mogen zijn 
op andere gebieden, bepaalde zegeningen worden 
alleen in de Schriften gevonden, alleen in het naderen 
tot het woord des Heren en eraan vasthouden, terwijl 
wij door de misten van duisternis op weg zijn naar de 
boom des levens.’ (‘The Power of the Word’, Ensign, 
mei 1986, p. 82.)

Helaman 3:30. ‘Aan te zitten met 
Abraham en Isaak en met Jakob’
•	 De	zinsnede	‘aan	te	zitten	met	Abraham	en	Isaak	en	
met Jakob’ betekent dat de getrouwen recht hebben 
op de omgang met deze drie grote patriarchen en 
op celestiale beloningen. Volgens Leer en Verbonden 
132:37 zijn ‘Abraham (…) en ook Isaak en Jakob (…) 
hun verhoging ingegaan, volgens de beloften, en zij zijn 
op een troon gezeten en zijn geen engelen, maar zijn 
goden’.

Ouderling Russell M. Nelson van het Quorum der 
Twaalf Apostelen heeft uitgelegd dat de leden van de 
kerk erfgenamen van de zegeningen van Abraham, 
Isaak en Jakob kunnen worden:

‘Het verbond dat de Heer eerst met Abraham sloot en 
vervolgens met Isaak en Jakob, is van allesovertreffend 
belang. (…)

‘Wij zijn eveneens kinderen van het verbond. Wij heb-
ben, zoals zij van weleer, het heilige priesterschap en 
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het eeuwige evangelie ontvangen. Abraham, Isaak en 
Jakob zijn onze voorouders. Wij behoren tot Israël. Wij 
hebben het recht om het evangelie, de zegeningen van 
het priesterschap en het eeuwige leven te ontvangen. 
De volken der aarde zullen gezegend worden dankzij 
onze inspanningen en die van onze nakomelingen. 
Het letterlijke nageslacht van Abraham en zij die door 
adoptie tot zijn nageslacht worden gerekend, ontvangen 
deze beloofde zegeningen — voor zover zij gehoor-
zaam zijn aan de geboden en door de Heer aanvaard 
worden.’ (Zie De Ster, juli 1995, pp. 29–30.)

Helaman 3:33–34, 36; 4:12. De gevolgen 
van hoogmoed voor de kerk
•	 Mormon	wees	er	duidelijk	op	dat	hoogmoed	niet	in	
de kerk van de Heer thuishoorde, maar dat bij sommige 
leden vanwege hun grote rijkdommen hoogmoed in 
het hart begon binnen te dringen (zie Helaman 3:36), 
wat een verwoestende uitwerking had op de kerk in het 
algemeen. President Ezra Taft Benson heeft iets derge-
lijks gezegd:

‘Denk eens goed na over  
wat hoogmoed ons in het 
verleden heeft gekost, en 
wat het ons nu kost in ons 
eigen leven, in ons gezin 
en in de kerk.

‘Denk eens na over de 
bekering die plaats zou 
kunnen vinden waardoor 
levens veranderd, huwelij-
ken behouden en gezinnen versterkt zouden worden 
als de hoogmoed ons er niet van weerhield onze zon-
den te belijden en te verzaken (zie LV 58:43).

‘Denk eens aan de velen die minderactief zijn omdat zij 
zich beledigd voelen en hun hoogmoed hen niet toelaat 
om te vergeven of deel te nemen aan het avondmaal.

‘Denk eens aan de tienduizenden jongemannen en 
echtparen die op zending zouden kunnen gaan, ware 
het niet dat de hoogmoed hen ervan weerhoudt hun 
hart aan God over te geven (zie Alma 10:6; Helaman 
3:34–35).

‘Denk er eens aan hoe het tempelwerk zou toenemen 
als de tijd die aan dit goddelijk dienstbetoon werd 
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besteed belangrijker was dan de vele hoogmoedige 
activiteiten die om onze tijd wedijveren.’ (Ensign, mei 
1989, p. 6.)

•	 Zie	voor	meer	informatie	over	en	een	schema	van	
de cirkelgang van hoogmoed ‘De cirkelgang van 
rechtschapenheid en goddeloosheid’ in het aanhangsel 
(pagina 437).

•	 Ouderling	D. Todd	Christofferson	van	het	Quorum	
der Twaalf Apostelen heeft gezegd dat het vermijden of 
afleggen van hoogmoed een gigantische stap is om het 
evangelie optimaal na te leven.

‘Hoe kunnen jullie ervoor zorgen dat het evangelie van 
Jezus Christus niet alleen maar een invloed in je leven 
is, maar de bepalende invloed, en eigenlijk de kern van 
je hele wezen? (…)

‘Ten eerste moet je alle gevoelens van hoogmoed van 
je afzetten, die zo gewoon in de hedendaagse wereld 
zijn. Ik bedoel de houding die het gezag van God in 
ons leven verwerpt. (…) Dat hoor je tegenwoordig in 
uitspraken als: ‘Doe wat je zelf wil’, of ‘Goed en kwaad 
zijn afhankelijk van wat ik zelf vind.’ Die houding geeft 
blijkt van opstandigheid jegens God.’ (Liahona, mei 
2004, p. 11.)

Helaman 3:35. Heiliging van het hart
•	 Heiliging is ‘het proces waardoor de mens, van 
zonde bevrijd, zuiver, rein en heilig wordt door de 
verzoening van Jezus Christus (Mozes 6:59–60).’ (Gids 
bij de Schriften.)

•	 De	getrouwe	kerkleden	in	Helamans	tijd	bleven	
geestelijk groeien, zodat ‘hun hart (…) geheiligd werd’ 
(Helaman 3:35).

President James E. Faust heeft gezegd dat een dergelijke 
groei komt door de hulp van de Heilige Geest, zodat 
we ons diepste verlangen volgen om naar de wil van de 
Heiland te leven. Bij dat proces worden we geheiligd: 
‘Christelijk gedrag vloeit voort uit de diepste bronnen 
van hart en ziel. Het wordt geleid door de Heilige 
Geest van de Heer, zoals in de evangelieverordeningen 
beloofd wordt. Onze grootste hoop moet zijn dat we 
door die goddelijke leiding geheiligd worden; onze 
grootste angst moet zijn dat we die zegeningen verspe-
len.’ (Zie De Ster, juli 1998, p. 22.)
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•	 De	heiligen	in	de	tijd	van	Helaman	bleven	goede	
werken doen en hun geestelijke eigenschappen verster-
ken, waardoor ze verder geheiligd werden. Ouderling 
D. Todd Christofferson heeft uitgelegd dat heiliging 
een stap is op weg naar vervolmaking: ‘Standvastige 
gehoorzaamheid is iets anders dan in dit leven volmaakt 
worden. Volmaaktheid is niet, zoals sommigen ver-
onderstellen, een voorwaarde om gerechtvaardigd en 
geheiligd te worden. Het is juist andersom: rechtvaar-
diging (vergeving ontvangen) en heiliging (gereinigd 
worden) zijn de voorwaarden om volmaakt te worden. 
We worden alleen ‘in Christus’ vervolmaakt (zie Moroni 
10:32), niet buiten Hem om. Wat dus van ons wordt 
verwacht om op de dag des oordeels genade te ontvan-
gen, is simpelweg dat wij ijverig zijn.’ (‘Justification and 
Sanctification’, Ensign, juni 2001, pp. 24–25.)

Helaman 3:35. Zij werden steeds 
sterker in hun ootmoed
•	 Nederigheid	aankweken	is	een	versterkende	factor	
waardoor het geloof en de vreugde van de getrouwe 
kerkleden toen en nu toenemen.

‘Nederigheid wil zeggen dat u dankbaar bent en inziet 
dat u afhankelijk bent van de Heer — dat u voortdurend 

behoefte heeft aan zijn 
steun. Het wil zeggen dat u 
inziet dat uw talenten en 
capaciteiten gaven van God 
zijn. Nederigheid is zeker 
geen teken van zwakheid, 
bedeesdheid of angst; het is 
een teken dat u weet waar 
uw sterkte vandaan komt. 
U kunt zowel nederig als 
onbevreesd zijn. U kunt 
zowel nederig als moedig 
zijn. (…)

‘De Heer zal u sterken als u zich voor Hem vernedert.’ 
(Trouw aan het geloof: evangeliewijzer [2004], p. 116.)

Helaman 3:35. Onwrikbaar in het geloof
•	 De	kracht	van	de	kerk	wordt	bepaald	door	de	
onwrikbare overtuiging van de individuele leden. 

Helaman 3:35 beschrijft het leven van de kerkleden die 
onwrikbaar in hun geloof en werken waren.

Ouderling Russell M. Nelson heeft uitgelegd dat die 
onwrikbaarheid in gedrag en houding individueel 
wordt verkregen: ‘Alleen als individu kunt u een sterk 
geloof in God en een voorliefde voor persoonlijk gebed 
ontwikkelen. Alleen als individu kunt u de geboden 
van God onderhouden. Alleen als individu kunt u zich 
bekeren. Alleen als individu kunt u in aanmerking 
komen voor de verordeningen van heil en verhoging.’ 
(Liahona, november 2003, p. 44.)

Helaman 3:35. Ons hart overgeven aan God
•	 De	uitdrukking	‘ons	hart	overgeven’	wil	zeggen	dat	
we ons hart aan God onderwerpen of schenken. Wan-
neer iemand zijn of haar hart aan God overgeeft, maken 
de eigen verlangens plaats voor de verlangens van de 
Heer. Ouderling Neal A. Maxwell (1926–2004) van het 
Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd dat ons 
hart en onze ziel aan God overgeven de hoogste vorm 
van toewijding aan de Heer is:

‘We tonen de allerhoogste toewijding als we onszelf 
overgeven aan God. Hart, ziel en verstand waren de 
allesomvattende woorden waarmee Christus het eerste 
gebod omschreef, dat wij voortdurend en niet periodiek 
moeten naleven (zie Matteüs 22:37). Als we het naleven, 
wordt vervolgens ons handelen gezegend en volledig 
toegewijd aan het blijvende welzijn van onze ziel (zie 
2 Nephi 32:9).

‘Een dergelijke volledigheid omvat het in onderwerping 
samenvallen van gedachten, woorden en daden.’ (Lia
hona, juli 2002, p. 39.)

Helaman 4:11–13
Noem ten minste zes ernstige zonden 
die de kerkleden in de tijd van Nephi 
begingen waardoor ze de bescher-

ming van de Heer kwijtraakten.
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Helaman 4:22–26. Zonde maakt mensen zwak
•	 Ouderling	M. Russell	Ballard	heeft	de	volgende	
waarschuwing gegeven: ‘Je moet eerlijk zijn met jezelf 
en trouw blijven aan de verbonden die je met God hebt 
gesloten. Loop niet in de val door te denken dat een 
beetje zondigen niet erg is. Onthoud dat “de Heer (…) 
de zonde niet met de geringste mate van toelating [kan] 
aanschouwen” (LV 1:31). (…) Sommige jongeren ratio-
naliseren dat het geen kwaad kan om nu te zondigen 
omdat ze zich toch altijd later kunnen bekeren wanneer 
ze naar de tempel of op zending willen gaan. Eenieder 
die dat doet, breekt beloften die aan God gedaan 
zijn zowel in het voorsterfelijke leven als bij de doop. 
Het idee “een beetje zondigen” is zelfbedrog. Zonde 
is zonde! Zonde verzwakt je geestelijk en brengt de 
zondaar altijd in eeuwig gevaar. De keuze om te zon-
digen, zelfs met het voornemen om je later te bekeren, 
betekent eenvoudigweg je afwenden van God en het 
onteren van je verbonden.’ (Zie De Ster, juli 1993, p. 7.)

Stof tot nadenken
•	 Mormon	spreekt	over	‘de	volgeling	van	Christus’	

(Helaman 3:29). Wat zijn volgens u de kenmerken 
van een volgeling van Christus? Welke twee of drie 
doelen kunt u stellen waardoor u een betere volge-
ling van Christus wordt? Wat moet u doen om die 
doelen te bereiken?

•	 In	Helaman	3:35	staan	de	voordelen	van	een	
onwrikbaar geloof. Welke van die zegeningen hebt 
u onlangs ervaren? Waarom hebt u die zegeningen 
ontvangen?

Voorgestelde opdrachten
•	 Neem	uzelf	onder	de	loep	om	te	bepalen	in	welk	

opzicht hoogmoed een probleem vormt. Schrijf doe-
len op om die hoogmoed te overwinnen.

•	 Noteer	onder	het	kopje	‘voorspoed’	zoveel	mogelijk	
zegeningen die u in de afgelopen tijd van de Heer 
hebt ontvangen.
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Helaman 5–9

Hoofdstuk 36

Inleiding
Op dit cruciale punt in de geschiedenis van de Nephie-
ten waren de goddelozen talrijker dan de rechtvaardi-
gen. Hun wetten waren zo verdorven geworden, dat er 
niet veel goeds uit voortkwam. Net als zijn overgroot-
vader Alma trad Nephi af als opperrechter en wijdde hij 
zich volledig toe aan het werk van de Heer (zie Alma 
4:15–20). In die periode van geestelijke duisternis werd 
het volk ‘rijp voor vernietiging’ (Helaman 5:2). Nephi en 
zijn broer Lehi spanden zich ijverig in om de toene-
mende goddeloosheid in te dammen, en brachten velen 
tot de Heer terug.

Toelichting
Helaman 5:2. ‘De stem van het volk’
•	 Toen	het	volk	62	jaar	daarvoor	om	een	koning	vroeg,	
gaf Mosiah het volk de raad om te kiezen voor een 
regering door ‘de stem van het volk’ (Mosiah 29:26). Hij 
merkte op dat het niet gebruikelijk is dat de meerder-
heid van het volk voor ongerechtigheid kiest. Een rege-
ring door de stem van het volk had de voorkeur boven 
een koninkrijk waarin een onrechtvaardige koning het 
volk tot de ondergang kon leiden. In die periode vóór 
de komst van de Heiland waren de Nephieten ‘die het 
kwade verkozen [echter] talrijker (…) dan zij die het 
goede verkozen’ (Helaman 5:2). Met de heersende 
verdorvenheid ging de waarschuwing van Mosiah in 
vervulling dat dan ‘de tijd daar [is] dat de oordelen Gods 
u zullen treffen; ja, dan is de tijd daar dat Hij u met 
grote verwoesting zal bezoeken’ (Mosiah 29:27). Die 
waarschuwing werd bewaarheid door de vernietiging 
die aan de verschijning van de Heiland voorafging (zie 
3 Nephi 8–11).

De Heer heeft verklaard dat dit beginsel ook in deze tijd 
opgaat: ‘Wanneer echter de goddelozen heersen, treurt 
het volk’ (LV 98:9).

Helaman 5:5–7. ‘Wanneer gij aan uw naam denkt’
•	 Helaman	had	zijn	zonen	op	een	bijzondere	wijze	zijn	
erfgoed meegegeven — hij had ze naar hun edele voor-
ouders genoemd om zijn zonen aan hun goede werken 
te herinneren. Ouderling Carlos E. Asay (1926–1999) 
van het Presidium der Zeventig heeft toegelicht wat dat 
voor Nephi en Lehi betekende:

‘Hoewel niet alle nakomelingen van Adam een beteke-
nisvolle naam hebben gekregen, is dat voor velen wel 
het geval en heeft dat hun leven beïnvloed. Het heeft 
het leven beïnvloed van Helamans zonen, Nephi en 
Lehi. (…) [Zie Helaman 5:5–7.]

‘Uit de kronieken blijkt dat Nephi en Lehi leefden naar 
het voorbeeld van hun voorouders of naamgenoten, en 
hun naam eer aandeden.’ (Family Pecan Trees: Planting 
a Legacy of Faith at Home [1992], pp. 66–67.)

•	 President	George	Albert	Smith	(1870–1951)	heeft	een	
hedendaags voorbeeld gegeven van de enorme invloed 
die een goede naam op iemand kan hebben:

‘Op zekere dag (…) verloor ik het bewustzijn en dacht 
ik dat ik naar de andere kant van de sluier was gegaan. 
Ik stond met mijn rug naar een groot, prachtig meer. 
Voor mij lag een groot bos. (…)

‘Ik begon de omgeving te 
verkennen en vond al snel 
een pad tussen de bomen 
dat maar weinig gebruikt 
leek te worden: het was 
grotendeels door gras over-
woekerd. Ik volgde het 
pad, en toen ik na een 
tijdje een behoorlijke 
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. Toen hij 
nog leefde, woog hij ruim honderddertig kilo. Daaruit 
blijkt wel hoe groot hij was. Ik weet nog hoe blij ik was 
om hem te zien. Ik was naar hem vernoemd en was 
daar altijd trots op geweest.

‘Toen mijn grootvader enkele stappen bij me vandaan 
was, bleef hij staan. Dat was voor mij een reden om 
ook stil te staan. En toen — en ik wil dat de jongens 
en meisjes en de jongeren dit nooit zullen 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 heen — letterlijk alles. Al snel bereikte 
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deze heldere terugblik het moment dat ik daar stond. 
Mijn hele leven was afgespeeld. Ik glimlachte, keek 
mijn grootvader aan en zei:

‘“Ik heb nooit iets met uw naam gedaan waarvoor u 
zich hoeft te schamen.”

‘Hij kwam dichterbij en nam me in zijn armen. En toen 
hij dat deed, werd ik me weer 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 beantwoorden.

‘Ik heb hier vaak over nagedacht, en ik kan u verzeke-
ren dat ik er sindsdien meer dan ooit naar heb gestreefd 
om die naam hoog te houden. Daarom wil ik tot de jon-
gens en meisjes, tot de jongemannen en jongevrouwen, 
tot de jongeren in de kerk en in de hele wereld zeggen: 
Eer je vader en je moeder. Eer de naam die je draagt, 
want de dag komt dat je het voorrecht en de plicht hebt 
om verslag uit te brengen aan hen (en aan je hemelse 
Vader) over wat je met hun naam hebt gedaan.’ (‘Your 
Good Name’, Improvement Era, maart 1947, p. 139.)

Helaman 5:9. ‘Geen andere weg of ander middel 
(…) waardoor de mens kan worden gered’
•	 Ouderling	Richard G.	Scott	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft aan de hand van Helaman 5:9 
uitgelegd dat alleen de wonderbaarlijke verzoening ons 
heil mogelijk maakt.

‘Volledige bekering is absoluut noodzakelijk om de ver-
zoening haar volledige wonder in uw leven tot stand te 
laten brengen. Als u de ver-
zoening begrijpt, zult u 
inzien dat God geen naijve-
rig wezen is dat ervan 
geniet hen te vervolgen die 
een misstap begaan. Hij is 
een absoluut volmaakte, 
medelevende, begrijpende, 
geduldige en vergevensge-
zinde Vader. Hij is bereid te 
pleiten, te adviseren, te versterken, op te bouwen en 
aan te moedigen. Hij heeft ons allen zo lief dat Hij 
bereid was om zijn volmaakte, zondeloze en volkomen 
gehoorzame Zoon onbeschrijfelijke kwelling en pijn te 

laten ondergaan en Hem Zichzelf als offerande voor 
allen te laten geven [zie Helaman 5:9]. Door die verzoe-
ning kunnen wij in een wereld leven waar absolute 
gerechtigheid heerst, zodat er orde is in de wereld. 
Maar die gerechtigheid wordt gematigd door barmhar-
tigheid, die we kunnen verkrijgen door gehoorzaam-
heid aan de leringen van Jezus Christus.

‘Wie van ons heeft het wonder van bekering niet nodig? 
Of uw leven nu licht bezoedeld of ernstig mismaakt is 
door fouten, de beginselen van herstel zijn gelijk. De 
aard en duur van de behandelingen worden afgestemd 
op de omstandigheden. Ons doel moet beslist verge-
ving zijn. De enige weg naar dat doel is bekering. Want 
er staat geschreven:

‘“Er [is] geen andere weg of ander middel (…) waardoor 
de mens kan worden gered, dan alleen door het zoen-
bloed van Jezus Christus.”’ (Zie De Ster, juli 1995, p. 69.)

Helaman 5:9–11
Vergelijk de uitspraak van ouderling Richard G. 

Scott over de verlossende kracht van de verzoe-
ning met Helamans onderricht aan zijn zonen.

Helaman 5:9–14.    Gedenken
•	 President	Spencer W.	Kimball	(1895–1985)	heeft	
uitgelegd welke belangrijke rol ons geheugen speelt bij 
onze spiritualiteit: ‘Weet u wat het belangrijkste woord 
in het woordenboek is? Dat zou wel eens gedenken 
kunnen zijn. Omdat we allemaal verbonden hebben 
gesloten — u weet wat u moet doen en hoe u dat 
moet doen — is het van het grootste belang dat we 
die gedenken. Daarom woont iedereen elke zondag 
de avondmaalsdienst bij — om van het avondmaal te 
nemen en naar het gebed van de priesters te luisteren, 
om “Hem altijd indachtig te zijn, en zijn geboden te 
onderhouden die Hij hun heeft gegeven”. Niemand mag 
ooit vergeten om de avondmaalsdienst bij te wonen. 
Gedenken is het woord. Gedenken is de boodschap.’ 
(‘Circles of Exaltation’ [toespraak voor CES-leerkrachten, 
28 juni 1968], p. 5.)
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281



Helaman 5:12.    Een vast fundament
•	 Ouderling	Bruce C.	Hafen	van	de	Zeventig	heeft	de	
noodzaak van een vast fundament voor onze veiligheid 
en overleving uiteengezet:

‘Iemand heeft ooit gezegd dat je het verschil tussen een 
spinnenwebdraad en een sterke kabelvezel pas merkt 
als je eraan trekt. Dat geldt ook voor ons getuigenis: er 
wordt vaak hard aan getrokken. Dat hoeft niet de dood 
van een dierbare te zijn. We hoeven op dit moment 
wellicht ook niets op te geven wat ons erg dierbaar is, 
hoewel dat moment wel kan aanbreken. Er wordt vaak 
hard aan ons getrokken in de vorm van verleidingen, 
waardoor we beseffen dat een oppervlakkige beleving 
van het evangelie ons niet in staat stelt de volle kracht 
van de machten der duisternis te weerstaan. Ons zen-
dingsterrein bestaat misschien uit ziekte en teleurstel-
ling, terwijl we naar ongekende mogelijkheden hadden 
uitgekeken. Of misschien zijn er te veel vragen waarop 
onze beperkte kennis eenvoudigweg geen antwoord 
biedt, en worden we geplaagd door de zekerheid die 
anderen lijken uit te stralen.

‘Op die momenten moet ons getuigenis sterker zijn dan 
de spinnenwebdraden van een oppervlakkig geloof. 
Ons getuigenis moet dan als kabelvezels zijn, sterk 
genoeg om de pijlen van onze tegenstander te weer-
staan. Op de momenten dat er aan ons wordt getrokken 
en we beproefd worden, moeten we zijn gebouwd “op 
de rots van onze Verlosser, die Christus is, de Zoon 
Gods (…) zodat, wanneer de duivel zijn krachtige 
winden zendt, ja zijn pijlen in de wervelwind, (…) en 
zijn hevige storm u [zal] striemen, die geen macht over 
u zullen hebben (…), wegens de rots waarop gij zijt 

gebouwd” (Helaman 5:12).’ (The Believing Heart, 2e 
editie [1990], pp. 21–22.)

Helaman 5:12.    De hevige storm 
van Satan zal u ‘striemen’
•	 President	Spencer W.	Kimball	heeft	de	hedendaagse	
stormen beschreven die Satan op de kinderen van onze 
hemelse Vader in deze tijd doet neerkomen:

‘Ook wij worden geconfronteerd met machtige, vernie-
tigende krachten die door de boze worden ontketend. 
Wij allen worden bedreigd door golven van zonde, 
goddeloosheid, onzedelijkheid, ontaarding, dwingelan-
dij, bedrog, samenzwering en oneerlijkheid. Ze komen 
met grote kracht en snelheid op ons af en zullen ons 
vernietigen als we niet waakzaam zijn.

Maar er klinkt luid en duidelijk een waarschuwing 
voor ons, en het betaamt ons op onze hoede te zijn 
en ernaar te luisteren. Ter wille van ons eeuwige leven 
moeten we voor het kwade vluchten, dat wij zonder 
hulp niet kunnen weerstaan. We moeten naar hogere 
grond vluchten of ons ergens aan vastklampen om 
niet meegesleurd te worden. Het evangelie van Jezus 
Christus is het houvast waaraan wij ons tot ons behoud 
moeten vastklampen. Dat vormt onze bescherming 
tegen alle krachten die de boze tegen ons kan aan-
wenden. Een geïnspireerde profeet uit het Boek van 
Mormon gaf zijn volk deze raad: ‘Bedenkt, het is op de 
rots van onze Verlosser, die Christus is, de Zoon Gods, 
dat gij uw fundament moet bouwen; zodat, wanneer 
de duivel zijn krachtige winden zendt, ja, zijn pijlen in 
de wervelwind, ja, wanneer al zijn hagel en zijn hevige 
storm u zullen striemen, die geen macht over u zullen 
hebben om u neer te sleuren in de afgrond van ellende 
en eindeloos wee” (Helaman 5:12).’ (Ensign, november 
1978, p. 6.)

Helaman 5:22–25
Vergelijk Helaman 5:22–25 met 2 Nephi 1:15 

en Alma 34:15–16. Waaruit blijkt de liefde 
van Christus in deze gebeurtenissen?

Hoofdstuk 36
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Helaman 5:35–41. Aminadab en 
een ‘wolk van duisternis’
•	 In	het	verslag	staat	dat	Aminadab	‘van	geboorte	
Nephiet was, die eens tot de kerk van God had 
behoord, maar zich van hen had afgescheiden’ (Hela-
man 5:35). Uit zijn reacties in Helaman 5:35 blijkt dat 
hij nog steeds wist hoe men zich kon bekeren en tot 
de Heer wenden. Ouderling F. Burton Howard van de 
Zeventig heeft de volgende uitleg gegeven:

‘Om de weg terug te vinden moet men, zoals Aminadab 
[zich herinnerde], zich bekeren en bidden totdat twijfel 
en duisternis verdwijnen en belangrijke dingen weer 
zichtbaar worden. (…)

‘(…) Het is mogelijk om terug te keren. Het is mogelijk 
voor wie gestopt zijn met bidden, weer te gaan bidden. 
Het is mogelijk voor wie verdwaald zijn, door de duis-
ternis de weg terug te vinden en naar huis te komen.

‘En wanneer zij dat doen, zullen zij net als ik weten dat 
het bij de Heer meer gaat om wat iemand is dan wat 
hij was, en om waar hij nu is dan waar hij is geweest.’ 
(Ensign, november 1986, pp. 77–78.)

Helaman 5:50–52; 6:1–8. Een grote verandering
•	 De	zending	van	Nephi	en	Lehi	had	een	krachtige	
uitwerking op de Lamanieten. Na hun succesvolle zen-
ding was er voor het eerst in de geschiedenis voor het 
merendeel van de Lamanieten sprake van het volgende:

 1. Het merendeel der Lamanieten had zich tot het evan-
gelie bekeerd (zie Helaman 5:50).

 2. De Lamanieten deden afstand van hun wapens, haat 
en valse overleveringen (zie Helaman 5:51).

 3. Zij gaven het land dat zij in bezit hadden, vrijwillig 
aan de Nephieten terug (zie Helaman 5:52).

 4. Het merendeel der Lamanieten werd rechtvaardiger 
dan de Nephieten (zie Helaman 6:1).

 5. De Lamanieten begonnen het evangelie aan de 
Nephieten te verkondigen (zie Helaman 6:4).

 6. Er was vrede in het gehele land (zie Helaman 6:7).
 7. De Lamanieten en Nephieten gingen onbelemmerd 

met elkaar om en bedreven vrije handel onder elkaar 
(zie Helaman 6:8).

Helaman 6:17. Het hart op rijkdommen zetten
•	 President Henry B. Eyring van het Eerste Presidium 
heeft gezegd dat wereldsgezindheid inspiratie en 

spiritualiteit in de weg staat: ‘We vergeten God door 
onze ijdelheid. Een beetje welvaart en vrede, of zelfs 
een kleine positieve wending, kan ons een gevoel van 
onafhankelijkheid geven. We kunnen al snel het gevoel 
krijgen dat we ons leven onder controle hebben, dat we 
er zelf die positieve wending aan hebben gegeven, en 
niet God, die met ons communiceert door de stille, 
zachte stem van de Geest. Hoogmoed veroorzaakt 
zoveel lawaai in ons binnenste dat de zachte stem van 
de Geest moeilijk te horen is. En al gauw, in onze ijdel-
heid, willen we er zelfs niet meer naar luisteren. We 
kunnen al snel denken dat we Hem niet nodig hebben.’ 
(Liahona, januari 2002, p. 17.)

Helaman 6:21, 26–31
Waar zijn Lucifer en zijn volgelingen op uit?  

Hoe kan dat ons motiveren om dicht bij 
onze Vader in de hemel te blijven?

Helaman 6:18–40. Het kwaad 
van geheime verenigingen
•	 In	Helaman 6	worden	enkele	aspecten	van	geheime	
verenigingen beschreven, bijvoorbeeld hoe ze werken, 
waar ze op uit zijn en hoe ze macht verkrijgen:

 1. Zij zijn uit op macht en gewin, en roemen daarin 
(zie Helaman 6:17; Ether 8:22; Mozes 5:31).

 2. Geheime verenigingen kunnen alleen gedijen als er 
goddeloosheid heerst (zie Helaman 6:21, 31, 38).

Helaman 5–9
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 3. Geheime verenigingen werken in het geheim. De 
schending van geheimen is een halsmisdaad (zie 
Helaman 5:22; 6:22; Mozes 5:29, 50).

 4. Geheime verenigingen maken gebruik van formele 
verbonden (zie Helaman 6:22; Mozes 5:30–31).

 5. Zij wenden moord, geweld, bedreigingen, plunde-
ringen, kwade praktijken, hoererijen en vleierijen 
aan om macht en gewin te verkrijgen (zie Helaman 
2:4–5; 6:17, 23).

 6. Geheime verenigingen hanteren wetten die tegen 
de wetten van het land indruisen (zie Helaman 
6:23).

 7. Satan is de grote samenzweerder en aanstichter (zie 
Helaman 6:26–30).

 8. Wie tot een geheime vereniging behoren, worden 
door de leden ervan en volgens hun eigen wetten 
berecht — niet volgens de wetten van het land (zie 
Helaman 6:23–24).

 9. Zij streven zo snel mogelijk naar macht in de rege-
ring (zie Helaman 2:5; 6:39).

 10. Wie ertoe behoren zijn er op uit om anderen de 
vrijheid te ontnemen, maar die voor zichzelf te 
behouden (zie Ether 8:25; Mozes 5:28–33).

 11. Geheime verenigingen bewerken de ondergang 
van volkeren (zie Alma 37:21, 26, 29; Helaman 2:13; 
Ether 8:21–22).

 12. Geheime verenigingen zijn een gruwel in Gods 
ogen (zie 3 Nephi 9:9; Ether 8:18).

Helaman 8:14–15. ‘De koperen slang’
•	 Als getuigenis tegen goddeloosheid en als getuigenis 
van Christus haalde Nephi een gebeurtenis uit het Oude 

Testament aan waarbij de 
kinderen van Israël door 
‘vurige vliegende slangen’ 
werden geplaagd (1 Nephi 
17:41; Numeri 21:6–9). De 
moeilijkheden van de Israë-
lieten werden voorafgegaan 
door kwaadsprekerij over 
God en zijn profeet (zie 
Numeri 21:5), net zoals de 
corrupte rechters in de tijd 
van Nephi zich daarmee 
bezighielden. De verhoging 

van een koperen slang door Mozes was een zinnebeeld 
(een symbolische aanduiding) van de kruisiging van 

Christus. De mensen die naar de koperen slang opke-
ken, werden genezen.

Nephi onderstreept met dit verhaal dat we met geloof 
‘naar de Zoon Gods’ moeten opkijken en daardoor zul-
len leven (zie Helaman 8:15; zie ook Johannes 3:14–15). 
Door het zoenoffer van Christus is het dodelijke gif van 
Satan overwonnen voor iedereen die zich bekeert. Ver-
volgens herinnerde hij het volk eraan dat alle profeten 
van Christus hadden getuigd (zie Helaman 8:16–23).

•	 Ouderling	Neal A.	Maxwell	(1926–2004)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft de symboliek van 
de koperen slang zoals die in het Boek van Mormon is 
aangehaald, verder toegelicht:

‘Het gaat hier om goddelijk bewuste en serieuze 
symboliek. Zonder deze nodige uiteenzetting biedt 
de gebeurtenis met de vurige slangen in het Oude 
Testament niet het volledige geestelijke inzicht dat ons 
duidelijk “tot nut en lering” kan strekken. (1 Nephi 
19:23.) De symbolische nadruk in deze episode ligt 
op de noodzaak en eenvoud van de weg van de Here 
Jezus. Ironisch genoeg kwamen velen in de tijd van 
Mozes toch om. De belofte voor de toekomst luidt als 
volgt: “En zovelen als er opkeken naar die slang zouden 
leven, en zo ook zouden zovelen als er met geloof en 
met een verslagen geest opkeken naar de Zoon Gods 
leven, ja, volgens dat leven dat eeuwig is.” (Helaman 
8:15. Zie ook 1 Nephi 17:41; Alma 37:46.)

‘Nu is de analogie dus bevestigd en uitgebreid door 
de duidelijke en waardevolle dingen die ons in “deze 
laatste kronieken” zijn gegeven.

‘Het hele gebeuren verwijst naar de noodzaak om tot 
Jezus Christus op te zien als onze Heer, eveneens een 
eenvoudige maar essentiële vereiste. Dat is duidelijk 
en waardevol in elke tijd!’ (Plain and Precious Things 
[1983], p. 22).

Helaman 8:16–25
Wat is volgens Helaman 8 en Leer en 

 Verbonden 6:9; 11:9; 15:6; 16:6 de 
 boodschap van iedere profeet? Hoe 
geeft u gehoor aan die boodschap?
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Helaman 9:36–41. De alwetendheid van God
•	 Toen	de	mensen	zagen	dat	Nephi	geheime	en	
verborgen dingen wist, wilden sommigen hem tot 
God uitroepen. Dat is begrijpelijk in het licht van de 
algemene erkenning van bepaalde eigenschappen van 
God. Ouderling Neal A. Maxwell heeft verklaard dat 
alwetendheid een van de eigenschappen van God is:

‘De Heer sprak in een openbaring voor John Whitmer 
over iets in diens hart wat alleen de Heer en John 
 Whitmer bekend was, wat getuigde van Gods alwe-
tendheid betreffende de behoeften van die persoon. 
(LV 15:3.)

‘Paulus zei tot de heiligen in Korinte: “De Here weet, 
dat de overleggingen der wijzen vruchteloos zijn.” 
(1 Korintiërs 3:20.) In de periode vlak voor de zond-
vloed zag God niet alleen de goddeloosheid van de 
mensen op aarde, maar Hij zag ook “al wat de overleg-
gingen van [hun] hart voortbrachten”. (Genesis 6:5.) Hij 
weet “wat in uw geest opkomt”. (Ezechiël 11:5.) Jezus 
zei zelf dat voordat we bidden “God uw Vader weet, 
wat gij van node hebt”. (Matteüs 6:8.) Ook Nephi heeft 
gezegd: “God (…) weet alle dingen, en er is niets of Hij 
weet het.” (2 Nephi 9:20.)

‘Alwetendheid is dus een van de eigenschappen van de 
levende God. In Helaman 9:41 lezen we: “Als hij geen 
god was, kon hij niet met alle dingen bekend zijn.” “En 
nu, zie, u hebt een getuigenis ontvangen; want als Ik u 
dingen heb verteld die geen mens weet, hebt u dan niet 
een getuigenis ontvangen?” (LV 6:24.)’ (Things As They 
Really Are [1978], p. 22.)

Stof tot nadenken
•	 Helaman	gebruikte	de	voorbeelden	van	hun	voorou-

ders, Lehi en Nephi, om zijn zonen Nephi en Lehi te 
sterken. Wie in uw familie heeft een goede invloed 
op u gehad? Waarom hadden zij zo’n grote invloed 
op u?

•	 Wat	voor	indruk	hebt	u	anderen	gegeven	van	uw	
geslachtsnaam door het leven dat u tot dusver hebt 
geleid?

•	 Op	welke	fundamenten	bouwt	u	uw	leven	zoal?	
Moet u daarin iets veranderen? Welk fundament is 
voor u het belangrijkst?

•	 Welke	beletsels	voor	spiritualiteit	in	de	tijd	van	Nephi	
zijn met onze hedendaagse beletsels te vergelijken?

Voorgestelde opdrachten
•	 Duik in uw  

familiegeschiedenis en 
zoek op wie de eerste 
generatie bekeerlingen 
in uw familie waren. 
Praat met uw familiele-
den en verzamel de ver-
halen over hun geloof en 
bekering om uw eigen 
geschiedenis te 
schrijven.

•	 Bespreek	met	een	vriend	of	familielid	hoe	u	beter	de	
geboden kunt onderhouden, de beginselen van het 
evangelie naleven en dicht bij uw Vader in de hemel 
blijven in een wereld waarin de goddeloosheid 
toeneemt.
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Helaman 10 –12

Hoofdstuk 37

Inleiding
Het is een grote eer om volledig door God te worden 
vertrouwd. In Lectures on Faith staat dat het noodza-
kelijk voor ons geloof is dat we ons de goedkeuring 
van God bewust zijn: ‘Ieder mens moet weten dat zijn 
levenswandel in overeenstemming is met de wil van 
God, zodat hij het vertrouwen in God kan hebben dat 
hij nodig heeft om het eeuwige leven te verkrijgen.’ 
([1985], p. 7.)

Vertrouwen en goedkeuring volgen op gehoorzaamheid 
aan alle geboden van God. In Helaman 10–12 wordt 
onderstreept hoe belangrijk het is om gehoor te geven 
aan de influisteringen van de Geest. Alleen dan kunnen 
we zeker weten dat we volgens de wil van God leven. 
Deze hoofdstukken maken ook duidelijk hoe belangrijk 
het is om te willen wat God wil. De Heer wist dat Nephi 
‘niets [zou] vragen wat tegen [Gods] wil is’ (Helaman 
10:5). Als we ons getrouw tonen in kleine dingen, zal 
de Heer ons grotere dingen toevertrouwen.

Toelichting
Helaman 10:1–3. Overpeinzen
•	 Overpeinzen of overwegen is ‘mediteren, diep 
nadenken, vaak in verband met de Schriften of andere 
zaken die verband houden 
met God. Wanneer het met 
gebed gepaard gaat, kan 
het overdenken (…) tot 
inzicht en openbaring voe-
ren.’ (Gids bij de Schriften, 
‘Overwegen’.) Nephi en 
andere profeten ontvingen 
openbaring terwijl ze iets 
aan het overdenken waren. 
Ouderling M. Russell Bal-
lard van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft 
gezegd: ‘We kunnen allemaal ons voordeel doen met 
wat tijd om te overpeinzen en te mediteren. In de rus-
tige, introspectieve momenten kan de Geest ons veel 
leren.’ (Zie De Ster, januari 1996, p. 6.)

•	 Ouderling	Richard G.	Scott	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft gezegd dat een stille plek 
bevorderlijk is om te overpeinzen: ‘Kies een vredige, 
stille plek waar u zich zo nu en dan kunt terugtrekken 

om diep na te denken en laat de Heer de richting van 
uw leven aangeven.’ (Liahona, juli 2001, p. 9.)

•	 Ouderling	Russell M.	Nelson	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft de voordelen van overpeinzing 
aangegeven: ‘Als u over leerstellige beginselen nadenkt 
en bidt, zal de Heilige Geest in uw gedachten en in uw 
hart tot u spreken [zie LV 8:2]. Van gebeurtenissen die in 
de Schriften beschreven worden, zult u nieuwe inzich-
ten krijgen en zullen beginselen die op uw situatie van 
toepassing zijn, in uw hart binnendruppelen.’ (Liahona, 
januari 2001, p. 21.)

Helaman 10:4–5. ‘Gij zult niets 
vragen wat tegen mijn wil is’
•	 Als	we,	net	als	Nephi,	leren	om	dingen	‘in	de	Geest’	
(Helaman 10:17) en volgens de wil van God te vragen, 
‘gebeurt het zoals’ we vragen (zie LV 46:30; 50:29–30). 
President Marion G. Romney (1897–1988) van het Eerste 
Presidium heeft enkele noodzakelijke aspecten van 
gepaste smeekbeden toegelicht:

‘Wanneer wij in Jezus’ naam tot de Vader om 
bepaalde persoonlijke dingen bidden, behoren wij 
tot in het diepst van onze ziel bereid te zijn onze 
verzoeken aan de wil van onze Vader in de hemel te 
onderwerpen. (…)

‘De tijd komt dat wij de wil van God zullen kennen 
voordat wij Hem iets vragen. Dan is alles waar wij om 
vragen “nuttig”. Dan is alles waar wij om vragen “goed”. 
Dat zal zijn wanneer wij door onze rechtschapen 
levenswandel zo door de Heilige Geest geleid worden 
dat Hij ons ingeeft wat te vragen.’ (Conference Report, 
oktober 1944, pp. 55–56.)

President Romney had eens een ervaring waarin de 
Heer hem een soortgelijke belofte gaf als die aan 
Nephi. Ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum 
der Twaalf Apostelen heeft daarover gezegd:

‘In 1967 kreeg zuster Ida Romney een zware beroerte. 
De artsen deelden ouderling Romney mee dat de her-
senbloeding veel schade had aangericht. Ze boden hem 
aan om haar kunstmatig in leven te houden, maar raad-
den dat niet aan. De familie bereidde zich op het ergste 
voor. Broeder Romney vertrouwde zijn naaste dierbaren 
toe dat hij ondanks zijn kwellende, persoonlijke 
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verlangen dat Ida weer beter zou worden en aan zijn 
zijde mocht blijven, bovenal wilde dat “de wil van de 
Heer zou geschieden en dat hij zonder jammerklacht 
zou aanvaarden wat hij moest aanvaarden”.

‘Naarmate de dagen vorderden, reageerde zuster 
Romney steeds minder. Ze had uiteraard een zalving 
en zegen ontvangen, maar ouderling Romney was 
“terughoudend om de Heer in deze kwestie om raad 
te vragen”. Omdat zijn eerdere gebeden dat hij en Ida 
kinderen mochten krijgen niet het gewenste resultaat 
hadden gehad, wist hij dat hij nooit om iets kon bidden 
wat niet in overeenstemming met de wil van de Heer 
was. Hij vastte om te weten hoe hij de Heer kon tonen 
dat hij geloof had en de wil van God in hun leven 
zou aanvaarden. Hij wilde zeker weten dat hij al het 
mogelijke had gedaan. Maar haar gezondheid bleef 
achteruitgaan.

‘Op een avond, toen broeder Romney erg somber was 
omdat Ida niet kon spreken en hem niet herkende, ging 
hij naar huis en sloeg hij, zoals gewoonlijk, de Schriften 
op in een poging om met de Heer te communiceren. 
Hij pakte het Boek van Mormon en las verder waar hij 
de avond ervoor was gebleven. Hij had in Helaman 
gelezen over de profeet Nephi, die vals beschuldigd 
was en van opruiing werd beticht. Na zijn wonder-
baarlijke redding uit de handen van zijn aanklagers, 
was Nephi naar huis teruggekeerd en overdacht hij de 
dingen die hij had meegemaakt. Terwijl hij nadacht, 
hoorde hij een stem.

‘Hoewel Marion Romney dat verhaal al veel vaker had 
gelezen, trof het hem die avond als een persoonlijke 
openbaring. De woorden van die tekst raakten zijn 
hart, en na vele weken voelde hij voor het eerst weer 
innerlijke vrede. Het leek wel alsof de Heer rechtstreeks 
tot hem sprak. De tekst luidde: “Gezegend zijt gij, (…) 
voor de dingen die gij hebt gedaan; (…) gij (…) zijt niet 
bezorgd geweest om uw eigen leven, maar hebt ernaar 
gestreefd mijn wil te kennen en mijn geboden te onder-
houden. En nu zie, omdat gij dat zo onvermoeid hebt 
gedaan, zal Ik u voor altijd zegenen; en Ik zal u machtig 
maken in woord en in daad, in geloof en in werken; 
ja, zodat zelfs alle dingen u zullen geschieden naar uw 
woord, want gij zult niets vragen wat tegen mijn wil is.” 
(Helaman 10:4–5.)

‘Dat was het antwoord. Hij had alleen naar de wil 
van de Heer gezocht om die te gehoorzamen, en de 
Heer had gesproken. Hij viel op zijn knieën en stortte 
zijn hart uit. Toen hij zijn gebed afsloot met: “Uw wil 
geschiedde”, voelde of hoorde hij een stem die zei: 
“Het is niet tegen mijn wil dat Ida weer beter wordt.”

‘Broeder Romney stond vlug op. Het was al na twee uur 
in de nacht, maar hij wist wat hem te doen stond. Hij 

deed snel een stropdas om 
en zijn jas aan en zocht Ida 
in dat nachtelijke uur in het 
ziekenhuis op. Hij kwam 
daar vlak voor drie uur aan. 
De toestand van zijn vrouw 
was onveranderd. Ze ver-
roerde geen vin toen hij 

zijn handen op haar bleke voorhoofd legde. Met 
onwrikbaar geloof wendde hij de macht van het pries-
terschap ten behoeve van haar aan. Hij sprak een een-
voudige zegen uit en uitte daarbij de ongelooflijke 
belofte dat haar gezondheid en verstandelijke vermo-
gens zouden terugkeren en dat ze nog “een grote zen-
ding” op aarde zou vervullen.

‘Ook al kende hij geen twijfel, ouderling Romney 
stond toch versteld om Ida’s ogen bij het afsluiten 
van de zegen te zien opengaan. Ietwat beduusd door 
alle gebeurtenissen zat hij op de rand van het bed en 
hoorde hij de zwakke stem van zijn vrouw weer voor 
het eerst sinds maanden. Ze zei: “Lieve help, Marion, 
wat doe jij hier?” Hij wist niet of hij moest lachen of hui-
len. Hij zei: “Ida, hoe gaat het met je?” Ze antwoordde 
met het kenmerkende gevoel voor humor dat ze allebei 
hadden: “Ten opzichte van wat, Marion? Ten opzichte 
van wat?”

‘Ida Romney’s herstel zette vanaf dat moment in, ze 
verliet al snel het ziekenhuis en ze maakte mee dat haar 
man als raadgever in het Eerste Presidium van de kerk 
werd geroepen, wat inderdaad “een grote zending op 
aarde” was. (F. Burton Howard, Marion G. Romney: 
His Life and Faith [Salt Lake City: Bookcraft, 1988], 
pp. 137–142.)’ ( Jeffrey R. Holland en Patricia T. Holland, 
On Earth As It Is in Heaven [1989], pp. 133–135.)
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Helaman 10:4–5
Welke eigenschappen ziet u in deze 
twee verzen waardoor Nephi derge-

lijke zegeningen kon ontvangen?

Helaman 10:7. De verzegelbevoegdheid
•	 Nephi	diende	zo	ijverig	dat	de	Heer	hem	grote	
macht verleende. Hij ontving macht over het volk en de 
elementen van de aarde. Tevens ontving hij de heilige 
verzegelbevoegdheid, dezelfde macht die de profeet Elia 
had: ‘De macht van Elia is de verzegelbevoegdheid van 
het priesterschap waardoor wat op aarde gebonden of 
ontbonden wordt ook in de hemel wordt gebonden of 
ontbonden (LV 128:8–18).’ (Gids bij de Schriften, ‘Elia’.)

•	 President	Joseph	Fielding	Smith	(1876–1972)	heeft	
het volgende gezegd over de verzegelbevoegdheid die 
aan verschillende profeten is verleend:

‘De Heer heeft sommigen van zijn gekozen dienst-
knechten gezag en uitzonderlijke macht verleend. (…) 
Op die manier heeft Elia de sleutels van de priester-
schapsmacht verkregen om de doden op te wekken, de 
zieken te genezen, de hemelen te sluiten zodat het niet 
zou regenen dan alleen op zijn woord en er ruim drie 
jaar geen regen was. Bovendien had hij de macht om 
vuur uit de hemel op de vijanden van de kerk te laten 
neerkomen. (…)
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‘De Heer gaf Nephi, de zoon van Helaman, soortgelijke 
macht. Ook hij had de bevoegdheid om de hemelen 
te sluiten en andere machtige werken te verrichten, 
op basis van zijn geloof en het gebod van de Heer [zie 
Helaman 10:7]. Die grote macht is slechts aan enkele 
dienstknechten van de Heer verleend.’ (Answers to 
Gospel Questions, samengesteld door Joseph Fielding 
Smith jr., 5 delen [1957–1966], deel 4, p. 95.)

Helaman 10:13–15. ‘Ondanks het grote wonder’
•	 De	profeet	Joseph	Smith	heeft	gezegd	dat	‘wonderen	
de vruchten van geloof zijn’. (History of the Church, 
deel 5, p. 355.) Sommige mensen proberen door 
wonderen geloof te verkrijgen, maar dat druist tegen de 
hemelse orde in. Geloof gaat aan het wonder vooraf — 
het volgt er niet op. De profeet Nephi was in staat Sean-
tum als moordenaar van de opperrechter aan te wijzen 
omdat hij geloof had. Helaas leefde het merendeel van 
het volk dat getuige was van dit wonder zonder geloof. 
Het wonder voerde hen niet tot bekering, want ‘geloof 
komt niet door tekenen [of wonderen], maar tekenen 
volgen hen die geloven’ (LV 63:9). De noodzakelijke 
verandering in hun leven moest beginnen met ‘geloof 
tot bekering’ (zie Alma 34:15–17). Jammer genoeg 
bleven de mensen die een groot wonder hadden mee-
gemaakt hun hart verstokken. En in plaats van zich te 
bekeren, vervolgden ze Nephi.

Helaman 11:1–16. Profeten bidden voor het volk
•	 Nephi’s	gebed	ten	behoeve	van	zijn	volk	illustreert	
de bezorgdheid van een profeet voor het volk. Profeten 
vertegenwoordigen niet alleen God naar het volk toe, 
maar pleiten soms ook voor hun volk. Toen de Israëlie-
ten door giftige slangen geplaagd werden, kwamen zij 
bij Mozes en zeiden: ‘Bid tot de Here, dat Hij de slangen 
van ons wegdoe. Toen bad Mozes ten gunste van het 
volk’ (Numeri 21:7).

In Amerika schreef Nephi, de zoon van Lehi: ‘Des daags 
bid ik onophoudelijk voor [mijn volk], en des nachts 
bevochtigen mijn ogen mijn kussen wegens hen; en ik 
roep mijn God in geloof aan’ (2 Nephi 33:3).

•	 Onze	huidige	profeten	bidden	voortdurend	voor	ons.	
Tijdens de algemene conferentie na de tragische terro-
ristische aanslagen op 11 september 2001 bad president 
Gordon B. Hinckley (1910–2008) als volgt:
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O God, onze eeuwige Vader, (…) van Wie wij kinderen 
zijn, wij verlaten ons op U in deze donkere en ernstige 
tijd. Lieve Vader, zegen ons met geloof. Zegen ons met 
liefde. Zegen ons met naastenliefde in ons hart. Zegen 
ons met de geest van volharding om het afgrijselijke 
kwaad in deze wereld uit te roeien. Schenk bescher-
ming en leiding aan wie actief betrokken zijn bij de 
strijd. Zegen hen; bewaar hun leven; behoed hen voor 
het kwaad en het gevaar. Neig uw oor naar hun dierba-
ren die bidden voor hun veiligheid. (…)

O Vader, zie met barmhartigheid om naar deze natie 
en haar vrienden in deze tijd van nood. Spaar ons en 
leer ons te wandelen met geloof in U en in uw geliefde 
Zoon, op wiens barmhartigheid wij ons verlaten en op 
Wie wij vertrouwen als onze Heiland en onze Heer. 
Zegen de zaak van vrede en herstel die weer snel aan 
ons, dat bidden wij U nederig. Wilt U ons onze arrogan-
tie vergeven, wilt U aan onze zonden voorbijgaan, wilt 
U ons genadig zijn, dat ons hart zich in liefde tot U zal 
wenden. Dat bidden wij nederig in de naam van Hem 
die ons allen liefheeft, Jezus Christus, onze Verlosser en 
Heiland. Amen.’ (Liahona, januari 2002, p. 105.)

Helaman 11:4–5. De Heer maakt 
soms gebruik van de natuur om zijn 
kinderen tot de orde te roepen
•	 President	Spencer W.	Kimball	(1895–1985)	heeft	
gezegd: ‘Soms gebruikt de Heer de weersomstandig-
heden om zijn volk te tuchtigen voor de overtreding 
van zijn wetten.’ (Ensign, mei 1977, p. 4; zie ook LV 
43:21–25.)

Helaman 11:18–12:6. Perioden van 
rechtschapenheid en goddeloosheid
•	 Het	volk	maakte	gedurende	de	geschiedenis	van	het	
Boek van Mormon diverse keren een cirkelgang van 
rechtschapenheid, voorspoed, rijkdom, hoogmoed, 
goddeloosheid, vernietiging, nederigheid en opnieuw 
rechtschapenheid door. Zie voor meer informatie over 
en een schema van de cirkelgang van hoogmoed ‘De 
cirkelgang van rechtschapenheid en goddeloosheid’ in 
het aanhangsel (pagina 437).

Ouderling L. Tom Perry van het Quorum der Twaalf 
Apostelen heeft de weeklacht geuit dat de mensheid 

zich niet uit een negatieve cirkelgang kan losmaken: 
‘Een van de grootste mysteries van dit sterfelijk leven 
is volgens mij de vraag waarom de mens niet leert van 
de geschiedenis.’ (Zie De Ster, januari 1993, p. 13.) De 
Heer heeft die duidelijke gedragspatronen ongetwijfeld 
in de Schriften opgenomen om ons te helpen dezelfde 
problemen in ons leven te vermijden (zie LV 52:14–19).

Helaman 11:22–23. ‘Punten van de leer’
•	 Ouderling	Bruce R.	McConkie	(1915–1985)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft aangegeven wat de 
ware leer van Christus inhoudt: ‘De ware leer van Chris-
tus is dat alle mensen tot Hem moeten komen, geloof 
moeten ontwikkelen, zich moeten bekeren, zich laten 
dopen, de Heilige Geest ontvangen en tot het einde toe 
in geloof volharden om het eeuwig heil te verkrijgen. 
(2 Nephi 31:17–21; 3 Nephi 11:29–41; LV 10:67; 68:25.)’ 
(Mormon Doctrine, 2e editie [1966], p. 204.)

•	 President	Boyd K.	Packer,	president	van	het	Quorum	
der Twaalf Apostelen, heeft over de kracht van de ware 
leer gezegd:

‘Ware leer die begrepen wordt, voert tot veranderingen 
in houding en gedrag.

‘Een studie van de leer  
van het evangelie zal eer-
der tot gedragsverbetering 
leiden dan een gedrags-
studie. (…) Daarom onder-
strepen wij met zoveel 
kracht het bestuderen van 
de leerstellingen van het 
evangelie.’ (Ensign, novem-
ber 1986, p. 17.)

Helaman 11:21–38. Wederom goddeloosheid
•	 De	profeet	Joseph	Smith	heeft	gezegd:	‘De	duivel	
bouwt zijn koninkrijk altijd tegelijkertijd op als tegen-
pool van God.’ (History of the Church, deel 6, p. 364.) 
Altijd wanneer de kerk van de Heiland gevestigd of 
sterker wordt, zorgt de tegenstander voor allerlei vor-
men van tegenstand om de vooruitgang van de heiligen 
van God te bestrijden. In Helaman 11 zien we een 
voorbeeld van Satans tegenstand. De rovers van Gadi-
anton waren uit het land verdreven. De rechtvaardige 
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Nephitische en Lamanitische leden van de kerk hadden 
grote vrede (zie Helaman 11:21). Maar slechts enkele 
jaren later verviel het volk onder Satans invloed weer 
tot goddeloosheid, waardoor de rovers van Gadianton 
hun macht en invloed terugkregen.

Helaman 12:1–3. De 
onbestendigheid van mensen
•	 Ouderling	Neal A.	Maxwell	(1926–2004)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft enkele mogelijke 
redenen voor geestelijke onstandvastigheid genoemd:

‘Gaat het gewoon om onbedoelde vergeetachtigheid? 
Of gaat het om een gebrek aan intellectuele integriteit 
door onze eerdere zegeningen aan de kant te schuiven? 
Of is het een gebrek aan nederigheid, waardoor we 
steeds dezelfde strenge lessen moeten leren omdat 
we de mildere en vriendelijke uitnodiging om “Hem 
indachtig te zijn” veronachtzamen? (…)

‘(…) Wij hebben dagelijks de Geest nodig om Hem 
dagelijks te gedenken. Anders lijden we op onze kwets-
baarste momenten aan geheugenverlies. Het is voor de 
natuurlijke mens niet natuurlijk om met dankbaarheid 
de zegeningen van gisterente gedenken, vooral niet 
als de behoeften van het vlees hem vandaag voortdu-
rend bezighouden.’ (Lord, Increase Our Faith [1994], 
pp. 101–102.)

•	 President	Henry B.	Eyring	van	het	Eerste	Presidium	
heeft nog een reden gegeven waarom we vaak onbe-
stendig zijn: ‘Afhankelijkheid van God kan snel ver-
dwijnen als gebeden verhoord zijn. En als de narigheid 
vermindert, wordt er ook minder gebeden. In het Boek 
van Mormon wordt dat verhaal steeds weer verteld.’ 
(Liahona, januari 2002, p. 16.)

Helaman 12:1–9
Welke rol speelt volgens deze verzen het 

al dan niet denken aan de Heer om de 
 cirkelgang van hoogmoed te vermijden?

Helaman 12:2. Wanneer God zijn kinderen 
voorspoedig maakt, vergeten zij Hem
•	 President	Ezra	Taft	Benson	(1899–1994)	heeft	de	
problemen beschreven die met voorspoed gepaard 
kunnen gaan: ‘Wij hebben wellicht de moeilijkste 
beproevingen te doorstaan, want het kwaad is subtieler, 
geraffineerder. Het ziet er allemaal minder dreigend uit 
en het is moeilijker te onderkennen. Elke beproeving 
van onze rechtschapenheid gaat met een zekere worste-
ling gepaard, maar deze beproeving lijkt helemaal geen 
beproeving of worsteling in te houden, en kan wel eens 
de bedrieglijkste van alle beproevingen zijn. Weet u wat 
vrede en voorspoed met een volk kunnen doen — ze 
kunnen het in slaap sussen.’ (Larry E. Dahl, ‘Fit for the 
Kingdom’, in Studies in Scripture, Volume Five: The 
Gospels, onder redactie van Kent P. Jackson en Robert L. 
Millet [1986], deel 5, p. 369.)

•	 President	Harold B.	Lee	(1899–1973)	heeft	de	
beproeving van ‘luxe’ met andere beproevingen in het 
leven vergeleken: ‘We worden getest en beproefd. Wel-
licht beseffen we de ernst van de beproevingen niet die 
we ondergaan. In de begindagen van de kerk werden 
er moorden gepleegd en waren er bendes actief. De 
heiligen werden naar de woestijn verdreven. Ze hadden 
niet of nauwelijks te eten of kleding om aan te trekken, 
en leden onder de kou. Wij zijn gezegend door wat 
zij ons hebben nagelaten. Maar wat doen we ermee? 
Wij baden tegenwoordig in weelde, zoals we dat in de 
wereld nog nooit hebben meegemaakt. Het lijkt erop 
dat dit wel eens de grootste beproeving kan zijn die we 
ooit in de kerk hebben meegemaakt.’ (Dahl, ‘Fit for the 
Kingdom’, in Studies in Scripture, deel 5, p. 369.)

Helaman 12:4. ‘Hun hart op de 
ijdelheden der wereld (…) zetten!’
•	 Mormon	beklemtoonde	de	dwaasheid	van	wie	hun	
hart op de ijdele of waardeloze, nutteloze en onbelang-
rijke dingen van de wereld zetten. Ouderling Dallin H. 
Oaks van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft 
gezegd: ‘De “ijdelheden van deze wereld” omvatten alle 
verschillende combinaties van dat wereldse kwartet 
bezit, hoogmoed, roem en macht. In verband hiermee 
staat er in de Schriften: “Gij kunt ze niet meenemen” 
(Alma 39:14). Wij behoren te streven naar de schatten 
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die in de Schriften aan de getrouwen worden beloofd: 
“grote schatten aan kennis, ja, verborgen schatten” 
(LV 89:19).’ (Liahona, juli 2001, p. 101.)

Helaman 12:5–6. ‘Vlug om zich 
in hoogmoed te verheffen’
•	 In	zijn	klassieke	toespraak	over	hoogmoed	heeft	pre-
sident Ezra Taft Benson de vele facetten van hoogmoed 
gekenschetst:

‘Hoogmoed is in wezen concurrerend van aard. Wij 
stellen onze wil tegenover die van God. Als wij ons 
hoogmoedig tegen God opstellen, is dat in de geest 
van “mijn wil en niet de uwe geschiede”. (…)

‘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 vermogens tegenover Gods priesterschaps-
macht, hun prestaties tegenover zijn machtige werken.

‘(…) De hoogmoedigen willen dat God het met hen 
eens is. Zij voelen er niets voor hun inzichten te veran-
deren om ze te laten stroken met die van God. (…)

‘Hoogmoed voert tot geheime verenigingen die in het 
leven worden geroepen om macht, gewin en de lof 
van de wereld te verkrijgen (zie Helaman 7:5; Ether 8:9, 
16, 22–23; Mozes 5:31). Deze uitwas van de zonde die 
hoogmoed heet, namelijk geheime verenigingen, heeft 
zowel de Jareditische als de Nephitische beschaving 
onderuit gehaald en heeft de val van menig volk 
veroorzaakt, of zal dat nog doen’ (zie Ether 8:18–25).’ 
(Ensign, mei 1989, pp. 4–6.)

•	 Ouderling	Joe J.	Christensen	van	de	Zeventig	heeft	
gezegd dat hoogmoed tot onrechtvaardige vergelijkin-
gen voert en onze val kan betekenen:

‘Hoogmoed voert ons tot overbezorgdheid als wij 
onszelf met anderen vergelijken, over hoe intelligent 
we denken te zijn, het merk van onze jeans of andere 
kleren — de “kostbare kleding” die we dragen, tot 
welke organisaties we behoren, aan welke kant van de 
stad we wonen, hoeveel geld we bezitten, wat onze 
huidskleur of nationaliteit is, in wat voor auto we rijden, 
zelfs van welke kerk we lid zijn, wat voor opleiding we 
hebben genoten, en ga zo maar door.

‘In de Schriften staan vele aanwijzingen dat hoogmoed 
de oorzaak is geweest van de ondergang van mensen, 
volkeren en in sommige gevallen zelfs de kerk. (…)

‘Er is berekend dat in het hele Boek van Mormon wel 
dertig keer aan een periode van voorspoed en vrede 
een einde kwam door met name de gevolgen van 
hoogmoed.’ (One Step at a Time: Building a Better 
Marriage, Family, and You [1996], pp. 138–139.) (Zie 
het schema ‘De cirkelgang van rechtschapenheid en 
goddeloosheid’ in het aanhangsel, pagina 437.)

Helaman 12:7–19. De nietigheid van de mens
•	 President	Joseph	Fielding	Smith	heeft	uitgelegd	dat	
de zinsnede ‘de nietigheid van de mensenkinderen’ 
(Helaman 12:7) niet slaat op de waarde van de mens: 
‘Deze profeet wilde niet zeggen dat de Heer zich meer 
bekommert om en meer liefde heeft voor het stof der 
aarde dan voor zijn kinderen. (…) Hij maakt duidelijk 
dat het stof der aarde gehoorzaam is. Het beweegt 
zich her- en derwaarts op het gebod van de Heer. Alle 
dingen zijn in overeenstemming met zijn wetten. Alles 
in het heelal gehoorzaamt de wet die eraan is gesteld, 
voor zover ik weet, behalve de mens. Overal om ons 
heen zien we wetmatigheden en orde, de elementen 
die de wet gehoorzamen, volgens de plaats die zij 
innemen. Maar de mens komt in opstand, en in die zin 
zijn de mensen minder dan het stof der aarde omdat zij 
de raadgevingen van de Heer verwerpen.’ (Conference 
Report, april 1929, p. 55.)

Helaman 12:15. Kennis van astronomie
•	 In	Helaman	12:14–15	staat	dat	Mormon	over	een	
zekere basiskennis van de fysieke wetten van het 
heelal beschikte: ‘Hierbij wordt verwezen naar het 
bijbelverhaal waarin Jozua de zon en de maan gebood 
stil te staan zodat zijn leger de Amorieten volledig kon 
verslaan ( Jozua 10:12–14). Er volgt een corrigerende 
opmerking bij dat verhaal. Men ging er namelijk van uit 
dat de zon om een stilstaande aarde bewoog. (Zie ook 
Jesaja 38:7–8; 2 Koningen 20:8–11.) Deze verzen bieden 
ons de subtiele verzekering dat de profeet-redacteur 
Mormon, net als vele vroegere geestelijke leiders, alles-
behalve primitief was in zijn begrip van God, de mens 
en het heelal.’ ( Joseph Fielding McConkie en Robert L. 
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Millet, Doctrinal Commentary on the Book of Mormon, 
4 delen [1987–1991], deel 3, p. 397.)

Helaman 12:23–24. Bekering voert  
ons tot de genade van Christus
•	 Ouderling	David A.	Bednar	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft de kracht van Gods genade 
toegelicht:

‘Uit de Bible Dictionary leren we dat het woord genade 
in de Schriften vaak gebruikt wordt om te wijzen op 
een versterkende of activerende kracht.

‘“De belangrijkste betekenis van het woord is: god-
delijke middelen van hulp of kracht, door middel van 
de overvloedige barmhartigheid en liefde van Jezus 
Christus.

‘“(…) En door middel van de genade van de Heer kun-
nen mensen door geloof in de verzoening van Jezus 
Christus en door bekering van hun zonden, de kracht 
en de hulp ontvangen om de goede werken te verrich-
ten die zij anders, op eigen kracht, niet hadden kunnen 
verrichten. Deze genade is een activerende kracht 
waardoor mannen en vrouwen in staat worden gesteld 
om het eeuwige leven en de verhoging te verkrijgen als 
zij zelf hun uiterste best hebben gedaan” (p. 697).

‘Met andere woorden, door dit activerende en verster-
kende aspect van de verzoening kunnen wij het goede 
zien, doen en zelf goed worden op een manier die ons 
beperkt menselijk vermogen te boven gaat. Ik getuig 
dat de activerende kracht van Jezus’ verzoening echt 
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bestaat.’ (Liahona, november 2004, pp. 76–77; zie ook 
LV 93:20, 27–28.)

•	 Ouderling	Gene R.	Cook	van	de	Zeventig	heeft	het	
persoonlijke karakter van de genade van de Heiland 
beschreven:

‘De genade van de Heer kan ons door de verzoening 
van zonde reinigen en ons helpen onszelf te vervol-
maken door beproevingen, ziekten en zelfs “karakter-
fouten”. (…) Christus kan onze fouten en zwakheden 
herstellen die anders niet te corrigeren zijn (zie Genesis 
18:14; Marcus 9:23–24).

‘Die grote waarheid zou ons allen met hoop moeten 
vervullen, zolang we maar altijd bedenken dat de 
uitwerking van de genade in ons leven als voorwaarde 
heeft dat wij ons van onze zonden bekeren. (…)

‘Een berouwvol hart en goede werken zijn de voor-
waarden waaraan voldaan moet worden om genade tot 
ons hersteld te krijgen. Wanneer we vurig bidden om 
een antwoord, kan dat antwoord meer afhangen van de 
bekering van onze eigen zonden dan van enige andere 
factor (zie LV 101:7–8; Mosiah 11:23–24).

‘Om genade te verkrijgen hoeft men niet volmaakt te 
zijn, maar moet men er wel naar streven de geboden 
naar beste kunnen te onderhouden. Dan kan de Heer 
hem toestaan die macht te ontvangen.’ (Zie De Ster, juli 
1993, p. 78.)

Stof tot nadenken
•	 Wat	voor	stappen	neemt	u	om	de	cirkelgang	van	

hoogmoed in uw leven te vermijden?

•	 Hoe	hebt	u	de	macht	van	het	priesterschap	in	uw	
leven ervaren?

•	 Hoe	kunt	u	tot	het	punt	komen	waarop	u	in	uw	
gebeden niets meer vraagt wat tegen de wil van de 
Heer is?

Voorgestelde opdrachten
•	 Vertel	op	een	gezinsavond	wat	u	uit	Helaman	12–14	

hebt geleerd over hoe en waarom de Heer zijn kin-
deren kastijdt.

•	 Schrijf	in	uw	dagboek	hoe	u	met	de	cirkelgang	van	
hoogmoed omgaat.

Hoofdstuk 37

292



Helaman 13–16

Hoofdstuk 38

Inleiding
Het evangelie van Jezus Christus stelt alle mensen in 
staat om te veranderen. In het Boek van Mormon staat 
dat de daden van de 
Lamanieten over het 
algemeen ‘kwaad [waren] 
geweest’, maar dat door ‘de 
prediking der Nephieten’ 
(Helaman 15:4) ‘het 
merendeel der Lamanieten’ 
het evangelie had ontvan-
gen (Helaman 6:1) en een 
grote innerlijke verandering 
had ondergaan. Hier in het 
boek Helaman zijn de 
rollen omgekeerd — de eerdere leerlingen zijn nu de 
leraar. Daarentegen waren veel Nephieten hoogmoedig 
geworden en negeerden ze hun eigen profeten. De 
Heer stuurde dan ook een Lamanitische profeet om ze 
te waarschuwen zich te bekeren en zich op de komst 
van de Heer voor te bereiden. Let op de individuele en 
collectieve reacties van de Nephieten op de Lamaniti-
sche boodschapper van de Heer. Samuëls woorden 
waren voor de Heiland belangrijk genoeg om ze tijdens 
zijn persoonlijke bediening in Amerika te bekrachtigen 
en van de vervulling ervan te getuigen (zie 
3 Nephi 23:9–13).

Toelichting
Helaman 13:3. ‘Alles (…) wat 
er in zijn hart opkwam’
•	 Samuël,	die	profeet	was,	besliste	niet	zelf	wat	hij	
aan de Nephieten verkondigde. In Helaman 13:3 staat 
dat hij ‘alles [predikte] wat er in zijn hart opkwam.’ 
 President Boyd K. Packer, president van het Quorum 
der Twaalf Apostelen, heeft over het proces van 
openbaring gezegd hoe de stem van de Heer vaak 
tot iemand komt:

‘Openbaring komt tot ons in de vorm van woorden 
die wij meer voelen dan horen. Nephi zei tegen zijn 
eigenzinnige broers, die bezoek van een engel hadden 
gehad: “Gij waart gevoelloos geworden, zodat gij zijn 
woorden niet hebt kunnen voelen” [1 Nephi 17:45; 
cursivering toegevoegd].

‘De Schriften bevatten veel uitdrukkingen zoals: “De 
sluier werd van ons verstand weggenomen en de ogen 
van ons begrip werden geopend” [LV 110:1], of “Ik 
zal in uw gedachten en in uw hart tot u spreken” [LV 
8:2], of “Ik [heb] uw verstand (…) verlicht” [LV 6:15], of 
“Spreekt de gedachten uit die Ik in uw hart zal leggen” 
[LV 100:5]. Er zijn honderden verzen die over openba-
ring gaan.’ (Zie De Ster, januari 1995, p. 55.)

Helaman 13:11–16. Gespaard ter 
wille van enkele rechtvaardigen
•	 Bij	verschillende	gelegenheden	zijn	de	goddelozen	
gespaard gebleven voor een verschrikkelijke vernie-
tiging ter wille van de rechtvaardigen die onder hen 
woonden. De goddeloze inwoners van Zarahemla 
hadden het aan de rechtvaardigen te danken dat hun 
de vernietiging bespaard bleef, al wisten zij dat uiter-
aard niet. Maar enkele jaren later verloor Zarahemla 
die stilzwijgende en niet gewaardeerde bescherming 
en gingen Samuëls woorden in vervulling (zie 3 Nephi 
9:3). Zelfs Sodom en Gomorra zouden gespaard zijn 
gebleven als er slechts tien rechtvaardigen hadden 
gewoond (zie Genesis 18:23–33).

Het is dus heel belangrijk hoe wij leven. De rechtscha-
penheid van enkelen kan anderen tot zegen zijn, vooral 
binnen onze eigen familie en de gemeenschap waarin 
we wonen.

Helaman 13:19–22. Rijkdommen en spiritualiteit
•	 Ouderling	Dallin H.	Oaks	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft de relatie tussen materialisme 
en spiritualiteit beschreven:

‘Materialisme, dat stoffelijke behoeften en doeleinden 
nastreeft, is duidelijk het tegenovergestelde van spiritua-
liteit. De Heiland heeft gezegd: “Verzamelt u geen schat-
ten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt 
en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamelt u 
schatten in de hemel. (…) Want, waar uw schat is, daar 
zal ook uw hart zijn” (Matteüs 6:19–21). (…)

‘Geld op zich is niet verkeerd. De barmhartige Samari-
taan maakte van dezelfde soort munten gebruik om zijn 
medemens te dienen als Judas gebruikte om de Meester 
te verraden. “Want de wortel van alle kwaad is de geld
zucht ” (1 Timoteüs 6:10; cursivering toegevoegd). Het 
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belangrijke verschil is de mate van spiritualiteit die wij 
uitoefenen bij het bekijken, evalueren en beheren van 
de zaken van deze wereld en onze ervaringen daarin.

‘Wanneer wij toestaan dat het een voorwerp van 
verering of prioriteit wordt, kan geld ons zelfzuchtig 
en hooghartig maken, “opgeblazen in de ijdelheden 
der wereld” (Alma 5:37). Als het echter gebruikt wordt 
om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen en 
om tiende en andere gaven te betalen, kunnen wij 
door middel van geld onze onkreukbaarheid tonen en 
onbaatzuchtigheid ontwikkelen. Een spiritueel gebruik 
van bezit kan bijdragen aan onze voorbereiding op de 
hogere wet van celestiale heerlijkheid.’ (Ensign, novem-
ber 1985, pp. 62–63.)

Helaman 13:21–22
Waaraan schreef Samuël de  vervloeking 
van de Nephieten toe? Waar dachten ze 
wel aan en waar dachten ze niet aan? 
Waarom is dat belangrijk in uw leven?

Helaman 13:23–29. De profeet navolgen
•	 Ouderling M. Russell Ballard van het Quorum der 
Twaalf Apostelen heeft gezegd dat het belangrijk is om 
acht te slaan op profeten 
en apostelen: ‘Geliefde 
broeders en zusters, schenk 
alstublieft aandacht aan wat 
de leiders van de kerk (…) 
naar voren hebben 
gebracht. Pas de leringen 
die goed voor u en uw 
gezin zijn, toe. Laten wij 
allemaal, wat onze gezins-
situatie ook is, de leringen 
van de profeten en aposte-
len in ons gezin gebruiken 
om onze relatie met elkaar en met onze Vader in de 
hemel en de Heer Jezus Christus te versterken. Ik beloof 

u in de naam van de Heer dat, als u niet alleen met uw 
oren maar ook met uw hart luistert, de Heilige Geest de 
waarheid van de boodschappen van [de president van 
de kerk], zijn raadgevers, de apostelen en andere leiders 
van de kerk aan u bekend zal maken. De Geest zal u 
ingeven wat u als individu en als gezin moet doen om 
onze raad op te volgen opdat uw getuigenis versterkt 
mag worden en u vrede en vreugde mag genieten.’ 
(Liahona, juli 2001, p. 82.)

Helaman 13:38. Ongerechtigheid is 
in strijd met de aard van geluk
•	 Samuël	wees	de	Nephieten	erop	dat	ze	hun	geluk	in	
ongerechtigheid zochten, wat in strijd met de aard van 
geluk is. Ouderling Richard G. Scott van het Quorum 
der Twaalf Apostelen heeft in verband met dat pro-
bleem gezegd dat waar geluk alleen uit rechtschapen-
heid voortvloeit:

‘Hebt u gemerkt hoe Satan te werk gaat om het 
verstand en de emoties met flitsende beelden, luide 
muziek en de stimulering van alle zintuigen in bezit te 
nemen? Hij streeft er ijverig naar om het leven met actie, 
amusement en stimulering te vullen, zodat men niet 
over de gevolgen van zijn verleidelijke aanmoedigingen 
gaat nadenken. Denk u eens in! Sommige mensen wor-
den verleid om de meest fundamentele geboden van 
God te overtreden omdat bepaalde verlokkelijke hande-
lingen als normaal worden voorgesteld. Ze worden als 
aantrekkelijk en begeerlijk voorgesteld. Het lijkt wel of 
er geen ernstige gevolgen zijn, alleen maar vreugde en 
geluk. Maar vergeet niet dat deze voorstellingen door 
scripts en acteurs bepaald worden. De gevolgen van 
de genomen beslissingen worden voorgesteld zoals de 
productieleider het wil.

‘Het leven is anders. Ja, morele keuzevrijheid staat u 
toe te kiezen wat u wilt, maar u hebt geen invloed op 
de gevolgen van die keuzes. In tegenstelling tot de 
valse scheppingen van de mens, bepaalt onze hemelse 
Vader de gevolgen van onze keuzes. Gehoorzaamheid 
leidt tot geluk, maar overtreding van zijn geboden niet.’ 
(Liahona, mei 2004, p. 102.)
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Helaman 13:38
In welke opzichten heeft Alma 41:10–11    
raakvlakken met Helaman 13:38? Waarom is 
het onmogelijk om in zonde geluk te vinden?

Helaman 14. Samuëls profetie over 
de komst van de Heiland
•	 Een	van	de	meest	specifieke	profetieën	in	de	
Schriften is die van Samuël over de geboorte en dood 
van Jezus Christus. De volgende schema’s geven een 
overzicht van Samuëls leringen met betrekking tot 
de geboorte en dood van Christus, plus de vervulling 
ervan en Samuëls aanwijzingen aan het volk:

Profetie over de geboorte  
van de Heiland

Vervulling

Helaman 14:2 Geboorte over vijf 
jaar

3 Nephi 1:13

Helaman 14:3–4 Geen duisternis 
de nacht vóór de 
geboorte

3 Nephi 1:15

Helaman 14:5 Een nieuwe ster 3 Nephi 1:21

Helaman 14:6 Vele tekenen en 
wonderen aan de 
hemel

Helaman 16:13; 
3 Nephi 2:1

Helaman 14:7 Allen zullen ver-
baasd zijn en ter 
aarde vallen

3 Nephi 1:16–17

Samuël leerde het volk zich 
op de Heiland voor te berei-
den (Helaman 14:8–13)

Onderwijs

Helaman 14:8 Geloof in God

Helaman 14:9, 13 Bekering en vergeving ont-
vangen door Christus

Helaman 14:30 U bent vrij om zelfstandig 
te handelen

Profetie over de dood  
van de Heiland

Vervulling

Helaman 
14:20, 27

De zon drie dagen 
lang verduisterd

3 Nephi 8:19–23

Helaman 14:21 Donderslagen, 
bliksemschichten, 
aardbevingen

3 Nephi 8:6–7

Helaman 14:22 De aarde valt in 
stukken uiteen

3 Nephi 8:12, 
17–18

Helaman 14:23 Hevige orkanen, 
bergen worden 
verlaagd en dalen 
worden bergen

3 Nephi 8:5–6

Helaman 14:24 Wegen en steden 
worden verwoest

3 Nephi 8:8–11, 
13–14

Helaman 14:25 Graven gaan open 
en herrezen heili-
gen werken onder 
het volk

3 Nephi 23:9–13

Helaman 14:11. ‘Dat gij de voorwaarden 
van bekering zult kennen’
•	 Ouderling	Richard G.	Scott	heeft	over	de	voorwaar-
den van bekering gezegd:

‘In Het wonder der vergeving geeft Spencer W. Kimball 
een geweldige handleiding voor het verkrijgen van ver-
geving door middel van bekering. Het heeft al velen de 
weg terug gewezen. Hij geeft vijf essentiële elementen 
van bekering aan:

‘Berouw van zonde. Bestudeer en overpeins hoe ernstig 
de Heer uw zonde acht. Daaruit vloeien helend verdriet 
en berouw voort. Het zal u ook het oprechte verlangen 
geven om te veranderen en de bereidheid om u te 
onderwerpen aan alle eisen voor vergeving. (…)

‘Verzaken van zonde. Een vast, permanent voornemen 
om de overtreding niet te herhalen. Als men zich aan 
dat voornemen houdt, hoeft de bittere nasmaak van die 
zonde nooit meer terug te komen. (…)

‘Belijden van zonde. U moet uw zonden altijd aan de 
Heer belijden. Als er sprake is van een ernstige overtre-
ding, zoals onkuisheid, moet die beleden worden aan 
een bisschop of ringpresident. Begrijp alstublieft dat 
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belijdenis alleen geen bekering is. Het is een essentiële 
stap, maar is op zichzelf niet voldoende. Gedeeltelijk 
belijden door alleen mindere misstappen te noemen 
zal u niet helpen om vergeving te ontvangen voor een 
ernstiger, niet beleden overtreding. (…)

‘Schadeloos stellen. U moet zo goed mogelijk voor scha-
deloosstelling zorgen voor wat u gestolen, beschadigd 
of geschonden hebt. Bereidwillige schadeloosstelling is 
een concreet bewijs voor de Heer dat u vast van plan 
bent alles te doen wat in uw vermogen ligt om u te 
bekeren.

‘Alle geboden gehoorzamen. Door volledige gehoor-
zaamheid ontvangt u de volle kracht van het evangelie 
in uw leven, met inbegrip van de kracht om bepaalde 
zonden te verzaken. Daaronder vallen ook zaken die 
u aanvankelijk wellicht niet als deel van de bekering 
beschouwt, zoals vergaderingen bijwonen, tiende beta-
len, dienstbetoon en andere mensen vergeven. (…)

‘Ik wil hier een zesde stap  
aan toevoegen: De Heiland 
erkennen. Ik getuig dat van 
alle noodzakelijke stappen 
in het bekeringsproces de 
belangrijkste stap de over-
tuiging is dat vergeving 
door de Verlosser wordt 
verkregen. Het is essentieel 
om te weten dat u alleen 
op zijn voorwaarden verge-
ving kunt ontvangen.’ (Zie De Ster, juli 1995, p. 69.)

•	 Naast	de	belangrijke	elementen	die	president	Kimball	
en ouderling Scott hebben genoemd, houdt bekering 
ook verandering in. Ouderling Jeffrey R. Holland van 
het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd: ‘We 
[moeten] verandering aanbrengen in alles wat deel 
uitmaakt van het probleem. (…) We danken onze Vader 
in de hemel dat ons is toegestaan om ons te veranderen, 
we danken Jezus dat we kunnen veranderen, want 
uiteindelijk lukt ons dat alleen met hun goddelijke hulp. 
Zeker niet alles waaronder we lijden, is het gevolg van 
onze daden. Vaak ligt de oorzaak in de daden van ande-
ren of gewoon in de gang van het leven zelf. Maar alles 
wat wij kunnen veranderen, moeten we veranderen. Al 
het overige moeten we naast ons neerleggen. Daarmee 
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krijgen we toegang tot Jezus’ verzoening, en wel zo 
onbelemmerd als onze tekortkomingen ons toestaan. Hij 
zal voor de rest zorg dragen.’ (Liahona, mei 2006, p. 70.)

Helaman 14:11–12. Het doel 
van Samuëls prediking
•	 In	Helaman	14:11–12	staan	vier	waarheden	die	de	
profeet Samuël het volk wilde bijbrengen:

De oordelen Gods leren kennen

De voorwaarden van bekering leren kennen

Van de komst van Jezus Christus op de hoogte zijn

De tekenen van zijn komst leren kennen

Helaman 14:15–19. De verzoening 
overwint de dood
•	 Samuël	de	Lamaniet	beschreef	de	verschillen	tus-
sen de lichamelijke dood, de eerste geestelijke dood 
en de tweede geestelijke dood — en dat we door de 
verzoening van de Heiland deze soorten dood kunnen 
overwinnen.

Lichamelijke dood. Ouderling Earl C. Tingey van het 
Presidium der Zeventig heeft gezegd wat de lichame-
lijke dood is en wie die ondergaan: ‘De lichamelijke 
dood is de scheiding van lichaam en geest. Door de 
val van Adam zal iedereen de lichamelijke dood onder-
gaan.’ (Liahona, mei 2006, p. 73.)

De eerste geestelijke dood. Iemand is geestelijk dood 
als hij of zij van de tegenwoordigheid van de Heer is 
afgesneden (zie Alma 42:9).

President Spencer W. Kimball (1895–1985) heeft uit-
gelegd dat beide soorten dood het gevolg zijn van de 
val van Adam en Eva: ‘Onze eerste ouders, Adam en 
Eva, waren God ongehoorzaam. Door van de verboden 
vrucht te eten, werden zij sterfelijk. Bijgevolg werden 
zij en al hun nakomelingen zowel aan de lichamelijke 
als aan de geestelijke dood onderworpen. (De licha-
melijke dood is de scheiding van lichaam en geest; de 
geestelijke dood is de verbanning van de geest uit Gods 
tegenwoordigheid en is de dood wat het geestelijke 
betreft.)’ (Ensign, mei 1978, p. 6.)

Wij hebben deze geestelijke dood ondergaan toen wij 
de tegenwoordigheid van God verlieten en op aarde 
werden geboren. Samuël de Lamaniet noemde het 
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afgesneden zijn van Gods tegenwoordigheid ‘de eerste 
dood’ (Helaman 14:16).

Samuël de Lamaniet verkondigde dat alle kinderen van 
onze hemelse Vader die op aarde hebben geleefd, de 
stoffelijke en geestelijke dood door de kracht van de 
verzoening van Jezus Christus zullen overwinnen (zie 
Helaman 14:17). Daarvan getuigen ook vele andere 
teksten in de Schriften (zie 2 Nephi 2:9–10; 9:15, 22, 38; 
Alma 11:43–44; 12:12–15, 24; 42:23; 3 Nephi 26:4).

De tweede geestelijke dood. De tweede dood is een uit-
eindelijke of definitieve geestelijke dood die niet komt 
doordat we de tegenwoordigheid van God verlaten om 
geboren te worden, maar door de zonden waarvan we 
ons niet bekeren.

Dankzij de hulp van de Heiland kunnen we die tweede 
geestelijke dood overwinnen. Hij heeft voor onze zon-
den geleden en biedt ons de mogelijkheid van beke-
ring. Maar voor wie zich niet bekeren, ‘komt wederom 
een geestelijke dood over hen, ja, de tweede dood, 
want zij worden wederom afgesneden met betrekking 
tot de dingen der gerechtigheid’ (Helaman 14:18). Dat 
betekent dat iemand met onopgeloste zonden niet in 
Gods tegenwoordigheid kan blijven nadat hij of zij tot 
Hem is teruggevoerd om geoordeeld te worden.

Ouderling Russell M. Nelson van het Quorum der 
Twaalf Apostelen heeft die toestand beschreven:

‘Als de lichamelijke dood toeslaat voordat morele 
misstappen zijn rechtgezet, is de kans op bekering 
verspeeld. Daarom is “de [echte] prikkel des doods (…) 
de zonde” (1 Korintiërs 15:56).

‘Zelfs de Heiland kan ons niet in onze zonden redden. 
Hij zal ons van onze zonden verlossen, maar alleen als 
we ons bekeren. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor 
onze geestelijke overleving of dood (zie Romeinen 
8:13–14; Helaman 14:18; LV 29:41–45).’ (Zie De Ster, 
juli 1992, p. 68.)

Helaman 15:3–4. Gods liefde
•	 De	Heer	heeft	alle	mensen	lief	maar	kan	de	zonde	
niet toestaan. Hoewel in Helaman 15:4 staat dat de Heer 
de Lamanieten heeft gehaat ‘omdat hun daden voortdu-
rend kwaad zijn geweest’, is Samuël één voorbeeld van 
de vele Lamanieten die het evangelie hoorden en door 
God zijn aangenomen nadat ze zich hadden bekeerd.

Ouderling Russell M. Nelson heeft over Gods liefde 
voor wie zondigen gezegd: ‘Houdt dat in dat de Heer 
de zondaar niet liefheeft? Natuurlijk niet. Goddelijke 
liefde is eeuwig en universeel. De Heiland heeft zowel 
de heiligen als de zondaars lief. De apostel Johannes 
heeft gezegd: “Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst 
heeft liefgehad” [1 Johannes 4:19]. En Nephi heeft na 
zijn visioen van de aardse zending van de Heiland ver-
klaard: “(…) Ja, zij bespuwen Hem, en Hij verdraagt het 
wegens zijn goedertierenheid en zijn lankmoedigheid 
jegens de mensenkinderen” [1 Nephi 19:9; cursivering 
toegevoegd]. Wij weten hoe groot de liefde van onze 
Verlosser is omdat Hij is gedood zodat iedereen die 
sterft weer zal leven.’ (‘Goddelijke liefde’, Liahona, 
februari 2003, p. 16.)

Helaman 15:7–8. Een blijvende 
verandering van hart
•	 President Ezra Taft Benson (1899–1994) heeft uitge-
legd dat de Schriften, vooral het Boek van Mormon, ons 

de kracht geven te veran-
deren. Hij beklemtoonde 
hoe belangrijk het is de 
leringen van de standaard-
werken in ons hart te grif-
fen om ‘onwrikbaar en 
standvastig in het geloof’ 
te blijven (Helaman 15:8). 
President Benson heeft 
gezegd: ‘Sociale, ethische, 
culturele of educatieve 

bekeerlingen zullen niet standhouden onder de dage-
lijkse druk, tenzij zij diep zijn geworteld in de volheid 
van het evangelie, die in het Boek van Mormon is te 
vinden.’ (Ensign, mei 1975, p. 65.)

Helaman 16:2–3, 6–8. Goddelijke bescherming
•	 De	bescherming	die	Samuël	genoot	terwijl	hij	zijn	
boodschap van bekering bracht, is niet ongebruikelijk. 
In de Schriften staan diverse voorbeelden van profeten 
die werden bedreigd maar die op wonderbaarlijke wijze 
beschermd werden zodat ze hun zending konden vol-
brengen. Denk eens aan de volgende voorbeelden en 
hoe ze de woorden van de Heer konden verkondigen 
terwijl ze met geweld of de dood werden bedreigd: 
Noach (zie Mozes 8:18), Abraham (zie Abraham 1:5, 
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12, 15–19), Lehi (zie 1 Nephi 1:19–20; 2:1–4), Nephi 
(zie 1 Nephi 17:48–55) en Abinadi (zie Mosiah 13:1–5). 
Soms komen de dienstknechten van de Heer uiteinde-
lijk om het leven, maar niet voordat ze, zoals Abinadi 
verklaarde, de boodschap hebben overgebracht die ze 
van de Heer moeten overbrengen (zie Mosiah 13:3).

Ouderling Robert D. Hales van het Quorum der Twaalf 
Apostelen heeft gezegd:

‘Profeten in alle bedelingen hebben bereidwillig hun 
leven in de waagschaal gelegd en hebben moedig de 
wil van God gedaan en zijn woorden verkondigd. (…)

‘(…) Laten wij (…) het voorbeeld van onze Heer Jezus 
Christus en dat van vroegere en hedendaagse profeten 
volgen. We hoeven wellicht niet, zoals bij vele profeten 
het geval was, ons leven als martelaar te geven. Wat 
van ons wordt verwacht, is gehoorzaamheid aan aan de 
geboden van de Heer en getrouwheid aan de verbon-
den die we met Hem hebben gesloten.’ (Zie De Ster, juli 
1996, p. 33.)

Helaman 16:2–20. Reacties op de profeet
•	 Helaman	16	beschrijft	de	reacties	van	de	goddelozen	
op de Lamanitische profeet Samuël en zijn boodschap. 
President Ezra Taft Benson heeft gezegd hoe de god-
delozen op de profeten in deze tijd reageren:

‘De profeet is niet noodzakelijkerwijze populair in de 
wereld of bij hen die werelds zijn.

‘Als een profeet de waarheid openbaart, kan dat ver-
deeldheid onder het volk veroorzaken. De oprechten 
van hart geven gehoor aan zijn woorden, maar de 
onrechtvaardigen negeren de profeet of komen tegen 
hem in opstand. Als de profeet op de zonden van de 
wereld wijst, wil de wereld hem de mond snoeren óf 
doen alsof hij niet bestaat, in plaats van zich te bekeren. 
Populariteit is nooit een maatstaf van de waarheid. Veel 
profeten zijn omgebracht of uitgeworpen. De weder-
komst van de Heer is nabij, zodat we er vanuit mogen 
gaan dat de profeet in een steeds slechtere wereld 
minder populair zal worden.’ (‘Fourteen Fundamentals 
in Following the Prophet’, 1980 Devotional Speeches 
of the Year [1981], p. 29; zie ook The Teachings of Ezra 
Taft Benson [1988], p. 133.)

Het volgende overzicht geeft aan waarom de mensen 
volgens Helaman 16:2–21 niet naar de woorden van de 
profeet wilden luisteren:

 1. Boosheid (zie vers 2)

 2. Mensen vertrouwen meer op hun eigen kracht en 
wijsheid (zie vers 15)

 3. De profetieën van profeten komen soms toevallig uit 
(zie vers 16)

 4. De leringen zijn vaak niet aannemelijk (zie vers 18)
 5. De leringen van de profeten zijn verwarde overleve-

ringen en niet te bewijzen (zie vers 20)
 6. De profeten bedriegen en misleiden ons en verrich-

ten geen echte wonderen (zie vers 21)

Helaman 16:15, 18, 20. Op eigen 
kracht en wijsheid vertrouwen
•	 Ouderling	Dallin H.	Oaks	heeft	ons	gewaarschuwd	
niet alleen op persoonlijke studie en ons verstand te 
vertrouwen om geestelijke waarheden te leren:

‘Het Boek van Mormon beschrijft [een] houding onder 
de mensen die uitsluitend “op hun eigen kracht en op 
hun eigen wijsheid” vertrouwden en op wat ze “met 
[hun] eigen ogen” konden waarnemen. (Helaman 16:15, 
20.) Op basis van hun redenering verwierpen deze 
mensen de profetieën en zeiden ze dat “het niet aanne-
melijk is dat er een wezen als een Christus zal komen” 
(vers 18). Met diezelfde houding heeft een vooraan-
staande professor het Boek van Mormon verworpen 
met de verklaring: “Je krijgt geen boeken van engelen. 
Zo eenvoudig is het.”

‘Vooral wie alleen verstandelijk door studie evan-
geliekennis willen opdoen, lopen het gevaar van 
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zelfgenoegzaamheid en eigenwijsheid die typerend zijn 
voor sommige academische bezigheden. De apostel 
Paulus heeft in zijn tijd opgemerkt: “Kennis maakt opge-
blazen.” Hij waarschuwde de geleerden: “Ziet toe, dat 
deze bevoegdheid [kennis] van u niet tot aanstoot voor 
de zwakken worde. (…) Dan gaat er immers iemand, 
die zwak is, ten gevolge van uw kennis verloren, een 
broeder, om wiens wil Christus gestorven is.” (1 Korinti-
ers 8:1, 9, 11.)’ (The Lord’s Way [1991], pp. 46–47.)

Helaman 16:22
Met welk doel verspreidt Satan twist?

Helaman 16:22. Satan verspreidt twist
•	 Waarom	is	het	belangrijk	om	twist	te	vermijden?	
Ouderling Russell M. Nelson heeft uitgelegd dat het 
antwoord teruggaat op ons voorsterfelijk leven:

‘Om te begrijpen waarom de Heer ons geboden heeft 
om niet “met elkaar te twisten”, moeten wij de bron van 
twist kennen. Een profeet uit het Boek van Mormon 
heeft deze belangrijke kennis al vóór de geboorte van 
Christus geopenbaard. (…) [Zie Helaman 16:22.] (…)

‘Er was al twist vóór de schepping van de aarde. Toen 
Gods plan voor de schepping en het sterfelijk leven op 
aarde voor het eerst werd aangekondigd, juichten de 
zonen en dochters van God van vreugde. Aan het plan 
lag de keuzevrijheid van de mens ten grondslag, zijn val 
uit de tegenwoordigheid van God en de barmhartige 
voorziening van een Heiland om de mens te verlossen. 
In de Schriften is te lezen dat Lucifer het plan wilde 
wijzigen door de keuzevrijheid van de mens teniet te 
doen. (…)

‘Satans zelfzuchtige pogingen om het plan van God 
te veranderen hadden een grote strijd in de hemel tot 
gevolg. (…)

‘Deze strijd in de hemel ging niet met bloedvergieten 
gepaard. Het was een strijd van meningsverschillen — 
het begin van twist.

‘De Schriften waarschuwen herhaaldelijk dat de vader 
van twist tegen het plan van onze hemelse Vader is. 
Satans werkwijze berust op de besmettelijke kanker die 
twist heet. Zijn beweegreden: zich boven God verhef-
fen.’ (Ensign, mei 1989, pp. 68–69.)

Stof tot nadenken
•	 Als	u	in	de	tijd	van	Samuël	had	geleefd,	zou	u	de	

profeten van toen hebben aanvaard en het voor hen 
hebben opgenomen ook al keerden de meeste men-
sen zich tegen hen? In welke opzichten volgt u de 
profeet in deze tijd?

•	 Helaman	15:7	beschrijft	wat	de	Lamanieten	tot	een	
verandering van hart aanzette. Kent u iemand die 
door de invloed van de Schriften een grote verande-
ring heeft ondergaan?

•	 Lees	Helaman	16:22.	Wat	is	volgens	u	de	beste	
manier om vrede en harmonie tussen u en uw 
 familieleden en anderen te bewaren?

Voorgestelde opdrachten
•	 Schrijf	een	brief	aan	een	zendeling.	Beschrijf	in	uw	

brief een beginsel dat u uit Samuëls woorden hebt 
geleerd. Leg uit hoe dat in uw leven van toepassing is.

•	 Geef	op	een	gezinsavond	les	over	de	verschil-
len tussen een verstokt hart en een gebroken 
hart. Gebruik daarvoor bijvoorbeeld de teksten 
in  Helaman 16:13–23 en 3 Nephi 9:20.
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3 Nephi 1–7

Hoofdstuk 39

Inleiding
President Ezra Taft Benson (1899–1994) heeft gezegd 
dat ‘de Nephitische geschiedenis onmiddellijk 
voorafgaand aan het bezoek van de Heiland veel 
overeenkomsten vertoont met de onze, nu wij uitkijken 
naar zijn wederkomst’. (Ensign, mei 1987, p. 4.) Alleen 
wie een sterk getuigenis hadden en volledig bekeerd 
waren, wisten standvastig te blijven voordat de Heiland 
in Amerika verscheen. Datzelfde geldt voor onze tijd. 
Alleen wie een sterk getuigenis hebben en volledig 
bekeerd zijn, zullen standvastig weten te blijven voordat 
de Heer wederkeert. Als u 3 Nephi 1–7 zorgvuldig 
bestudeert, ziet u beter in dat uw getuigenis van Jezus 
Christus en bekering tot zijn evangelie u de vereiste 
kracht en steun bieden om de Heiland trouw te blijven 
in de moeilijke tijden waarin u leeft.

Toelichting
Het kan leerzaam zijn om de lengte van de boeken in 
het Boek van Mormon en de tijdvakken die ze beslaan 
met elkaar te vergelijken. Zie het schema ‘Het Boek 
van Mormon: pagina’s en tijdvakken’ in het aanhangsel 
(pagina 434).

3 Nephi 1. De vervulling van profetie
•	 Nephi riep de Heer in  
krachtig gebed aan toen 
vijanden degenen met de 
dood bedreigden die in de 
door Samuël de Lamaniet 
voorzegde tekenen geloof-
den. De Heer gaf Nephi 
ten antwoord dat hij niet 
hoefde te vrezen, want 
de tekenen van Christus’ 
geboorte zouden die nacht 
nog worden vervuld. In het 
verslag staat de vervulling 
van alle profetieën van 
Samuël nauwgezet beschreven (zie het schema in de 
toelichting bij Helaman 14 op pagina 295).

3 Nephi 1:1. De Nephitische kalendersystemen
•	 De	Nephieten	gebruikten	in	de	loop	van	het	Boek	
van Mormon drie verschillende referentiepunten wat 
hun tijdrekening betreft:

Referentiepunt Wanneer 
gebruikt

Tekstenblok

Vanaf de tijd waarop 
Lehi	Jeruzalem	verliet

600–92 v.C. 1 Nephi 1–
Mosiah 29

Vanaf de tijd waarop 
de regeringsvorm van 
koningen naar rechters 
overging

92 v.C.–1 n.C. Mosiah 29– 
3 Nephi 1

Vanaf de tijd van het 
teken van de geboorte 
van	Jezus	Christus

1–421 n.C. 3 Nephi 1–
Moroni 10

Opmerking: Het teken werd gegeven bij Jezus’ 
geboorte. Men ging dat echter pas in 9 n.C. als referen-
tiepunt gebruiken.

3 Nephi 1:29. We moeten onszelf 
tegen misleiding wapenen
•	 Vers	29	in	3 Nephi 1	illustreert	dat	afvalligheid	zich	
al na één generatie kan voordoen. We lezen het trieste 
verhaal over de kinderen van getrouwe ouders die door 
‘leugens en vleiende woorden (…) werden verleid om 
zich bij die rovers van Gadianton te voegen’.

President Henry B. Eyring van het Eerste Presidium 
heeft gezegd: ‘De jonge mensen van de kerk (…) 
houden de toekomst in hun handen. De kerk is altijd 
één generatie van uitsterving verwijderd. Als een hele 
generatie weg zou vallen, wat niet zal gebeuren, zou 
de kerk verloren gaan. Maar zelfs een enkele persoon 
die wegvalt voor het evangelie van Jezus Christus sluit 
deuren voor generaties aan nakomelingen, tenzij de 
Heer besluit sommigen terug te brengen.’ (‘We Must 
Raise Our Sights’ [CES-conferentie over het Boek van 
Mormon, 14 augustus 2001], p. 1; zie LDS .org onder 
gospel library/additional addresses/CES addresses.)

•	 President	Gordon B.	Hinckley	(1910–2008)	heeft	de	
jongeren in deze tijd verteld hoe ze zich tegen mislei-
ding kunnen wapenen:
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‘Tot onze jonge mensen, de prachtige jongeren van 
deze generatie, zeg ik: wees trouw. Blijf bij je geloof. Sta 
pal voor het goede.

‘Er is overal verleiding om je heen. In de concertzalen, 
op het internet, in de bioscoop, op de televisie, in goed-
kope lectuur, en op zoveel andere terreinen — subtiel, 
prikkelend en moeilijk te weerstaan. Je leeftijdgenoten 
oefenen grote druk op je uit. Maar, beste jonge vrien-
den, je moet er niet aan toegeven. Je moet sterk zijn. 
Je moet je blik richten op je toekomst in plaats van te 
zwichten voor verleiding, hoe bekoorlijk ook. (…)

‘(…) Jullie zijn de beste generatie die we ooit hebben 
gehad. Jullie kennen het evangelie beter. Jullie zijn 
getrouwer in jullie plichten. Jullie zijn beter opgewas-
sen tegen de verleidingen waarmee je te maken krijgt. 
Houd je aan je normen. Bid om de leiding en bescher-
ming van de Heer. Hij zal je nooit in de steek laten. Hij 
zal je troosten. Hij zal je steunen. Hij zal je zegenen en 
grootmaken, en je beloning zal zoet en prachtig zijn. 
En je zult merken dat jouw goede voorbeeld anderen 
zal aanspreken, en dat zij moed zullen putten uit jouw 
houding.’ (Liahona, november 2003, pp. 83–84.)

3 Nephi 2:1–2. Zij gingen steeds minder 
geloven in de tekenen die waren gegeven
•	 Vanaf	het	teken	van	Christus’	geboorte	zond	Satan	
leugens uit om het hart van de mensen te verstokken 
(zie 3 Nephi 1:22). Hoewel de gevolgen niet direct 
merkbaar waren, was het zo dat veel mensen al spoedig 
‘verstokt van hart begonnen te worden en verblind van 
verstand, en steeds minder gingen geloven van alles 
wat zij hadden gehoord en gezien’ (3 Nephi 2:1).

Ouderling Neal A. Maxwell (1926–2004) van het Quo-
rum der Twaalf Apostelen heeft gezegd dat ook wij 
blootstaan aan Satans aanvallen op ons geloof: ‘[Satan] 
is er als de kippen bij, zelfs bij mensen die bijzondere 
geestelijke ervaringen hebben gehad, om mensen die 
tekenen hebben gezien “steeds minder [te laten] geloven 
van alles wat zij hadden gehoord en gezien”. (3 Nephi 
2:1–2.) De tegenstander heeft meer kans om ons te 
overreden dat ons geloof dwaas is als we bang zijn om 
dwaas te lijken in de ogen van anderen.’ (Things As 
They Really Are [1978], p. 41.)

Welke les dienen gelovigen te leren met betrekking tot 
tekenen en eeuwig heil? (Zie LV 63:8–12.) Tekenen vol-
gen op geloof en vloeien eruit voort. Ze sterken de 
getrouwen en wakkeren geloof aan bij wie geestelijk 
ontvankelijk zijn. Het voornaamste doel van tekenen 
is echter niet het aanwakkeren maar het belonen van 
geloof (zie LV 68:9–11). Tekenen dwingen niemand tot 
geloof. Helaas zien we dat de wonderbaarlijkste teke-
nen en bewijzen van Gods macht zowel in de Schriften 
als in de huidige wereld door mensen zonder geloof 
maar al te vaak worden genegeerd of weggeredeneerd.

3 Nephi 2:1–3
Welke verklaring gaven die mensen voor 
de tekenen van Christus’ geboorte? Waar 
leidde hun ongeloof toe? Welke invloed 

heeft ons geloof op onze daden?

3 Nephi 2:1–4. Waarom zien de 
goddelozen soms tekenen?
•	 De	Schriften	geven	enkele	redenen	aan	waarom	de	
Heer soms tekenen aan de goddelozen toont:

Om de roeping van profeten te bevestigen. Het teken 
dat Nephi, de zoon van Helaman, aan het volk gaf 
aangaande de dood van de opperrechter, toonde aan 
dat Nephi gelijk had (zie Mosiah 20:21).
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Om de goddelozen geen excuus te laten. De goddelozen 
zijn daarna volledig verantwoordelijk voor hun daden. 
De Heer heeft verklaard: ‘Wie tekenen zoekt, zal teke-
nen zien, maar niet tot behoudenis’ (LV 63:7).

Om de woorden van de profeten te staven. Aangezien 
de goddelozen het ongelijk van de profeet willen 
aantonen, toont de Heer zo nu en dan onbetwistbare 
tekenen (zie Helaman 9:2–4).

Om de goddelozen te veroordelen. Als de goddelozen 
tekenen zien, komt dat door de toorn van de Heer en 
is dat tot hun veroordeling (zie LV 63:11). De Heiland 
heeft gezegd: ‘Een boos en overspelig geslacht verlangt 
een teken’ (Matteüs 12:39).

3 Nephi 3–4. Stoffelijke en 
geestelijke voorbereiding
•	 In	Giddianhi’s	woorden	(3 Nephi	3:1–10)	is	Satans	
invloed duidelijk herkenbaar. Hij gebruikte vleierij 
(vers 2), voorgewende bezorgdheid (vers 5) en doet 
valse beloften (vss. 7–8) om zijn snode plannen te 
verwezenlijken. Giddianhi’s beloften van vrijheid zijn 
duivelse beloften: alles wat hij werkelijk te bieden heeft, 
is slavernij en de belofte om bezittingen te delen die 
niet eens de zijne zijn (zie vers 7).

Lachoneüs richtte zijn aandacht direct op zijn volk. Hij 
wist dat men zich stoffelijk en geestelijk moest voorbe-
reiden op de op handen zijnde aanval door de rovers 
van Giddianhi. Hij liet zijn volk sterke versterkingen 
opwerpen (vers 14) en hun dieren en gezinnen bijeen-
brengen (vers 13) op één plaats — het land Zarahemla 
(vss. 22–23). Hij liet hen wapens en wapenrustingen 
vervaardigen (vers 26) en een voorraad voor zeven jaar 
aanleggen (3 Nephi 4:4). Lachoneüs droeg zijn volk 
op het land ‘leeg’ achter te laten zodat de rovers geen 
voedsel konden verkrijgen (vss. 3–4).

Wat nog belangrijker was: Lachoneüs liet zijn volk zich 
geestelijk voorbereiden. Hij wees hun op de veiligheid 
van bekering (3 Nephi 3:15). Zijn volk bekeerde zich en 
bad krachtig tot de Heer (vers 25; 4:8). En zo bereidde 
men zich wijselijk zowel stoffelijk als geestelijk voor op 
de op handen zijnde aanval door hun vijanden.

•	 Ons	is	gevraagd	om	ons	stoffelijk	en	geestelijk	voor	
te bereiden op calamiteiten die ons kunnen treffen. 

Ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf 
Apostelen heeft gezegd hoe we ons op de gebeurtenis-
sen voorafgaand aan de wederkomst van de Heiland 
moeten voorbereiden:

‘Wat als de dag van zijn komst morgen is? Als we wisten 
dat we de Heer morgen zouden ontmoeten — door 
onze voortijdige dood of door zijn onverwachte 
komst — wat zouden we dan vandaag doen? Welke 
bekentenissen zouden we doen? Met welke gewoonten 
zouden we ophouden? Welke oneffenheden zouden we 
gladstrijken? Wie zouden we vergiffenis schenken? Wat 
voor getuigenis zouden we geven?

‘Als we dat dan zouden doen, waarom dan niet nu? 
Waarom geen vrede zoeken nu het nog kan? Als onze 
lampen van voorbereiding leeg zijn, laten we dan 
onmiddellijk beginnen met vullen.

‘Onze voorbereiding op de gebeurtenissen die rond de 
wederkomst spelen, moet zowel stoffelijk als geestelijk 
zijn. En de voorbereiding die er waarschijnlijk het meest 
bij inschiet, is die welke minder zichtbaar en moeilijker 
is — de geestelijke. (…)

‘Geven wij gehoor aan het gebod van de Heer: “Staat 
op heilige plaatsen en wordt niet aan het wankelen 
gebracht, totdat de dag des Heren komt; want zie, 
die komt spoedig”? (LV 87:8.) Waar slaan die “heilige 
plaatsen” op? Die slaan zeker op de tempels en de ver-
bonden die we getrouw nakomen. Die slaan zeker op 
een thuis waar de kinderen gekoesterd worden en de 
ouders gerespecteerd. Deze heilige plaatsen slaan zeker 
op de taken die ons door priesterschapsautoriteiten 
zijn toegewezen, inclusief een zending of een roeping, 
naar behoren vervuld in gemeenten, wijken en ringen.’ 
(Liahona, mei 2004, pp. 9–10.)

3 Nephi 4:10. Geloof in God overwint vrees
•	 De	Nephieten	bereidden	zich	stoffelijk	en	geestelijk	
voor op het treffen met de rovers van Giddianhi. Als 
ultiem blijk van hun onderwerping aan de Heer, wat 
hun vijanden verkeerd interpreteerden, vielen ze ter 
aarde en riepen de Heer aan. Daarna stonden ze op 
en traden hun vijand met geloof in God tegemoet. (Zie 
3 Nephi 4:8–10.) Ook wij kunnen opstaan tegen onze 
vijanden en onze vrees vervangen door geloof in God.
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Ouderling M. Russell Ballard van het Quorum der 
Twaalf Apostelen heeft geschreven over het geloof 
dat nodig is om de moeilijkheden van deze tijd te 
doorstaan: ‘Onszelf en ons gezin voorbereiden op de 
moeilijkheden van de komende jaren zal inhouden 
dat wij vrees vervangen door geloof. Wij moeten in 
staat zijn om de vrees voor vijanden die ons bestrijden 
en bedreigen te overwinnen. De Heer heeft gezegd: 
“Vrees (…) niet, kleine kudde; doe het goede; laten 
aarde en hel tegen u samenspannen, want indien gij zijt 
gebouwd op mijn rots, vermogen zij niets” (LV 6:34).’ 
(Zie De Ster, januari 1990, p. 32.)

3 Nephi 5:1–3. Geloof leidt tot 
bekering en alle goede werken
•	 Toen	ouderling	John H.	Groberg	als	zeventiger	werk-
zaam was, lichtte hij het verband toe tussen geloof en 
bekering:

‘Als we er goed over nadenken, beseffen we dat het 
eerste beginsel — geloof in de Heer Jezus Christus — 
aan al het andere ten grondslag ligt: het vergt geloof 
in Christus om ons te bekeren of te laten dopen of 
welke andere verordening van het evangelie dan ook 
te ondergaan. Jezus heeft verlossende bekering moge-
lijk gemaakt en de doop betekenis gegeven. Als we 
geloof in Hem hebben, bekeren we ons en laten we 
ons dopen.

‘Als we ons niet bekeren, afzien van de doop of ons 
niet aan zijn geboden willen houden, komt dat omdat 
we niet genoeg geloof in Hem hebben. Daarom kun-
nen bekering, de doop en alle andere beginselen en 
verordeningen er niet helemaal los van worden gezien. 
Zij vloeien in feite voort uit ons geloof in Christus. Zon-
der geloof in Hem doen wij weinig wat van eeuwige 
waarde is. Met geloof in Hem richten wij ons steeds 
meer op zaken van eeuwige waarde.’ (Zie De Ster, 
januari 1994, p. 25.)

3 Nephi 5:1–3; 6:4–5
Wat wist het volk met zekerheid? Wat was 
volgens Mormon het enige dat hun voort-

durende voorspoed kon verhinderen?

3 Nephi 5:13. ‘Een discipel van Jezus Christus’
•	 Mormon noemde zichzelf een discipel van Jezus 
Christus. President Joseph Fielding Smith (1876–1972) 
heeft de aard van Mormons 
roeping toegelicht: ‘Hoewel 
de Nephitische twaalf 
steeds als discipelen wor-
den aangeduid, is het wel 
zo dat ze met goddelijk 
gezag waren bekleed om 
bijzondere getuigen van 
Christus te zijn onder hun 
eigen volk. In die zin waren 
zij als apostelen voor het Nephitische volk, hoewel ze 
wat hun bevoegdheden betreft uiteindelijk onder het 
gezag van Petrus en de gekozen twaalf in Palestina 
 zouden vallen, zoals aan Nephi werd geopenbaard.’ 
 (Answers to Gospel Questions, samengesteld door Joseph 
Fielding Smith jr., 5 delen [1957–1966], deel 1, p. 122.)

Hoewel Mormons roeping die van apostel was, heeft 
de term discipel ook een algemenere betekenis. Een 
discipel is ook ‘een volgeling van Jezus Christus die 
diens leringen naleeft (LV 41:5)’. (Gids bij de Schriften, 
‘Discipel’.)

Ouderling L. Tom Perry van het Quorum der Twaalf 
Apostelen heeft gezegd:

‘Er is het volgende geschreven over discipelschap:

‘“Het woord discipel komt uit het Latijn [en betekent] 
“leerling”. Een discipel van Christus is iemand die leert 
hoe hij moet worden als Christus — die leert denken, 
voelen en handelen zoals Hij. Een waar discipel zijn, 
die leertaak vervullen, is het meest veeleisende regime 
dat de mens kent. Geen enkele andere discipline is 
ermee te vergelijken, in vereisten noch in beloning. Het 
omvat iemands volledige omschakeling van de natuur-
lijke staat van de mens naar die van een heilige, iemand 
die de Heer liefheeft en Hem met geheel zijn hart, 
macht, verstand en sterkte dient.” (Chauncey C. Riddle, 
“Becoming a Disciple”, Ensign, september 1974, p. 81.)’ 
(Liahona, januari 2001, p. 73.)

Mormon spreekt hier waarschijnlijk niet alleen over dis-
cipelschap en het gezag dat hij als discipel heeft, maar 
als apostel van de Heer Jezus Christus.
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3 Nephi 5:22–26. De betekenis van de 
vergadering in de laatste dagen
•	 Ouderling	Dallin H.	Oaks	heeft	de	betekenis	en	het	
doel van de vergadering toegelicht:

‘Een ander teken des tijds is de vergadering van de 
gelovigen (zie LV 133:4). In de beginjaren van deze 
laatste bedeling werd men in verschillende locaties in 
de Verenigde Staten tot Zion vergaderd: in Kirtland, in 
 Missouri, in Nauvoo, en in de toppen van de bergen. 
Deze vergaderingen waren altijd bij een te bouwen 
tempel.

‘Nu er ringen zijn georganiseerd en er tempels zijn 
gebouwd in veel landen met genoeg gelovigen, is het 
gebod niet meer om zich op één plek te vergaderen, 
maar in de ringen in ons vaderland. Daar kunnen de 
gelovigen alle eeuwige zegeningen ontvangen in een 
huis des Heren. Daar, in hun vaderland, kunnen ze 
gehoor geven aan het gebod van de Heer om de gren-
zen van zijn volk uit te breiden en haar ringen te ver-
sterken (zie LV 101:21; 133:9, 14). Op die manier zullen 
de ringen van Zion “een bescherming (…) zijn en een 
toevlucht voor de storm en voor de verbolgenheid, 
wanneer die onversneden wordt uitgestort op de gehele 
aarde” (LV 115:6).’ (Liahona, mei 2004, p. 8.)

3 Nephi 6:10–16, 18, 29
Wat heeft tot de afvalligheid van vele 

Nephieten geleid? Hoe kunnen wij daar 
in de laatste dagen lering uit trekken?
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3 Nephi 6:12. Voorspoed en vrede 
kunnen tot hoogmoed leiden
•	 In	de	jaren	direct	voorafgaand	aan	de	bediening	van	
de Heiland onder de Nephieten genoot het volk een 
korte periode van voorspoed. Helaas voerde dit tijde-
lijke succes tot ‘hoogmoed en grootspraak wegens hun 
buitengewoon grote rijkdommen’ (3 Nephi 6:10).

President Henry B. Eyring heeft voor dergelijke 
moeilijkheden in deze tijd gewaarschuwd: ‘Een beetje 
welvaart en vrede, of zelfs een kleine positieve wen-
ding, kan ons een gevoel van onafhankelijkheid geven. 
We kunnen al snel het gevoel krijgen dat we ons leven 
onder controle hebben, dat we er zelf die positieve 
wending aan hebben gegeven, en niet God, die met ons 
communiceert door de stille, zachte stem van de Geest. 
Hoogmoed veroorzaakt zoveel lawaai in ons binnenste 
dat de zachte stem van de Geest moeilijk te horen is. En 
al gauw, in onze ijdelheid, willen we er zelfs niet meer 
naar luisteren. We kunnen al snel denken dat we hem 
niet nodig hebben.’ (Liahona, januari 2002, p. 17.)

•	 Het	volk	maakte	gedurende	de	geschiedenis	van	het	
Boek van Mormon diverse keren een cirkelgang van 
rechtschapenheid, voorspoed, rijkdom, hoogmoed, 
goddeloosheid, vernietiging, nederigheid en opnieuw 
rechtschapenheid door. Zie voor meer informatie over 
en een schema van de cirkelgang van hoogmoed ‘De 
cirkelgang van rechtschapenheid en goddeloosheid’ in 
het aanhangsel (pagina 437).

3 Nephi 6:12–13. Wij bepalen onze 
reactie op de omstandigheden
•	 In	de	kroniek	staat:	‘Sommigen	hadden	zich	in	
hoogmoed verheven, en anderen waren buitengewoon 
ootmoedig’ (3 Nephi 6:13). Ieder van ons moet bepalen 
welke weg we inslaan. Ouderling Marvin J. Ashton 
(1915–1994) van het Quorum der Twaalf Apostelen 
heeft over dat beginsel gezegd: ‘Stellig is een van de 
ons door God gegeven voorrechten het recht om te 
beslissen wat onze houding zal zijn in welke omstan-
digheden dan ook. Wij kunnen de gebeurtenissen om 
ons heen onze daden laten bepalen — of wij kunnen 
het heft in eigen handen nemen en daarbij als richtlij-
nen de beginselen van zuivere godsdienst aanhouden. 
Zuivere godsdienst is het evangelie van Jezus Christus 
leren en het vervolgens in praktijk brengen. Niets zal 
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ooit werkelijk van nut voor ons zijn tenzij het een 
onderdeel van ons leven wordt.’ (Ensign, november 
1982, p. 63.)

3 Nephi 6:15–18. Satan verleidde hen om 
moedwillig tegen God te zondigen
•	 Satan,	die	in	ons	vooraards	bestaan	tegen	God	in	
opstand kwam (zie Mozes 4:3; LV 29:36; 76:25), wil de 
heiligen van God tot ongerechtigheid ophitsen. Het 
gevaar van moedwillig zonde bedrijven heeft te maken 
met de stem die we wensen te volgen. Koning Benja-
min heeft gewaarschuwd:

‘En nu zeg ik u, mijn broeders, dat indien gij, na al deze 
dingen te hebben geweten en erin te zijn onderwezen, 
overtreedt en handelt in tegenstelling tot hetgeen 
gesproken is. (…)

‘Ik zeg u dat de mens die dat doet, in openlijke opstand 
komt tegen God; daarom belieft het hem de boze 
geest te gehoorzamen en wordt hij een vijand van alle 
gerechtigheid; daarom heeft de Heer geen plaats in 
hem, want Hij woont niet in onheilige tempels’ (Mosiah 
2:36–37).

•	 In	verband	daarmee	heeft	ouderling	Neal A.	Maxwell	
gezegd: ‘We zouden beter moeten nadenken over de 
lichtzinnigheid waarmee we [Satan], die zijn eigen ego 
in het voorsterfelijk bestaan niet in bedwang kon hou-
den, soms zijn gang laten gaan wat ons ego hier betreft. 
We laten de tegenstander nu vaak indirect doen wat we 
hem destijds niet toestonden om direct te doen.’ (We 
Will Prove Them Herewith [1982], p. 45.)

•	 Ouderling	M. Russell	Ballard	heeft	de	gevaren	van	
toegeven aan Satans verleidingen nader toegelicht:

‘In de voorsterfelijke wereld, voordat we de tegen-
woordigheid van onze hemelse Vader verlieten, 
waarschuwde Hij ons voor de nieuwe ervaringen die 
we in de sterfelijkheid zouden opdoen. We wisten 
dat we een lichaam van vlees en beenderen zouden 
krijgen. Omdat we nog nooit sterfelijk waren geweest, 
hadden we geen ervaring met de verzoekingen van dit 
leven. Maar onze hemelse Vader wist en begreep dat. 
Hij gaf ons de opdracht om ons lichaam te beheersen 
en ondergeschikt te maken aan onze geest. Onze geest 
zou de verzoekingen van dit leven moeten overwinnen. 
De geestelijke macht om de invloed van Satan teniet te 

doen, vloeit voort uit het onderhouden van de geboden 
van onze Heer, Jezus Christus. (…)

‘Satan zal proberen om ons te verleiden op momenten 
waarop wij het kwetsbaarst zijn, en handig gebruik-
maken van onze grootste zwakheden of onze sterke 
kanten aantasten. Maar zijn beloften van plezier zijn 
kortstondige misleidingen. Zijn kwade opzet is ons tot 
zonde te verleiden, omdat hij weet dat wij ons door 
te zondigen van onze hemelse Vader en de Heiland, 
Jezus Christus, verwijderen. We beginnen ons dan af te 
wenden van de beloofde zegeningen van onze hemelse 
Vader en bewegen ons in de richting van de ellende 
en smart waarin Satan en zijn volgelingen wegkwijnen. 
Door te zondigen, leveren we onszelf over aan de 
macht van Satan.

‘Mijn dierbare jonge vrienden, ik begrijp wat jullie elke 
dag doormaken om de geboden van de Heer te kunnen 

onderhouden. De strijd om 
je ziel wordt steeds heviger. 
De tegenstander is sterk en 
sluw. Jij hebt echter in je 
lichaam de sterke geest van 
een zoon of dochter van 
God. Omdat Hij van je 
houdt en wil dat je terug 
naar huis bij Hem komt, 
heeft onze Vader in de 
hemel je een geweten 

gegeven dat je laat weten wanneer je de geboden van 
de Heer wel en niet onderhoudt. Als je meer aandacht 
besteedt aan je geestelijke ik, die eeuwig is, dan aan je 
lichamelijke ik, die maar tijdelijk is, kun je altijd de ver-
zoekingen van Satan uit de weg gaan en zijn pogingen 
om je in zijn macht te krijgen, weerstaan.’ (Zie De Ster, 
juli 1993, pp. 6–7.)

3 Nephi 7:15–26. De getrouwheid 
van Nephi en zijn volgelingen
•	 Een	lichtpuntje	in	het	verder	zo	trieste	verhaal	van	
de Nephieten die hun rechtschapenheid lieten varen, is 
de standvastigheid en getrouwheid van Nephi en zijn 
volgelingen. Hun voorbeeld verschaft ons een patroon 
waardoor we onze rechtschapenheid kunnen bewaren 
in tijden van goddeloosheid. We lezen over het vaste 
getuigenis van Nephi, dat hij uit eigen ervaring had 
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verkregen (zie 3 Nephi 7:15), en dat hij stoutmoedig 
‘bekering en vergeving van zonden door geloof in de 
Heer Jezus Christus’ predikte (vers 16). Hij predikte met 
macht en gezag, want ‘groot was zijn geloof in de Heer 
Jezus Christus’ (vers 18), en degenen die ontvankelijk 
waren voor zijn getuigenis, werden zelf bezocht ‘door 
de macht en Geest Gods’ (vers 21). De gelovigen wer-
den genezen (zie vers 22), bekeerden zich, lieten zich 
dopen en ontvingen ‘vergeving van hun zonden’ (zie 
vss. 24–25).

3 Nephi 7:21–25
Wat deden de mensen die zich bekeerden? Wat 
is uw ervaring met die belangrijke beginselen?

3 Nephi 7:21–26. Volledige bekering
•	 Ouderling	Richard G.	Scott	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft gesproken over het verschil 
tussen mensen die volledig bekeerd zijn en mensen die 
daarin nog tekort schieten. Hij heeft ook gezegd dat we 
voortdurend een bekeringscyclus moeten ondergaan, 
wat ware volgelingen van Christus steeds standvastiger 
maakt:

‘Ieder van ons heeft wel eens gemerkt dat sommige 
mensen consequent het goede doen. (…) Als er moei-
lijke keuzen gedaan moeten worden, lijken ze altijd de 
goede te doen, zelfs als er verleidelijke alternatieven 
zijn. Wij weten dat zij ook onderhevig zijn aan verlei-
ding, maar ze lijken er ongevoelig voor. En we hebben 
ook wel gemerkt dat andere mensen niet zo kloek-
moedig zijn in hun beslissingen. In een sterk geestelijk 
milieu besluiten ze om zich te beteren. (…) Maar toch 
doen ze al gauw weer datgene waarvan ze besloten 
hadden om het achter zich te laten. (…)

‘Soms wordt het woord bekering gebruikt om te 
beschrijven wat er gebeurt als een oprechte persoon 
besluit zich te laten dopen. Maar (…) bekering betekent 
veel meer. (…) President Marion G. Romney heeft (…) 
uitgelegd wat bekering inhoudt:

‘“Bekering betekent zich afkeren van de ene overtui-
ging of gedragslijn en zich wenden tot een andere. 

Bekering is een geestelijke en morele verandering. 
Bekering impliceert niet uitsluitend dat men mentaal 
Jezus Christus en zijn leringen aanvaardt, maar tevens 
een motiverend geloof in Hem en zijn evangelie. Een 
geloof dat een verandering teweegbrengt, een ware ver-
andering in iemands begrip van de betekenis van het 
leven en zijn trouw aan God, in interesse, gedachte en 
gedrag. In iemand die volledig tot bekering is gekomen, 
is het verlangen naar zaken die lijnrecht tegenover het 
evangelie van Jezus Christus staan in feite afgestorven. 
En daarvoor in de plaats is liefde voor God gekomen, 
met een vaste en stuwende vastberadenheid om zijn 
geboden te onderhouden.” [Verslag gebiedsconferentie 
Guatemala 1977, p. 8.] (…)

‘Eenvoudig gezegd is ware bekering de vrucht van 
geloof, bekering en consequente gehoorzaamheid. 
Geloof komt door het woord van God te horen [zie 
Romeinen 10:17] en er gehoor aan te geven. Dan krijgt 
u van de Heilige Geest een bevestigend getuigenis van 
zaken die u op grond van geloof aanvaardt door ze 
bereidwillig te doen [zie Ether 12:6]. U ontvangt leiding 
om u te bekeren van fouten die voortkomen uit ver-
keerde dingen die u hebt gedaan of goede dingen die u 
niet hebt gedaan. Als gevolg daarvan wordt uw vermo-
gen om consequent te gehoorzamen groter. Die cyclus 
van geloof, bekering en consequente gehoorzaamheid 
leidt u tot een uitgebreidere bekering met alle bijbeho-
rende zegeningen.’ (Liahona, juli 2002, pp. 26–28.)

Stof tot nadenken
•	 Wat	houdt	het	in	om	een	discipel	van	Christus	te	zijn?	

(Zie 3 Nephi 5:13.) Wat kan u helpen om een toege-
wijdere discipel van Jezus Christus te zijn?

•	 De	ongelijkheid	onder	de	Nephieten	wordt	in	
3 Nephi 6:14 genoemd. Wat betekende die onge-
lijkheid voor de kerk? Wat was volgens Mormon 
de werkelijke oorzaak van die ongerechtigheid? 
(Zie vers 15.) Wat gebeurt er doorgaans als mensen 
gaan geloven dat ze beter zijn dan anderen? In welk 
opzicht bevestigt dit gedeelte van de geschiedenis in 
het Boek van Mormon Spreuken 16:18?

•	 We	hebben	het	belang	geleerd	van	daden	die	met	
geloof gepaard gaan en het belang om in geloof te 
volharden. Deze hoofdstukken bevatten zowel posi-
tieve als negatieve voorbeelden van die beginselen. 
Welke voorbeelden hebt u opgemerkt? Wat kunnen 
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we uit die voorbeelden leren? Welke voorbeelden 
zijn op u van toepassing in uw streven naar voortdu-
rende getrouwheid?

Voorgestelde opdrachten
•	 Het	belang	van	een	eigen	getuigenis	en	bekering	

komt in 3 Nephi 1–7 naar voren. Verdeel een vel 
papier in twee kolommen en zet de volgende twee 
kopjes boven elke kolom:

 1. Houdingen, opvattingen en daden die tot een 
eigen getuigenis en bekering leiden

 2. Houdingen, opvattingen en daden die een eigen 
getuigenis en bekering ondermijnen

Lees 3 Nephi 1–7 door en noteer in de desbetref-
fende kolom de leringen, gebeurtenissen, beginselen 

en leerstellingen die u ontdekt. Schrijf een korte ver-
handeling over wat u van deze oefening hebt geleerd 
en geef er op een gezinsavond een les over.

•	 President	Ezra	Taft	Benson	heeft	gezegd	dat	veel	
gebeurtenissen voorafgaand aan de eerste komst 
van de Heiland tot de mensen in het Boek van Mor-
mon overeenkomsten vertonen met die rondom zijn 
wederkomst. Noteer de gebeurtenissen, leringen, 
leerstellingen en beginselen die u in Helaman 14 tot 
en met 3 Nephi 7 vindt waarvan u denkt dat ze over-
eenkomsten vertonen met de ‘laatste dagen’.

•	 Leer	3 Nephi	5:13	uit	uw	hoofd.	Denk	bij	die	tekst	
aan manieren waarop u de woorden van de Heiland 
aan anderen kunt verkondigen. U kunt uw geloof bij-
voorbeeld uitdragen door te beginnen met: ‘Ik geloof 
dat (…)’
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3 Nephi 8 –11

Hoofdstuk 40

Inleiding
Denk eens na over het gesproken getuigenis van onze 
hemelse Vader: ‘Ziet mijn geliefde Zoon, in wie Ik mijn 
welbehagen heb, in wie Ik mijn naam heb verheerlijkt; 
luistert naar Hem’ (3 Nephi 11:7). Stel u voor hoe u zelf 
zou hebben gereageerd als u aanwezig was geweest 
bij deze verklaring en verschijning van Jezus Christus 
— het hoogtepunt in het Boek van Mormon. Stel u 
voor hoe u zich zou hebben gevoeld als u de Zoon had 
horen verklaren: ‘Zie, Ik ben Jezus Christus, die volgens 
het getuigenis der profeten in de wereld zou komen’ 
(3 Nephi 11:10). Denk aan de invloed op het leven 
van wie een geestelijk en tastbaar getuigenis van het 
bestaan van Jesus Christ ontvingen.

Die mensen hoorden de stem van God verscheidene 
keren. Lees 3 Nephi 8–11 en let op wat Hij leerde. Denk 
aan uw vermogen om Gods stem te herkennen en zijn 
boodschap voor u op te volgen.

Toelichting
3 Nephi 8:1. Wonderen verrichten 
in de naam van Jezus
•	 Nephi	schreef:	‘Er	was	niemand	die	een	wonder	
kon verrichten in de naam van Jezus, tenzij hij in alle 
opzichten gereinigd was van zijn ongerechtigheid’ 
(3 Nephi 8:1; zie ook LV 121:36   ).

Het volgende verhaal van ouderling Vaughn J. 
 Featherstone toen hij in de Presiderende Bisschap 
werkzaam was, illustreert dat priesterschapsdragers 
altijd rein moeten zijn:

‘Mensen kunnen hun zonden niet verbergen. We kun-
nen niet spotten met God en het heilige priesterschap 
van de Heer dragen, en dan doen alsof we zijn dienst-
knecht zijn.

‘Ik weet van een geweldige man die zijn overleden 
zoon in zijn armen hield en zei: “In de naam van Jezus 
Christus en met de macht en het gezag van het heilige 
Melchizedeks priesterschap beveel ik je te leven.” En de 
dode jongen deed zijn ogen open.

‘Deze geweldige broeder had dat nooit kunnen doen 
als hij een paar avonden daarvoor naar pornografisch 
materiaal had gekeken of als hij zich aan andere derge-
lijke overtredingen schuldig had gemaakt. Het priester-
schap vereist een zuiver kanaal om werkzaam te zijn.’ 
(Ensign, mei 1975, p. 66.)

•	 Ouderling	Jeffrey R.	Holland	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft verklaard dat weliswaar niet 
iedere priesterschapshandeling een wonderbaarlijke 
gebeurtenis tot gevolg heeft, maar dat alleen wie 
waardig zijn wonderen in de naam van Christus kunnen 
verrichten. Priesterschapsdragers moeten zuiver en 
rein blijven: ‘Jonge vrienden van zowel de Aäronische 
als de Melchizedekse priesterschap, niet elk gebed 
wordt zo snel verhoord en niet elke uitspraak van een 
priesterschapsdrager kan iemand tot leven wekken 
of in leven houden. Soms is de wil van God anders, 
maar, jongemannen, jullie zullen leren, als je het niet 
al geleerd hebt, dat je geloof en je priesterschap op 
angstige en zelfs gevaarlijke momenten vereisen dat je 
je uiterste best doet, en dat je de beste zegeningen uit 
de hemel over je medemens afroept. Jullie, jongens van 
de Aäronische priesterschap, zullen je priesterschap niet 
op precies dezelfde manier gebruiken als een ouderling 
het Melchizedeks priesterschap gebruikt, maar alle 
priesterschapsdragers moeten een werktuig in Gods 
hand zijn, en om dat te worden, moet je — zoals Jozua 
heeft gezegd — “je heiligen” [zie Jozua 3:5]. Je moet 
klaar zijn om te handelen, en moet daarvoor waardig 
zijn.’ (Liahona, januari 2001, pp. 47–48.)

3 Nephi 8:6–19. Natuurgeweld 
getuigt van Christus
•	 ‘Een	grote	en	verschrikkelijke	orkaan	(…)	zoals	er	
nog nooit [was] gekend in het gehele land’ ontketende 
onnoemelijke verwoesting (3 Nephi 8:6–7). Dat natuur-
geweld gold als tekenen in Amerika die getuigden 
van de kruisiging van Jezus Christus in Jeruzalem (zie 
1 Nephi 19:10–12; Helaman 14:20–21). Het natuurge-
weld in deze tijd duidt soms op de naderende weder-
komst van de Heiland.

308



Ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf 
Apostelen heeft het toenemende aantal grote aardbe-
vingen als een van de tekenen van de wederkomst aan-
geduid: ‘Tekenen van de wederkomst zijn overal om 
ons heen en lijken toe te nemen in aantal en intensiteit. 
De lijst met grote aardbevingen in The World Almanac 
and Book of Facts, 2004 is voor de jaren tachtig en 
negentig van de vorige eeuw bijvoorbeeld twee keer 
zo lang als voor de twee voorafgaande decennia (zie 
pp. 189–190). Ook is er een verdere toename in aardbe-
vingen in de eerste jaren van deze eeuw. De lijst met 
omvangrijke overstromingen en vloedgolven en de lijst 
orkanen, tyfoons en sneeuwstormen wereldwijd laten 
een soortgelijke toename in recente jaren zien (zie 
pp. 188–189). Een vergelijking met de toestand van vijf-
tig jaar geleden gaat niet op vanwege de verschillen in 
rapporteringscriteria, maar de versnelde toename in 
rampen in de laatste paar decennia is veelzeggend.’ 
(Liahona, mei 2004, pp. 7–8.)

3 Nephi 8:23. Drie dagen duisternis
•	 De	drie	dagen	duisternis	symboliseerde	de	dood	
van Jezus Christus, die ‘het licht en het leven der 
wereld’ is (3 Nephi 11:11). Mormon beklemtoonde dat 
de drie dagen duisternis ‘een teken’ van de dood van 
de Heiland waren (zie 1 Nephi 19:10; Helaman 14:27; 
3 Nephi 8:23). Nadat hij de verwoesting door de drie 
uur durende ‘grote storm’ (3 Nephi 8:5) had beschreven, 
boekstaafde Mormon de volledige duisternis als een 
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van de tekenen die daarmee was vervuld (zie 3 Nephi 
10:14). De duisternis was zo intens dat ‘er in het geheel 
geen licht kon zijn’ (3 Nephi 8:21). Gedurende die 
duistere periode lag het lichaam van Jezus Christus, 
het Licht van de wereld, in het graf. Op de dag van zijn 
opstanding, nadat Christus over de dood had gezege-
vierd, kwam er weer licht tot de mensen in Amerika, 
hetgeen duidde op Christus’ overwinning op de dood 
en de duisternis (zie 3 Nephi 10:9–11).

3 Nephi 8:24–25
Waaraan schreven de overlevenden de 

 verschrikkelijke verwoesting toe? Hoe kan 
dat in deze tijd van toepassing zijn?

3 Nephi 8:24–25. De profeten 
verwerpen resulteert in ellende
•	 Net	als	in	tijden	van	weleer	resulteert	de	verwer-
ping van hedendaagse profeten in ellende. President 
N. Eldon Tanner (1898–1982) van het Eerste Presidium 
heeft het leed van de heiligen in Amerika tijdens de 
verwoesting na de dood van de Heiland vergeleken met 
de verwoesting in deze tijd van wie ervoor kiezen de 
hedendaagse profeten niet te volgen:

‘De hedendaagse wereld verwerpt de boodschappen 
van Gods profeten. Is het niet zo dat het land vol is 
van geween en geweeklaag omdat mensen met elkaar 
de strijd aanbinden? Zijn er onder ons niet velen die 
treuren over de eigenzinnigheid van hun kinderen 
en de tragedies die hen treffen als ze zich van recht-
schapenheid afkeren en lijden onder de gevolgen van 
alcoholmisbruik, tabak, drugs en andere verboden 
zaken? Hoeveel rouwenden zijn er niet als gevolg van 
de heersende wetteloosheid in onze samenleving? We 
moeten lering trekken uit de geschiedenis, anders gaan 
ook wij ten onder zoals sommige beschavingen uit het 
verleden.

‘Dat was de boodschap van Christus aan het Nephiti-
sche volk van weleer.’ (Ensign, mei 1975, pp. 35–36.)
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3 Nephi 9:14. Kom tot Mij
•	 Jezus	Christus	heeft	beloofd:	‘Gezegend	zijn	zij	die	
tot Mij komen’ (3 Nephi 9:14).

Ouderling Jeffrey R. Holland heeft over de betekenis 
van deze uitnodiging en de toepassing ervan in ons 
leven gezegd: ‘“Kom hier”, zegt [Christus] in liefde. 
“Kom hier, volg Mij.” Waar u ook heengaat, kom eerst 
kijken waar en hoe Ik mijn tijd doorbreng. Leer van Mij, 
wandel met Mij, praat met Mij, en geloof. Luister naar 
Mij als Ik bid. Dan zult u op uw beurt antwoord krijgen 
op uw eigen gebeden. God zal uw ziel rust geven. Kom 
hier, volg Mij.’ (Zie De Ster, januari 1998, p. 67.)

3 Nephi 9:19–20. Een verandering 
in het gebod om te offeren
•	 Adam	had	als	eerste	het	gebod	gekregen	om	die-
renoffers te brengen. Het doel van dierenoffers was de 
mens op de komende verzoening van de Heiland te 
wijzen. De gelovigen leerden dat dierenoffers zouden 
ophouden nadat de Zoon van God zijn bloed had geof-
ferd als het ‘grote en laatste offer’ (Alma 34:10). Amulek 
legde uit dat na de verzoening van Jezus Christus 
dierenoffers niet langer nodig waren. ‘Het is raadzaam 
dat er een eind zal komen aan het vergieten van bloed; 
dan zal de wet van Mozes vervuld zijn; (…) en dat grote 
en laatste offer zal de Zoon van God zijn, ja, oneindig 
en eeuwig’ (Alma 34:13–14). Nadat het offer van Jezus 
Christus was volbracht, verklaarde de stem van God aan 
het volk in het Boek van Mormon: ‘Ik zal geen van uw 
offeranden en brandoffers aannemen’ (3 Nephi 9:19).

•	 Ook	al	moesten	dierenoffers	en	brandoffers	‘worden	
afgeschaft’ (3 Nephi 9:19), schafte de Heer de wet van 
offerande niet af. Aan de hand van 3 Nephi 9:20 heeft 
D. Todd Christofferson van het Quorum der Twaalf 
Apostelen uitgelegd dat de Heer tegenwoordig een 
andersoortig offer van ons vraagt:

‘Na zijn verzoening en opstanding zei de Heiland dat 
Hij geen brandoffers van dieren meer zou aanvaarden. 
Het geschenk of offer dat Hij nu aanvaardt, is “een 
gebroken hart en een verslagen geest” [3 Nephi 9:20]. 
(…) U kunt de Heer de gave van uw gebroken of 
berouwvolle hart en uw verslagen of gehoorzame 

geest geven. Eigenlijk geven we onszelf — wie wij zijn 
en wie we willen worden.

‘Is er iets in u of in uw leven dat onrein of slecht is? Als 
u zich daarvan kunt ontdoen, is dat een gave aan de 
Heiland. Is er een goede gewoonte of eigenschap die 
in uw leven ontbreekt? Als u die aanneemt en in uw 
karakter verweeft, is dat een geschenk aan de Heer.’ 
(Liahona, mei 2004, p. 12.)

3 Nephi 9:20. ‘Zij wisten het niet’
•	 President	Ezra	Taft	Benson	(1899–1994)	heeft	gezegd	
dat velen geestelijke vooruitgang maken zonder dat 
ze hun eigen subtiele groei waarnemen: ‘Dag in dag 
uit komen [heiligen der laatste dagen] dichter bij de 
Heer, waarbij zij zich er haast niet van bewust zijn dat 
ze gestalte geven aan een goddelijk leven. Hun leven 
wordt gekenmerkt door menslievendheid, dienstvaar-
digheid en toewijding. Ze zijn als de Lamanieten van 
wie de Heer zei dat ze “werden gedoopt met vuur en 
met de Heilige Geest; en zij wisten het niet ” (3 Nephi 
9:20; cursivering toegevoegd).’ (Zie ‘Een grote verande-
ring in ons hart’, De Ster, maart 1990, p. 7.)

•	 President	Boyd K.	Packer,	president	van	het	Quorum	
der Twaalf Apostelen, heeft aan de hand van diezelfde 
tekst zijn zorgen geuit dat we de gave van de Heilige 
Geest niet herkennen zoals we dat zouden moeten. Hij 
spoorde de heiligen der laatste dagen aan om de gave 
van de Heilige Geest te ontwikkelen en gaf aan hoe we 
de Geest kunnen herkennen:

‘Tevelen onder ons zijn als degenen van wie de Heer 
zei dat ze tot Hem kwamen “met een gebroken hart 
en een verslagen geest, (…) [en ten tijde van hun 
bekering werden gedoopt met vuur en met de Heilige 
Geest; en zij wisten het niet ” [3 Nephi 9:20; cursivering 
toegevoegd].

‘Stel u voor: “En zij wisten het niet.” Het is niet onge-
woon dat iemand die gave heeft ontvangen en het niet 
echt weet.

‘(…) We moeten overal en nergens heen, er is zoveel te 
doen in deze rumoerige wereld. We hebben het soms te 
druk om aandacht te schenken aan de ingevingen van 
de Heilige Geest.’ (Liahona, juli 2000, pp. 9–10.)
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3 Nephi 10:5–6. ‘Zoals een hen 
haar kuikens (…) vergadert’
•	 De vergelijking tussen een hen die haar kuikens ver-
gadert en de Heer die zijn volk vergadert, levert enkele 
interessante inzichten op. 
Een hen zorgt voor haar 
kuikens en geeft zo nodig 
haar leven om ze te 
beschermen. Bij dreigend 
gevaar vergadert ze de 
 kuikens ter bescherming 
onder haar vleugels. Op 
soortgelijke wijze heeft de 
Heer zijn volk, het huis van 
Israël, lief. Hij heeft zijn 
leven voor zijn volk gegeven en het steeds bijeen willen 
vergaderen zodat hij het kon beschermen en verzorgen. 
Israël koos er echter dikwijls voor om de Heer te 
verlaten.

President Henry B. Eyring van het Eerste Presidium 
heeft op basis van 3 Nephi 10:5–6 getuigd dat de Hei-
land mensen helpt die tot Hem willen komen:

‘Meer dan eens heeft Hij gezegd dat Hij ons zo zal ver-
gaderen als een hen haar kuikens onder haar vleugels. 
Hij zegt dat wij nederig tot Hem moeten komen, met 
voldoende geloof in Hem om ons “met een volmaakt 
voornemen des harten” te bekeren [3 Nephi 10:6].

‘Een van de manieren om dat te doen, is om met de 
heiligen in zijn kerk tezamen te komen. Ga naar de 
kerk, ook als dat moeilijk lijkt. Als u vastberaden bent, 
zal Hij u helpen om de kracht daarvoor te vinden.’ 
(Liahona, mei 2004, p. 18.)

3 Nephi 10:12. ‘Zij die de profeten 
hadden aangenomen’
•	 Veiligheid	is	vaak	ons	deel	als	we	de	profeten	volgen.	
De Nephieten die ‘de profeten hadden aangenomen’ ble-
ven gespaard voor de grote verwoesting (3 Nephi 10:12). 
Ouderling M. Russell Ballard van het Quorum der Twaalf 
Apostelen heeft gezegd dat we, net als de Nephieten, 
acht moeten slaan op onze profeet als we veiligheid, 
vrede, voorspoed en geluk hopen te vinden: ‘Broeders 
en zusters, het is geen kleinigheid om een profeet 
van God onder ons te hebben. De zegeningen die wij 

ontvangen als we naar het woord van God luisteren dat 
door hem tot ons komt, zijn wonderbaarlijk. (…) Als we 
de raad van de Heer in de woorden van de president van 
de kerk horen, behoort onze reactie positief en prompt 
te zijn. De geschiedenis toont aan dat veiligheid, vrede, 
voorspoed en geluk ons deel zijn als wij profetische raad 
aannemen.’ (Liahona, juli 2001, p. 80.)

•	 President	Boyd K.	Packer	heeft	getuigd	dat	mensen	
die de profeten volgen zegeningen ten deel zullen 
vallen, en gewaarschuwd voor de gevolgen als we hen 
verwerpen:

‘Op een keer leidde Karl G. Maeser een gezelschap 
jonge zendelingen op een tocht door de Alpen. Toen zij 
de top van de berg hadden bereikt en omkeken, zagen 
zij een rij stokken die in de sneeuw waren gestoken om 
het enige veilige pad over de gevaarlijke gletsjer aan te 
geven.

‘Broeder Maeser wees ernaar en zei: “Broeders, ziedaar 
Gods priesterschapsdragers. Het gaat om heel gewone 
stokken, zoals wij allemaal, (…) maar de positie zij 
innemen, maakt hen voor ons wat zij zijn. Als wij ons 
afwenden van het door hen aangegeven pad, zijn wij 
verloren.” (Alma P. Burton, Karl G. Maeser, Mormon 
Educator [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1953], p. 22.)

‘Hoewel niemand van ons volmaakt is, gaat de kerk, 
door gewone mensen geleid, voorwaarts.

‘De Heer heeft beloofd:

‘“Indien mijn volk luistert naar mijn stem en naar de 
stem van mijn dienstknechten die Ik aangewezen heb 
om mijn volk te leiden, zie, voorwaar, Ik zeg u: Zij zul-
len niet uit hun plaats verwijderd worden.

‘“Maar indien zij niet luisteren naar mijn stem, noch 
naar de stem van deze mannen die Ik heb aangewezen, 
zullen zij niet worden gezegend” (LV 124:45–46).

‘Ik getuig tot u, broeders en zusters, dat de leiders van 
de kerk van Godswege en door het juiste gezag zijn 
geroepen, en dat het de kerk bekend is dat zij dat gezag 
bezitten en op de juiste manier geordend zijn door de 
officieel geordende leiders van de kerk. Als we hen 
volgen, zullen we behouden worden. Als we van hen 
afdwalen, gaan we stellig verloren.’ (Ensign, mei 1985, 
p. 35.)
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3 Nephi 11:3. Zij hoorden een stem
•	 Ouderling	Dallin H.	Oaks	heeft	gezegd	dat	de	‘zachte	
stem’ die ‘hun hart [deed] branden’ (3 Nephi 11:3; 
cursivering toegevoegd) meer gevoeld dan gehoord 
werd: ‘Het woord “branden” in de Schriften betekent 
een gevoel van rust en sereniteit.’ (Zie ‘Onderrichten en 
leren door de Geest’, De Ster, mei 1999, p. 22.) Sereniteit 
betekent warmte, zachtmoedigheid en kalmte.

•	 Net	zoals	de	Nephieten	‘hun	oren	open’	moesten	zet-
ten (3 Nephi 11:5) om de stem van God te horen, heeft 
president Boyd K. Packer aangegeven dat wij moeten 
opletten om de zachte influisteringen van de Geest te 
voelen:

‘De stem van de Geest wordt in de Schriften niet als 
“luid” of “scherp” beschreven. Zij is “geen stem des 
donders” en “evenmin een stem van daverend rumoer”, 
maar “een zachte stem van een volmaakte mildheid, 
als een fluistering”, en ze dringt door “tot in het diepste 
der ziel” en “[doet het] hart branden”. (3 Nephi 11:3; 
Helaman 5:30; zie ook LV 85:6.) Vergeet niet dat Elia 
merkte dat de stem van de Heer niet in de wind was, 
niet in de aardbeving of het vuur, maar een stille, zachte 
stem, te horen in het “suizen van een zachte koelte”. 
(1 Koningen 19:12.)

‘De Geest vraagt niet om onze aandacht door te 
schreeuwen of ons hard door elkaar te schudden. In 
plaats daarvan fluistert Hij. Hij raakt ons zo zacht aan 
dat we Hem misschien niet eens voelen als we door 
andere zaken in beslag worden genomen. (Geen won-
der dat het woord van wijsheid aan ons is geopenbaard. 
Want hoe zou de dronkaard of de verslaafde ooit zijn 
stem kunnen horen?)

Soms oefent de Geest net voldoende druk uit om onze 
aandacht te trekken. Maar meestal zal de Geest Zich 
terugtrekken als we niet openstaan voor die zachte 
influistering.’ (‘The Candle of the Lord’, Ensign, januari 
1983, p. 53.)

3 Nephi 11:5–7. ‘Ziet mijn geliefde Zoon’
•	 President	Ezra	Taft	Benson	heeft	gesproken	over	de	
zeldzame ervaring om de stem van onze hemelse Vader 
te horen:

‘Maar weinig mensen in de hele geschiedenis van de 
wereld hebben God de Vader tot zich horen spreken. 

Toen het volk hemelwaarts blikte, “zie, zij zagen een 
Man uit de hemel neerdalen; en Hij was gekleed in een 
wit gewaad; en Hij daalde neer en stond in hun mid-
den” [3 Nephi 11:8].

‘Een heerlijk, opgestaan wezen, een lid van de God-
heid, de Schepper van ontelbare werelden, de God 
van Abraham, Isaak en Jakob, stond voor hen!’ (Ensign, 
mei 1987, p. 5.)

3 Nephi 11:11. De bittere beker
•	 President	James E.	Faust	(1920–2007)	van	het	Eerste	
Presidium heeft gezegd dat we onze eigen ‘bittere 
bekers’ in moeilijke tijden beter kunnen doorstaan als 
we het voorbeeld van de Heiland volgen: ‘Veel leden 
die drinken uit de bittere beker die hun wordt voor-
gehouden, denken ten onrechte dat die aan anderen 
voorbijgaat. Jezus van Nazaret was nog maar net uit 
de hemel neergedaald tussen het Nephitische volk in 
Amerika toen Hij indringend sprak over de bittere beker 
die de Vader Hem had gegeven (zie 3 Nephi 11:11). 
Ieder mens krijgt zijn deel aan bitterheid te slikken. 
Ouders van wie een kind afdwaalt, ondervinden een 
verdriet dat met geen pen te beschrijven is. Een vrouw 
van wie de echtgenoot wreed of bot is, kan daar dag 
in dag uit onder gebukt gaan. Leden bij wie het niet 
tot een huwelijk komt, kunnen leed en teleurstelling te 
verduren krijgen. Nadat men echter uit de bittere beker 
heeft gedronken, komt de tijd dat men de situatie moet 
aanvaarden zoals die is en God en andere mensen moet 
gaan dienen. President Harold B. Lee heeft gezegd: 
“Laat zelfmedelijden of wanhoop u niet afleiden van 
de koers waarvan u weet dat die juist is.” De Heiland 
heeft de correcte koers uitgestippeld: we moeten in de 
geest en het hart worden wedergeboren.’ (Zie ’Worden 
wedergeboren’, De Ster, juni 1998, pp. 3–4.)

3 Nephi 11:14–17. De wonden in 
zijn handen, voeten en zijde
•	 Toen	de	herrezen	Heer	aan	de	Nephieten	verscheen,	
liet Hij ze de wonden in zijn handen, voeten en zijde 
voelen, zodat zij getuige konden zijn van zijn opstandig 
(zie 3 Nephi 11:14). Ouderling Jeffrey R. Holland heeft 
gezegd dat de fatale wonden van Jezus Christus tekens 
van zijn offer zijn:
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‘Hoe duister onze tijd ook mag lijken, het was veel 
duisterder voor de Heiland van de wereld. Als een her-
innering aan die tijd heeft Jezus besloten om, zelfs met 
een herrezen, anderszins vervolmaakt lichaam, voor zijn 
discipelen de wonden in zijn handen en voeten en zij 
te houden — tekens, zo u wilt, dat zelfs de reinen en 
de volmaakten pijnlijke dingen overkomen, dat de pijn 
in deze wereld geen bewijs is dat God niet van u houdt; 
tekens, zo u wilt, dat problemen voorbijgaan en dat wij 
gelukkig kunnen zijn. Herinner anderen eraan dat het 
de gewonde Christus is die de Aanvoerder van onze ziel 
is, Hij die nog de littekens draagt van onze vergiffenis, 
het letsel van zijn liefde en ootmoed, het opengereten 
vlees van gehoorzaamheid en opoffering.

‘Die wonden zijn de voornaamste manier om Hem te 
herkennen wanneer Hij wederkomt. Hij kan ons vragen 
om naar voren te komen, zoals Hij anderen gevraagd 
heeft om die tekens te zien en te voelen. Dan zullen 
wij, als het niet eerder gebeurt, ons net als Jesaja herin-
neren dat het voor ons was dat een God werd “veracht 
en van mensen verlaten, een man van smarten en 
vertrouwd met ziekte”, dat Hij “om onze overtredingen 
werd (…) doorboord, om onze ongerechtigheden 
verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op 
Hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden” 
( Jesaja 53:3, 5).’ (‘Hij leerde, verkondigde, genas’, Lia
hona, januari 2003, p. 22.)

3 Nephi 11:16–21. Hosanna
•	 ‘Het	woord	Hosanna is een transliteratie van een 
Hebreeuws woord dat een kernachtig gebed uitdrukt: 
“O, schenk heil”. De mensen vroegen de Heiland 
klaarblijkelijk om hen de weg tot heil te leren. Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat Hij ze direct in de 
basisbeginselen en verordeningen van het evangelie 
onderwees.’ (Daniel H. Ludlow, A Companion to Your 
Study of the Book of Mormon [1976], pp. 261–262.)

3 Nephi 11:21–27. Het belang van de doop
•	 Onder	de	Nephieten	was	kennelijk	enige	woorden-
strijd geweest over de wijze van dopen. De Heer legde 
uit hoe die verordening moest gebeuren. President 
Boyd K. Packer heeft de betekenis van de doop toege-
licht en gewaarschuwd dat we die heilige verordening 
niet moeten veranderen:

‘De doop door onderdompeling voor de vergeving van 
zonden is de eerste verordening. De doop moet door 
onderdompeling geschieden, want dat staat symbool 
voor zowel het voortkomen uit de tijdelijke dood, het 
graf, als de reiniging die nodig is voor de verlossing uit 
de geestelijke dood.

‘(…) Volgens het plan is de doop niet alleen een 
toegangspoort tot lidmaatschap in de kerk van Jezus 
Christus. De doop houdt tevens het begin van een gees-
telijke wedergeboorte in die ons uiteindelijk in Gods 
tegenwoordigheid terug kan voeren.

‘Als we werkelijk begrepen wat de doop betekent, zou-
den we er nooit geringschattend over doen of de vorm 
van die heilige verordening veranderen. (…) Door het 
avondmaal hernieuwen we het verbond.’ (Our Father’s 
Plan [1984], pp. 39–40.)

3 Nephi 11:29 
Waarom wil de Heer niet dat wij twisten?

3 Nephi 11:28–30.    Twist vermijden
•	 President	Henry B.	Eyring	heeft	gezegd	dat	de	Geest	
van God mensen niet aanzet tot twist: ‘Als mensen die 
Geest bij zich hebben, kunnen we eensgezindheid ver-
wachten. De Geest plaatst het getuigenis van waarheid 
in ons hart, waardoor zij die anderen in dat getuigenis 
laten delen, verenigd worden. De Geest van God brengt 
nooit onenigheid voort (zie 3 Nephi 11:29). Hij zal nooit 
de aandacht vestigen op verschillen tussen de mensen 
die tot strijd aanleiding geven. (Zie Joseph F. Smith, 
Gospel Doctrine, 13de druk [1963], p. 131.) Hij verschaft 
gemoedsrust en een gevoel van eenheid met anderen. 
Hij verenigt zielen. Een verenigd gezin, een verenigde 
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kerk en een vredige wereld zijn afhankelijk van ver-
enigde zielen.’ (Zie De Ster, juli 1998, p. 75.)

•	 President	Thomas S.	Monson	heeft	eens	een	ver-
haal verteld over de zegeningen die uit het vermijden 
van twist voortvloeien. Na het lezen van 3 Nephi 
11:28–30    zei hij:

‘Ik wil afsluiten met een verhaal over twee mannen die 
wat mij betreft helden zijn. Hun heldendaden zijn ech-
ter niet voor het oog van de natie verricht, maar in een 
rustige vallei die we kennen als Midway (Utah, VS).

‘Vele jaren geleden werkten Roy Kohler en Grant 
Remund samen in hun kerkroepingen. Ze waren de 
beste vrienden. Ze hadden allebei een gemengd boe-
renbedrijf. Door een misverstand ontstond er echter een 
soort kloof tussen hen.

‘Later kreeg Roy Kohler kanker. Hij had nog maar kort 
te leven toen mijn vrouw, Frances, en ik Roy en zijn 
vrouw een bezoek brachten en ik hem een zalving gaf. 
Toen we naderhand met elkaar spraken, zei broeder 
Kohler: “Ik zal u een van de fijnste ervaringen van mijn 
leven vertellen.” Hij vertelde toen over zijn misverstand 
met Grant Remund en de daaruit voortvloeiende ver-
vreemding. Hij zei: “We wilden eigenlijk niets meer met 
elkaar te maken hebben.”

‘Roy vervolgde: “Ik had pas ons hooi voor de komende 
winter opgeslagen, toen het hooi op een avond ging 
broeien en vlam vatte, waardoor het hooi verbrandde 
en de schuur en alles erin tot de grond toe afbrandde. 
Ik was er kapot van,” zei Roy, “ik wist niet wat ik moest 
doen. Het was een donkere avond — je kon alleen 
de laatste vonken van het vuur zien. Toen zag ik over 
de weg, uit de richting van Grant Remunds boerderij, 
de lichten van tractoren en andere zware machines 
mijn kant op komen. Toen de ‘reddingsploeg’ onze 
inrit inreed en mij in tranen vond, zei Grant: ‘Roy, je 
hebt heel wat rommel op te ruimen. Mijn jongens en 
ik zijn er. Laten we aan de slag gaan.’” Samen pakten 
ze het werk aan. De verborgen wig die hen enige tijd 
uit elkaar had gedreven, was voor altijd verdwenen. Ze 
werkten de hele nacht door, tot de volgende dag, toen 
nog veel andere omwonenden kwamen helpen.

Roy Kohler is inmiddels heengegaan en Grant Remund 
een dagje ouder geworden. Hun zoons zijn samen lid 

van de bisschap van diezelfde wijk geweest. Ik stel de 
vriendschap van die twee fantastische families zeer op 
prijs.’ (Liahona, juli 2002, p. 22.)

3 Nephi 11:28–40. Jezus spreekt over zijn leer
•	 De	uitdrukking	‘mijn	leer’	staat	acht	keer	in	vss.	
28–40 van 3 Nephi 11. De Heer omschreef zijn leer als 
bekering en doop. In 2 Nephi 31 behandelde Nephi in 
soortgelijke taal uitgebreid wat hij ‘de leer van Christus’ 
noemde. Nephi somde geloof, bekering, de doop, de 
Heilige Geest, schriftstudie en volharden tot het einde in 
zijn lijst met de leer van Christus op. De Heer herhaalde 
diezelfde beginselen later tijdens zijn bezoek aan de 
mensen in het Boek van Mormon (zie 3 Nephi 27) en 
verwees ernaar als ‘mijn evangelie’. Die beginselen doen 
ons denken aan Geloofsartikelen 1:4: ‘Wij geloven dat 
de eerste beginselen en verordeningen van het evange-
lie zijn: ten eerste, geloof in de Heer Jezus Christus; ten 
tweede, bekering; ten derde, doop door onderdompe-
ling tot vergeving van zonden; ten vierde, handopleg-
ging voor de gave van de Heilige Geest.’

Stof tot nadenken
•	 Waarom	is	volledige	duisternis	een	passend	symbool	

voor de dood van de Heiland?

•	 Hoe	heeft	de	Heer	geprobeerd	u	tot	zijn	kudde	te	
vergaderen?

•	 Hoe	kan	iemand	‘een	gebroken	hart’	en	‘een	versla-
gen geest’ verkrijgen? (3 Nephi 9:20).

•	 Wat	is	het	verschil	tussen	de	‘geest	van	twisten’	
(3 Nephi 11:29) en een gesprek om een meningsver-
schil bij te leggen? Hoe kunnen mensen met elkaar 
van mening verschillen zonder twistziek te worden?
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Voorgestelde opdrachten
•	 Alleen	zij	die	de	profeten	hadden	aangenomen	ble-

ven gespaard voor de verwoestingen bij de komst 
van de Heer. Maak een overzicht van de aanwijzin-
gen die de profeet en leden van het Quorum der 
Twaalf Apostelen gedurende recente bijeenkomsten 
van de algemene conferentie hebben gegeven. Maak 
plannen om ze in uw leven toe te passen.

•	 Zowel	Nephi	als	Samuël	de	Lamaniet	profeteerden	
specifiek over de verwoesting die Amerika zou tref-
fen kort na de dood van Jezus Christus in Jeruzalem. 

Vergelijk de profetieën in 2 Nephi 26:3–9 en Helaman 
14:20–27 met de vervulling ervan in 3 Nephi 8:5–23.

•	 Maar	weinig	mensen	in	de	hele	geschiedenis	van	de	
wereld hebben God de Vader tot zich horen spreken. 
Maak een schema met een vergelijking van de woor-
den die onze hemelse Vader sprak bij de doop van 
Jezus Christus (zie Matteüs 3:17; Marcus 1:11; Lucas 
3:22); op de berg der verheerlijking (zie Matteüs 17:5; 
Marcus 9:7; Lucas 9:35); tot de Nephieten (3 Nephi 
11:7); en tot de profeet Joseph Smith (Geschiedenis 
van Joseph Smith 1:17). Beschrijf het belang van elk 
van die uitspraken.
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3 Nephi 12–14

Hoofdstuk 41

Inleiding
Tijdens zijn aardse bediening spoorde Jezus zijn 
discipelen in de bergrede aan om met een volmaakt 
voornemen des harten naar vervolmaking te streven. Na 
zijn opstanding is Jezus aan de mensen in het Boek van 
Mormon op het westelijk halfrond verschenen en hield 
Hij die rede nogmaals.

De evangelienormen in deze rede zijn in onze tijd 
door hedendaagse openbaring herbevestigd. President 
James E. Faust (1920–2007) van het Eerste Presidium 
heeft gezegd: ‘De buitengewone boodschap van de 
Heiland in de bergrede is voor ons als een brandende 
braamstruik: “Maar streeft er eerst naar het koninkrijk 
Gods op te bouwen en zijn gerechtigheid te vestigen” 
[BJS, Matteüs 6:38; zie ook Matteüs 6:33]. Deze bood-
schap moet ons hart en onze ziel doordringen. Als we 
deze boodschap aanvaarden, besluiten we waar we in 
dit leven voor staan.’ (Liahona, mei 2004, p. 67.)

Tijdens uw studie van deze heilige beginselen in het 
Boek van Mormon doet u inzichten op waarmee u 
getrouwer de weg naar volmaking zult bewandelen.

Toelichting
3 Nephi 12–14. Een blauwdruk voor ons leven
•	 De	bergrede	in	zowel	de	Bijbel	als	het	Boek	van	
Mormon is de blauwdruk van de Heer voor onze 
volmaking. President Harold B. Lee (1899–1973) heeft 
over die rede gezegd: ‘Christus kwam niet alleen in de 
wereld om de verzoening voor de zonden van de mens 
tot stand te brengen, maar ook om een voorbeeld aan 
de wereld te geven van de mate van volmaaktheid van 
Gods wet en van gehoorzaamheid aan de Vader. In de 
bergrede heeft de Meester ons een soort openbaring 
over zijn eigen karakter gegeven, dat volmaakt is, ofwel 
“een autobiografie, waarvan Hij iedere lettergreep in 
daden heeft omgezet”, waardoor Hij ons een blauwdruk 
voor ons leven heeft gegeven.’ (Decisions for Successful 
Living [1973], pp. 55–56.)

3 Nephi 12:1–2. Acht slaan op de apostelen
•	 De	Heiland	wees	aan	het	begin	van	zijn	rede	tot	de	
Nephieten op het belang van het volgen van de twaalf 
Nephitische discipelen, die Hij had geroepen en macht 

en gezag had verleend. In hedendaagse openbaring 
worden ook veiligheid en zegeningen beloofd aan wie 
de gekozen dienstknechten van de Heer volgen (zie LV 
1:38   ; 21:6). Ouderling Jeffrey R. Holland van het 
Quorum der Twaalf Apostelen heeft uitgelegd waarom 
het voor ons van cruciaal belang is om het Eerste Presi-
dium en het Quorum der Twaalf Apostelen in deze tijd 
te volgen:

‘Het apostolische en profetische fundament van de kerk 
is om altijd tot zegen te zijn, maar vooral in tijden van 
tegenspoed of gevaar, als we ons als een kind voelen, 
verward en verdwaald, misschien een beetje angstig, als 
de onoprechte mensen om ons heen of de duivel met al 
zijn geslepenheid ons proberen te verwarren of te mis-
leiden. Met het oog op die tijden zijn het Eerste Presi-
dium en het Quorum der Twaalf Apostelen door God 
geroepen en door u gesteund als profeten, zieners en 
openbaarders. (…)

‘(…) Zo’n fundament in Christus was en is altijd een 
bescherming. (…) In de tijd waarin wij nu leven — een 
tijd die min of meer zo zal blijven — zullen de stormen 
van het leven “geen macht over u (…) hebben (…)” 
[Helaman 5:12].’ (Liahona, november 2004, p. 7.)

3 Nephi 12:1–2
Vergelijk deze verzen met Matteüs 5:1–2. Wat 

voegt het verslag in het Boek van Mormon toe?
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3 Nephi 12:3–12. De zaligsprekingen
•	 De	rede	van	de	Heiland	begint	met	de	zogenoemde	
zaligsprekingen. Die uitspraken beginnen met de 
woorden zalig (…) of ‘gezegend zijn (…)’ (zie 3 Nephi 
12:1–11). Zaligsprekingen geven dus een gelukkige, 
gezegende staat aan. Die woorden beschrijven de heer-
lijke gevolgen als de heiligen de leringen van deze rede 
toepassen.

In de Engelstalige LDS Bible  
Dictionary staat dat de 
zaligsprekingen ‘bepaalde 
elementen beschrijven die 
samen een verfijnd en 
geestelijk karakter vormen, 
en die allemaal aanwezig 
zijn als dat karakter in vol-
maakte vorm bestaat. De 
zaligsprekingen zijn geen 
losse uitspraken, maar zijn 
onderling met elkaar ver-
bonden en bouwen op elkaar voort wat de rangschik-
king ervan betreft.’ (Beatitudes’, p. 620.) De Gids bij de 
Schriften voegt toe: ‘De zaligsprekingen zijn zo gerang-
schikt dat elke uitspraak voortvloeit uit de vorige.’ 
(‘Zaligsprekingen’.)

President Harold B. Lee heeft de zaligsprekingen de 
‘grondwet voor een volmaakt leven’ genoemd: ‘Vier 
ervan hebben te maken met ons innerlijke, persoonlijke 
leven’ en vier ervan ‘hebben te maken met de intermen-
selijke verhoudingen.’ (Decisions for Successful Living 
[1973], pp. 57, 60.) Het volgende schema illustreert die 
verhoudingen:

Met onszelf Met anderen

Gezegend zijn de armen 
van geest.

Gezegend zijn de 
zachtmoedigen.

Gezegend zijn allen die 
treuren.

Gezegend zijn de 
barmhartigen.

Gezegend zijn allen die 
hongeren en dorsten naar 
gerechtigheid.

Gezegend zijn alle 
vredestichters.

Gezegend zijn alle reinen 
van	hart.

Gezegend zijn allen die 
omwille van mijn naam  
worden	vervolgd.

3 Nephi 12:3. ‘Gezegend zijn de armen 
van geest die tot Mij komen’
•	 President	Harold B.	Lee	heeft	toegelicht	wat	arm	van	
geest betekent:

‘De Meester heeft gezegd: “Zalig de armen van geest, 
want hunner is het Koninkrijk der hemelen.” (Matteüs 
5:3.) De armen van geest zijn uiteraard degenen die 
geestelijk arm zijn, die zich geestelijk zo verarmd voelen 
dat ze intens verlangen naar en vragen om hulp. (…)

‘Ieder van ons moet zich op enig moment op onze weg 
omhoog naar volmaking de vraag stellen: Waarin schiet 
ik nog tekort?’ (Stand Ye in Holy Places [1974], p. 210.)

•	 De	woorden	‘die	tot	Mij	komen’	(3 Nephi	12:3)	staan	
niet in de bergrede zoals die in het Nieuwe Testament 
is opgetekend, maar verduidelijken de lering van de 
Heiland. We zijn gezegend als we arm van geest zijn en 
tot Christus komen. De Heiland heeft in 3 Nephi 12:2 
beschreven hoe we tot Hem beginnen te komen. De 
woorden ‘die tot Mij komen’ zijn in beginsel ook van 
toepassing op de overige zaligsprekingen. Om vertroost 
te worden (vers 4), de aarde te beërven (vers 5), met 
de Heilige Geest vervuld te worden (vers 6), barmhar-
tigheid te verkrijgen (vers 7) of God te zien (vers 8), 
moeten we tot Christus komen.

In de aanloop naar zijn rede sprak de Heer over hoe 
we tot Hem komen en noemde daarbij negentien keer 
de doop in 3 Nephi 11:21 tot en met 12:2. We komen 
pas volledig ‘tot Christus’ als we de heilsverordeningen 
aanvaarden.

President Ezra Taft Benson (1899–1994) heeft nog 
meer manieren beschreven waarop we tot Christus 
kunnen komen: ‘Kom tot Christus door het evangelie 
te verkondigen, ons leven te vervolmaken en de doden 
te verlossen. Naarmate wij tot Christus komen, zijn wij 
onszelf, onze familieleden en de levende en overleden 
kinderen van onze hemelse Vader tot zegen.’ (Ensign, 
mei 1988, p. 85.)

3 Nephi 12:4. ‘Gezegend zijn allen die treuren’
•	 Ouderling	Spencer J.	Condie	van	de	Zeventig	
heeft uitgelegd hoe de zaligsprekingen op elkaar 
voortbouwen: ‘De zaligsprekingen zijn op te vatten als 
een recept voor rechtschapenheid in kleine stapjes, te 
beginnen met “de armen van geest die tot [Christus] 
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komen” (3 Nephi 12:3). De volgende stap in de celesti-
ale richting is te treuren, vooral om onze zonden, want 
“de droefheid naar Gods wil brengt onberouwelijke 
inkeer tot heil” (2 Korintiërs 7:10).’ (Your Agency, 
Handle with Care [1996], p. 8.)

3 Nephi 12:5. ‘Gezegend zijn de zachtmoedigen’
•	 President	Spencer W.	Kimball	(1895–1985)	heeft	
gezegd dat zachtmoedigheid geen zwakheid is:

‘Als de Heer zachtmoedig, ootmoedig en nederig was, 
moet iemand om nederig te worden doen wat Hij deed: 
zich ferm uitspreken tegen het kwaad, goede werken 
kloekmoedig bevorderen, ieder probleem onverschrok-
ken het hoofd bieden, meester over zichzelf en de 
situaties om zich heen worden en niet zoeken naar 
eigen lof en eer.

‘Nederigheid is niet pretentieus, aanmatigend of ver-
waand. Zij is niet zwak, wankel of slaafs. (…)

‘Ootmoedig en zachtmoedig slaan op deugden, niet op 
zwakheden. Ze slaan op een zachtaardig temperament 
en afwezigheid van wrok en heftige emoties. (…) Er is 
geen sprake van slaafse onderworpenheid. Er is geen 
sprake van lafheid of angst. (…)

‘Hoe wordt iemand nederig? Volgens mij als iemand 
voortdurend aan zijn afhankelijkheid herinnerd wordt. 
Afhankelijk van wie? Van de Heer. En hoe wordt hij 
daaraan herinnerd? Door oprechte, constante, eerbie-
dige, dankbare gebeden.’ (The Teachings of Spencer W. 
Kimball, bewerkt door Edward L. Kimball [1982], 
pp. 232–233.)

3 Nephi 12:6. ‘Hongeren en 
dorsten naar gerechtigheid’
•	 Toen	zuster	Sheri L.	Dew	werkzaam	was	in	het	alge-
meen ZHV-presidium van de kerk, heeft ze het verband 
toegelicht tussen verlangen (hongeren en dorsten) 
en handelen, ofwel het vermogen om de gewenste 
resultaten te verwezenlijken: ‘Ons geestelijk gehoor 
hangt samen met onze bereidheid om eraan te werken. 
President Hinckley heeft vaak gezegd dat de enige hem 
bekende manier om iets gedaan te krijgen is op zijn 
knieën te gaan en te smeken om hulp, en vervolgens 
op te staan en aan de slag te gaan. Die combinatie van 
geloof en hard werken is de volmaakte manier om de 

taal van de Geest te leren. De Heiland heeft gezegd: 
“Gezegend zijn allen die hongeren en dorsten naar 
gerechtigheid, want zij zullen met de Heilige Geest wor-
den vervuld” (3 Nephi 12:6; cursivering toegevoegd). 
Hongeren en dorsten is niets anders dan geestelijke 
arbeid. Aanbidding in de tempel, bekering om steeds 
reiner te worden, vergeving schenken en om vergeving 
vragen, en oprecht vasten en bidden helpen ons steeds 
meer open te staan voor de Geest. Geestelijke arbeid 
werkt en is de sleutel tot het leren horen van de stem 
van de Heer.’ (Zie ‘We zijn niet alleen’, De Ster, januari 
1999, p. 114.)

3 Nephi 12:8. ‘Reinen van hart’
•	 Ouderling	Joseph B.	Wirthlin	(1917–2008)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd wat rein 
van hart zijn betekent:

‘Zonder bedrog zijn betekent rein van hart zijn — een 
onontbeerlijke deugd voor wie onder de ware volgelin-
gen van Christus gerekend willen worden. (…)

‘Als we zonder bedrog zijn, zijn we oprecht, trouw en 
rechtschapen. Dat zijn goddelijke eigenschappen die 
van de heiligen worden geëist. Oprechte mensen zijn 
eerlijk en waarheidlievend in hun spraak, recht door 
zee in hun omgang, vrij van misleiding en staan boven 
diefstal, het geven van een verkeerde voorstelling van 
zaken of welke andere bedrieglijke handeling dan 
ook. Eerlijkheid is van God en oneerlijkheid van de 
duivel, die een leugenaar is geweest vanaf het begin. 
Rechtschapenheid is leven in overeenstemming met de 
wetten, beginselen en verordeningen van het evangelie.’ 
(Finding Peace in Our Lives [1995], pp. 181–182.)

3 Nephi 12:9. Vredestichters
•	 Ouderling	Russell M.	Nelson	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft getuigd van de ultieme bron om 
een vredestichter te worden: ‘Tot Jezus Christus komen, 
die de “Vredevorst” [ Jesaja 9:6] is, is de weg naar vrede 
op aarde bij mensen des welbehagens [zie Lucas 2:14].’ 
(Liahona, november 2002, p. 39.)

•	 Ouderling	Bruce R.	McConkie	(1915–1985)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft beschreven hoe we 
een vredestichter kunnen worden: ‘Vredestichters: in de 
volle betekenis van het woord zijn alleen degenen die 
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de volheid van het evangelie geloven en verspreiden 
vredestichters volgens deze zaligspreking. Het evangelie 
is de boodschap van vrede voor de hele mensheid. 
Kinderen van God: zij die in Gods familie zijn opgeno-
men door hun toewijding aan de waarheid. Door een 
dergelijke koers worden zij erfgenamen van God en 
mede-erfgenamen met Christus. (Zie Romeinen 8:14–18; 
Galaten 3:26–29; 4:1–7.)’ (Doctrinal New Testament 
Commentary, 3 delen [1971–1973], deel 1, p. 216.)

3 Nephi 12:13. ‘Het zout der aarde’
•	 Het	verslag	in	het	Boek	van	Mormon	geeft	aan	dat	
‘het zout der aarde te zijn’ een doel is waarnaar alle 
leden van de kerk dienen te streven (3 Nephi 12:13). In 
het Mosaïsche offerritueel wees zout erop dat we onze 
verbonden met God moesten gedenken en bewaren 
(zie Numeri 18:19; 2 Kronieken 13:5). In soortgelijke zin 
moeten de heiligen de verbonden in deze laatste dagen 
helpen herstellen en bewaren. Leer en Verbonden 
101:39–40 geeft aan wanneer men tot ‘het zout der 
aarde’ wordt gerekend.

Tot ‘het zout der aarde’ worden gerekend heeft grote 
betekenis. Ouderling Carlos E. Asay (1926–1999) heeft 
als lid van het Presidium der Zeventig tegen priester-
schapsdragers gezegd:

‘“Wanneer de mensen tot mijn eeuwigdurend evangelie 
worden geroepen, en zich met een eeuwigdurend ver-
bond verbinden, worden zij gerekend tot het zout der 
aarde en de kracht der mensen;

‘“zij worden geroepen om de kracht der mensen te zijn” 
(LV 101:39–40; cursivering toegevoegd).

‘Het woord kracht duidt hier op smaak, smaakmaker, 
goede kwaliteit en goede reputatie. (…)

‘Een wereldberoemd scheikundige vertelde mij dat 
zout zijn smaak of kracht niet door ouderdom verliest. 
Die smaak en kracht gaan verloren door vermenging 
en onzuiverheden. Gelijkerwijs gaat ook de macht van 
het priesterschap niet door ouderdom verloren, maar 
verdwijnt die door vermenging en onzuiverheden. (…)

‘Smaak en kwaliteit ontvlieden de man die zijn verstand 
bezoedelt met onreine gedachten, zijn mond ontheiligt 
door onwaarheden te spreken en zijn kracht verkeerd 
aanwendt voor slechte daden. (…)

‘Ik wil deze eenvoudige richtlijnen in het bijzonder aan 
de jongemannen voorleggen als middelen om je smaak 
of kracht te behouden: als het niet rein is, denk het 
niet; als het niet waar is, zeg het niet; als het niet goed 
is, doe het niet.’ (Zie Marcus Aurelius, “The Meditations 
of Marcus Aurelius”, in The Harvard Classics, samenge-
steld door Charles W. Eliot, New York: P. F. Collier and 
Son, 1909, p. 211.)’ (Ensign, mei 1980, pp. 42–43.)

3 Nephi 12:14–16. ‘Laat dan 
uw licht (…) schijnen’
•	 Ouderling	Robert D.	Hales	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft uit eigen ervaring verteld hoe 
belangrijk het is om een licht voor anderen te zijn:

‘Ik ben opgegroeid op 
Long Island in New York, 
en ik begreep hoe essenti-
eel licht is voor wie in het 
donker op zee zijn. Hoe 
gevaarlijk is een ingestorte 

vuurtoren! Hoe verschrikkelijk is het als het licht van 
een vuurtoren uitvalt!

‘Wij, die de gave van de Heilige Geest hebben, moeten 
zijn aanwijzingen opvolgen zodat we een licht kunnen 
zijn voor anderen.

‘“Laat zo uw licht schijnen voor de mensen”, zei de 
Heer, “opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, 
die in de hemelen is, verheerlijken” [Matteüs 5:16].

‘We weten nooit wie zich op ons verlaten. En, zoals de 
Heiland heeft gezegd, we weten “niet of zij niet zullen 
terugkomen en zich bekeren, en met een volmaakt 
voornemen des harten tot Mij komen en Ik hen zal 
genezen, en gij het middel zult zijn om redding tot hen 
te brengen” [3 Nephi 18:32].’ (Liahona, juli 2002, p. 79.)

3 Nephi 12:17–20, 46–47. De wet van 
Mozes werd door Jezus Christus vervuld
•	 Toen	de	Heiland	op	aarde	was,	stond	in	het	religi-
euze en sociale leven van de Israëlieten al meer dan 
duizend jaar de wet van Mozes centraal. De Nephieten 
hadden geschreven kronieken van de wet op de kope-
ren platen in hun bezit, en Nephitische profeten onder-
wezen in en hielden zich aan die wet. Bij zijn bezoek 
aan de Nephieten leerde de Heiland het volk dat de 
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wet volledig in Hem was vervuld. Zij moesten echter 
niet menen dat de wet van Mozes ‘teniet’ was gedaan of 
‘verdwenen’ was (3 Nephi 12:17–18). Hoe komt het dat 
de Heiland de wet van Mozes heeft ‘vervuld’ maar niet 
‘teniet’ heeft gedaan? De wet van Mozes omvatte zowel 
morele als rituele aspecten.

De morele aspecten bestonden uit geboden als ‘gij 
zult niet doodslaan’ en ‘gij zult niet echtbreken’. Jezus 
Christus heeft de Nephieten geleerd dat ze niet alleen 
doodslag en echtbreuk moesten vermijden, maar ook 
boosheid en begeerte — toestanden van het hart die tot 
doodslag en echtbreuk leiden (zie 3 Nephi 12:21–30). 
Het evangelie van Jezus Christus is in die zin dus een 
vervulling van de wet van Mozes: de morele aspecten 
van die wet zijn opgenomen in een hogere wet. De 
morele geboden en verboden van de wet van Mozes 
zijn in de context van bredere evangeliebeginselen 
geplaatst, waarvoor een verandering van het hart is 
vereist.

De rituele aspecten van de wet van Mozes omvatten 
geboden inzake dierenoffers en brandoffers — die 
Abinadi ‘riten en verordeningen’ noemde (Mosiah 
13:30). De Nephitische profeten begrepen dat die 
onderdelen van de wet van Mozes bedoeld waren om 
de mensen vooruit te laten blikken naar het zoenof-
fer van Jezus Christus (zie 2 Nephi 25:24; Jakob 4:5; 
Mosiah 16:14–15). Toen de aardse zending van de 
Heiland was volbracht, waren die verordeningen niet 
langer een symbool van een toekomstige gebeurte-
nis — die gebeurtenis had immers plaatsgevonden 
en de verordeningen waren in die zin tot vervulling 
gekomen. De Heiland leerde de Nephieten duidelijk dat 
dierenoffers en brandoffers moesten worden ‘afgeschaft’ 
en dat zijn volgelingen Hem voortaan als offer ‘een 
gebroken hart en een verslagen geest’ moesten brengen 
(3 Nephi 9:19–20). In plaats van verordeningen die 
vooruitblikken naar de verzoening, heeft de Heiland 
het avondmaal ingesteld, een verordening waarmee we 
zijn zoenoffer indachtig zijn en erop terugblikken (zie 
3 Nephi 18:1–11).

•	 Ouderling	Bruce R.	McConkie	heeft	gezegd:	‘Jezus	
kwam de volheid van het evangelie herstellen die men 
vóór de tijd van Mozes, vóór de tijd van de lagere orde, 
had genoten. Uiteraard kwam Hij niet tenietdoen wat 

Hij zelf aan Mozes had geopenbaard, net zo min als 
een hoogleraar wiskunde de rekentafels tenietdoet 
door zijn studenten hogere wiskundige principes uit te 
leggen. Jezus kwam voortbouwen op het fundament 
dat Mozes had gelegd. Met de herstelling van de vol-
heid van het evangelie bracht Hij de noodzaak om aan 
de voorwaarden van het voorbereidende evangelie te 
voldoen tot vervulling. Niemand hoefde meer bij het 
licht van de maan te wandelen, want de zon was in al 
zijn heerlijkheid opgegaan.’ (Doctrinal New Testament 
Commentary, deel 1, pp. 219–220; zie ook Stephen E. 
Robinson, ‘The Law after Christ’, Ensign, september 
1983, pp. 68–73.)

3 Nephi 12:19. ‘Een gebroken hart 
en een verslagen geest’
•	 Ouderling	Richard G.	Scott	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft getuigd hoe waardevol een 
gebroken hart en een verslagen geest zijn: ‘Ik getuig 
dat er “verlossing [komt] in en door de heilige Messias; 
(…) voor allen die een gebroken hart en een verslagen 
geest hebben; en voor niemand anders kan aan de 
doeleinden der wet worden voldaan” [2 Nephi 2:6–7; 
cursivering toegevoegd]. Die absolute vereiste van 
“een gebroken hart en een verslagen geest” houdt de 
noodzaak in om onderworpen, meegaand, ootmoedig 
(ofwel onderwijsbaar) en bereidwillig gehoorzaam te 
zijn.’ (Zie De Ster, juli 1997, p. 57.)

3 Nephi 12:22. ‘Wie vertoornd is op zijn broeder’
•	 De	leringen	van	de	Heiland	staan	[in	de	Statenverta-
ling van] het Nieuwe Testament opgetekend als: ‘Zo 
wie ten onrechte op zijn broeder toornig is, die zal 
strafbaar zijn door het gericht’ (SV, Matteüs 5:22). Bij 
de leringen van de Heiland over dit onderwerp in het 
Boek van Mormon staat ‘ten onrechte’ er niet bij. Dat 
geeft aan dat we toorn of boosheid maar beter helemaal 
kunnen vermijden. Overigens bevat het oudste bekende 
manuscript van Matteüs 5:22 [en de NBG-vertaling van 
de Bijbel] de woorden ‘ten onrechte’ niet. (Zie Daniel K. 
Judd en Allen W. Stoddard, ‘Adding and Taking Away 
“Without a Cause” in Matthew 5:22’, in How the New 
Testament Came to Be, bewerkt door Kent P. Jackson en 
Frank F. Judd jr. [Sidney B. Sperry Symposium, 2006], 
p. 161.)
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3 Nephi 12:27–29. Begeerte vermijden
•	 Ouderling	Richard G.	Scott	heeft	de	resultaten	en	
motivatie van liefde tegen die van begeerte afgezet: 
‘Liefde, zoals omschreven door de Heer, verheft, 
beschermt, respecteert en verrijkt wederzijds. Men 
wordt erdoor gemotiveerd om wederzijds offers te bren-
gen. Satan bevordert valse liefde, die in werkelijkheid 
begeerte is. Het is een drang om de eigen behoeften te 
bevredigen. Misleide mensen die zich hiermee bezig-
houden, geven weinig om het verdriet en de ellende 
die anderen berokkend worden. Hoewel dit vaak geca-
moufleerd wordt door mooie woorden, is de werkelijke 
motivatie het bevredigen van de eigen begeerten.’ (Zie 
De Ster, juli 1991, pp. 34–35.)

3 Nephi 12:30. Uw kruis opnemen
•	 Ouderling	Neal A.	Maxwell	(1926–2004)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft over het opnemen 
van ons kruis gezegd:

‘Dagelijks het kruis opnemen betekent ons dagelijks de 
begeerten van het vlees ontzeggen.

‘Door het voorbeeld te volgen van de Meester, die 
verleidingen te verduren kreeg maar er “geen acht 
op sloeg”, kunnen ook wij leven in een wereld vol 
verleidingen die niet “bovenmenselijk” zijn (1 Korintiërs 
10:13). Natuurlijk merkte Jezus de enorme verleidingen 
die Hem werden voorgeschoteld wel op, maar Hij bleef 
er Zich niet mee bezighouden. Hij wees ze onmiddel-
lijk van de hand. Als wij ons met verleidingen inlaten, 
laten ze ons binnen de kortste keren niet meer los. Die 
ongenode gasten aan de deur van onze gedachtewereld 
afwijzen is één manier om er geen acht op te slaan. Let 
wel, die zogenaamde gasten zijn echte schurken die we 
slechts met de grootste moeite kunnen verdrijven als ze 
eenmaal binnen zijn.’ (Ensign, mei 1987, p. 71.)

3 Nephi 12:31–32. ‘Wie huwt met haar 
die gescheiden is, pleegt echtbreuk’
•	 Ouderling	Bruce R.	McConkie	heeft	toegelicht	tot	wie	
de Heiland hier sprak en welke betekenis die woorden 
voor ons in deze tijd hebben:

‘Deze strikte wet inzake echtscheiding werd niet aan de 
Farizeeën of aan de wereld in het algemeen gegeven, 
maar aan de discipelen, “thuis”, op een later moment 

zoals Marcus dat uitlegt. Bovendien lichtte Jezus uit-
drukkelijk toe dat die wet niet voor iedereen gold. Niet 
alle mensen konden zich aan die hoge norm houden; 
ze gold alleen voor degenen aan wie die werd gegeven.

‘(…) Die norm is in verschillende tijden en onder ver-
schillende groepen van kracht geweest, maar de kerk 
is er tegenwoordig niet aan gebonden. In deze tijd zijn 
echtscheidingen in de kerk geoorloofd om diverse 
redenen anders dan seksuele immoraliteit, en staat 
het gescheiden leden van de kerk vrij om opnieuw te 
trouwen en alle zegeningen van het evangelie te genie-
ten.’ (Doctrinal New Testament Commentary, deel 1, 
pp. 548–549.)

•	 Het	lijkt	erop	dat	de	woorden	van	de	Heiland	niet	
zozeer bedoeld waren om mensen te veroordelen die 
trouwen met iemand die gescheiden is, maar om de 
mensen onder meer te leren dat ze een echtscheiding 
niet moeten aangrijpen als oplossing voor alle kleine 
irritaties die zich in een huwelijk voordoen. President 
Gordon B. Hinckley (1910–2008) heeft over echtschei-
ding gezegd:

‘Natuurlijk is niet alles in het huwelijk rozengeur en 
maneschijn. Jaren geleden heb ik het volgende citaat 
van Jenkins Lloyd Jones uit de krant geknipt:

‘“Duizenden paartjes die in de bioscoop elkaars hand 
vasthouden en elkaar knuffelen lijken te denken dat het 
huwelijk bestaat uit een leuk huisje, omringd door eeu-
wig bloeiende stokrozen, waarin een eeuwig jonge en 
betoverende echtgenote haar eeuwig jonge en knappe 
echtgenoot opwacht. Maar als de stokrozen verwelken 
en plaatsmaken voor de sleur en de rekeningen, stape-
len de echtscheidingen zich op. (…)

‘“Wie denkt dat rozengeur en maneschijn normaal zijn, 
zal veel tijd verdoen met rondbazuinen dat hij beroofd 
is.’ (‘Big Rock Candy Mountains’, Deseret News, 12 juni 
1973, p. A4.) (…)

‘(…) Van alle drama’s is het meest tragische en het 
meest voorkomende wel echtscheiding. Het is een grote 
plaag geworden. In het nieuwste nummer van de World 
Almanac staat dat er in de Verenigde Staten in een 
tijdsbestek van twaalf maanden, tot en met maart 1990, 
naar schatting 2.423.000 paren in het huwelijk traden. 
In diezelfde periode scheidden naar schatting 1.177.000 
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paren. (Zie The World Almanac and Book of Facts 1991 
[New York: World Almanac, 1990], p. 834.)

Dat houdt in dat er in de Verenigde Staten ten opzichte 
van elke twee huwelijken één echtscheiding werd 
uitgesproken. (…)

‘Zelfzucht is zo vaak de basis van (…) problemen. (…)

‘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 sto-
ren. Hoe tragisch zijn de gevolgen van een dergelijke 
holle en onredelijke denkwijze! (…)

‘(…) De remedie voor de meeste spanningen in een 
huwelijk is geen echtscheiding, maar bekering. De 
oplossing ligt niet in scheiding 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. 
Ze ligt in de toepassing van de gulden regel. (…)

‘[De partners] moeten bereid zijn kleine fouten over het 
hoofd te zien, te vergeven en daarna te vergeten.

‘Zij moeten hun tong in toom houden. Drift is wreed en 
bijtend, ondermijnt genegenheid en drijft liefde uit.

‘De [echtelieden] moeten zelfbeheersing betrachten die 
hen weerhoudt van misbruik. (…)

‘Zo nu en dan zal er een legitieme reden voor echt-
scheiding zijn. Ik zal niet zeggen dat echtscheiding 
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. 68–71.)

3 Nephi 12:48. ‘Ik wil dat gij volmaakt zijt’
•	 In	dit	leven	kunnen	we	niet	volmaakt	zijn.	Toch	heeft	
president James E. Faust gezegd dat we nu naar volma-
king moeten streven zodat we die in het leven hierna 
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kunnen bereiken: ‘Volmaking is een eeuwig doel. 
Ook al kunnen we in het sterfelijk leven niet volmaakt 
worden, toch is ons geboden ernaar te streven — een 
gebod dat wij uiteindelijk, door de verzoening, kunnen 
volbrengen.’ (Zie De Ster, juli 1999, p. 21.)

•	 President	Spencer	W.	Kimball	heeft	over	de	nood-
zaak om naar volmaking te streven gezegd: ‘“Gij dan 
zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt 
is.” (Matteüs 5:48.) Welnu, dat is een haalbaar doel. 
We worden niet verhoogd, we bereiken onze bestem-
ming niet, tenzij we volmaakt zijn, en dit moment is 
de beste tijd in de wereld om naar volmaking te gaan 
streven. Ik heb moeite met mensen die zeggen: “Ach, 
niemand is volmaakt”, waarmee ze eigenlijk bedoelen: 
“dus waarom zou ik ’t proberen?” Uiteraard is niemand 
helemaal volmaakt, maar er zijn er die al aardig op weg 
zijn.’ (Teachings of Spencer W. Kimball, p. 165.)

3 Nephi 13:1–8, 16–18. Doe uw goede werken 
niet om door anderen gezien te worden
•	 Deze	verzen	in	3 Nephi	wijzen	erop	dat	we	niet	
in het openbaar geld aan de armen moeten geven of 
bidden en vasten om door anderen gezien te worden. 
De Heer spoort ons aan om onze goede werken in het 
verborgene te doen. President Thomas S. Monson heeft 
de waarde van anoniem dienstbetoon toegelicht:

‘Ik richtte me eens tot de 
receptie van een groot zie-
kenhuis om te vragen naar 
het kamernummer van een 
patiënt die ik een bezoek 
wilde brengen. Zoals dat 
bij nagenoeg alle zieken-
huizen het geval is, was 
men ook in dit ziekenhuis 
flink bezig met uitbrei-

dingswerkzaamheden. Achter de balie van de receptie 
was een prachtige gedenkplaat aangebracht met een 
woord van dank erin gegraveerd aan de donateurs die 
de uitbreiding mogelijk hadden gemaakt. De naam van 
iedere donateur die 100.000 dollar of meer had bijge-
dragen, stond met sierlijke letters gegraveerd op een 
apart bronzen plaatje dat met een glinsterend kettinkje 
aan de gedenkplaat was bevestigd.
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‘De namen van al die weldoeners waren bij iedereen 
wel bekend. Kopstukken uit de handelswereld, indu-
strie en wetenschap — ze stonden er allemaal op. Ik 
was dankbaar voor hun gulle liefdadigheid. Toen viel 
mijn blik op een bronzen plakkaatje dat er anders uit-
zag dan de rest — er stond geen naam op vermeld. Er 
was slechts één enkel woord op gegraveerd: “Anoniem”. 
Ik glimlachte en vroeg me af wie die anonieme dona-
teur geweest kon zijn. Hij of zij kende vast een stille 
vreugde die anderen ontging. (…)

‘Een jaar geleden, in de winter [van 1981], begon een 
modern verkeersvliegtuig kort na de start te haperen 
en stortte in de ijskoude Potomac River neer. Er werden 
op die dag vele bewijzen van heldenmoed en onver-
schrokkenheid ten beste gegeven, waarvan de meest 
dramatische door de piloot van een reddingshelikopter 
werd waargenomen. De reddingskabel werd gevierd 
tot aan een rondspartelende drenkeling. In plaats van 
de reddingsgordel te grijpen en zichzelf in veiligheid te 
brengen, gordde de man de kabel om iemand anders 
heen, die daarop in veiligheid werd gebracht. De kabel 
werd opnieuw neergelaten en weer werd een ander 
gered. Zo werden vijf mensen uit het ijzige water 
gered. Onder hen bevond zich niet de anonieme held. 
Onbekend van naam “verliet hij de heldere lucht, die hij 
met zijn eer ondertekende”. (Stephen Spender, “I think 
continually of those—” in Masterpieces of Religious 
Verse, samengesteld door James Dalton Morrison [New 
York: Harper and Brothers Publishers], p. 291.) (…)

‘Moge deze waarheid [dienstbaarheid] tot gids van uw 
leven dienen. Moge onze blik zich opwaarts richten 
terwijl we voorwaarts gaan in dienst van onze God 
en onze medemens. En moge ons oor zich neigen tot 
Galilea, opdat wij misschien een echo mogen opvangen 
van de leringen van de Heiland: “Ziet toe, dat gij uw 
gerechtigheid niet doet voor de mensen, om door hen 
opgemerkt te worden” (Matteüs 6:1). “Laat (…) uw 
linkerhand niet weten wat uw rechter doet” (Matteüs 
6:3). En als wij een goede daad verrichten: “Ziet toe, dat 
gij het aan niemand zegt” (Matteüs 8:4). Ons hart wordt 
dan lichter, ons leven zonniger en onze ziel rijker.

‘Liefdevol dienstbetoon dat in anonimiteit wordt ver-
leend, mag dan verborgen blijven voor de mens — de 

gave en gever zijn echter bekend bij God.’ (Ensign, mei 
1983, pp. 55–57.)

3 Nephi 13:7. ‘Gebruikt dan 
geen ijdele herhalingen’
•	 IJdel betekent onder meer nutteloos, waardeloos, 
hol, onbeduidend. Onze gebeden zijn ijdel als we ze uit 
gewoonte opzeggen zonder er bij na te denken of onze 
gevoelens te laten spreken.

‘De profeet Mormon maant terecht dat het nutteloos 
is als iemand “bidt, maar het niet met een oprecht 
voornemen des harten doet; (…) het baat hem niets, 
want God neemt zo iemand niet aan” (Moroni 7:9). 
Om uw gebeden betekenis te geven, moet u oprecht 
en “met alle kracht van uw hart” bidden (Moroni 7:48). 
(…) Besteed aandacht aan uw houding en de woorden 
die u gebruikt.’ (Trouw aan het geloof: evangeliewijzer 
[2004], p. 46.)

•	 Ouderling	Joseph B.	Wirthlin	heeft	tegen	herhalin-
gen in onze gebeden gewaarschuwd: ‘Onze gebeden 
worden nietszeggend omdat we telkens weer dezelfde 
woorden op dezelfde manier uitspreken totdat het meer 
opzeggen dan communiceren wordt. Dat is wat de 
Heiland “ijdele herhaling” noemt (zie Matteüs 6:7, naar 
de King Jamesvertaling).’ (‘Onze gebeden verbeteren’, 
Liahona, augustus 2004, p. 16; zie ook Alma 34:27–28.)

3 Nephi 13:9–13
Welke beginselen voor effectieve gebe-
den leert de Heer ons in deze verzen?

3 Nephi 13:9–13. Het onzevader
•	 We	kunnen	de	beginselen	in	het	onzevader	toepas-
sen als een model voor ons dienstbetoon in het konink-
rijk. President Henry B. Eyring van het Eerste Presidium 
heeft gezegd:

‘Het gebed begint met eerbied voor onze hemelse 
Vader. Vervolgens spreekt de Heer over het koninkrijk 
en zijn komst. De dienstknecht met het getuigenis dat 
dit de ware kerk van Jezus Christus is, ervaart vreugde 
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in de vooruitgang ervan en wil zijn of haar uiterste best 
doen om het op te bouwen.

‘De Heiland zelf was het 
voorbeeld van de norm 
vervat in de volgende 
woorden van het gebed: 
“Uw wil geschiede, gelijk 
in de hemel alzo ook op 
de aarde” (Matteüs 6:10). 
Dat bad Hij ook tijdens 
zijn uiterste nood, toen 

Hij de verzoening voor alle mensen en de hele wereld 
tot stand bracht (zie Matteüs 26:42). De getrouwe 
dienstknecht bidt dat zelfs de kleinste opdracht volgens 
de wil van de Heer wordt uitgevoerd. Het is erg belang-
rijk om meer voor zijn succes dan voor ons eigen suc-
ces te werken en te bidden.

‘Ook gaf de Heiland ons deze norm van persoonlijke 
reinheid: “En vergeef ons onze zonden, want ook 
wijzelf vergeven een ieder, die ons iets schuldig is; 
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van 
de boze” (Lucas 11:4 en Matteüs 6:13). De kracht die 
we aan de mensen geven over wie wij waken, is van 
de Heiland afkomstig. Wij en zij moeten vergeven om 
vergeving van Hem te kunnen ontvangen (zie Matteüs 
6:14). Wij en zij kunnen alleen maar hopen om rein te 
blijven met zijn bescherming en met onze innerlijke 
verandering die door zijn verzoening mogelijk wordt 
gemaakt. We hebben die verandering nodig om het 
voortdurende gezelschap van de Heilige Geest te kun-
nen hebben. (…)

‘U mag vol vertrouwen in dienst van de Heer werken. 
De Heiland zal u leiden bij wat Hij u te doen heeft 
gegeven, hetzij tijdelijk als werker in de kerk, hetzij voor 
altijd als ouder. U kunt om de benodigde hulp bidden 
om het werk te doen en weten dat u die hulp zult ont-
vangen.’ (Liahona, juli 2000, p. 81.)

3 Nephi 13:19–24. ‘Verzamelt u 
geen schatten op aarde’
•	 President	Ezra	Taft	Benson	heeft	op	de	tijdelijke	aard	
van aardse schatten gewezen:

‘Vaak koesteren wij onbeduidende, vergankelijke zaken 
teveel. De materiële schatten van deze aarde zijn er 
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alleen maar om ons, als het ware, kost en inwoning te 
verschaffen zolang we hier op school zijn. Het is aan 
ons om goud, zilver, onroerend goed, aandelen, grond, 
vee en andere aardse bezittingen in het juiste perspec-
tief te plaatsen.

‘Dit leven is slechts een tijdelijke aangelegenheid voor 
ons. Wij zijn hier om de eerste les te leren die voert tot 
de verhoging — gehoorzaamheid aan het evangelieplan 
van de Heer.’ (Ensign, juni 1971, p. 33.)

•	 Ouderling	Dallin H.	Oaks	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft uitgelegd welke schatten we 
voor onszelf kunnen verzamelen: ‘De Heiland leerde 
ons dat we ons geen schatten op aarde moeten verza-
melen, maar schatten in de hemel (zie Matteüs 6:19–21). 
In het licht van het ultieme doel van het grote plan van 
geluk geloof ik dat onze ultieme schatten op aarde en 
in de hemel onze kinderen en ons nageslacht zijn.’ (Zie 
De Ster, januari 1994, p. 70.)

3 Nephi 13:34. ‘Niet bezorgd 
over de dag van morgen’
•	 Het	Boek	van	Mormon	verduidelijkt	de	betekenis	van	
Matteüs 6:25–32 en geeft aan dat Jezus dit gedeelte van 
zijn rede tot de twaalf Nephitische discipelen richtte (zie 
3 Nephi 13:25–34). Nadat Jezus deze opdracht aan hen 
had gegeven, wendde Hij zich wederom tot de menigte 
(zie 3 Nephi 14:1). Het is goed om te beseffen dat Jezus 
zijn rede afwisselend tot die twee doelgroepen richtte.

3 Nephi 14:1–2. Oordelen
•	 Ouderling	Dallin H.	Oaks	heeft	de	betekenis	van	vss.	
1–2 in 3 Nephi 14 nader toegelicht door onderscheid te 
maken tussen rechtschapen en onrechtschapen oorde-
len. Vervolgens heeft hij die rechtschapen beginselen 
behandeld:

‘Ik heb me verbaasd over het feit dat we volgens som-
mige teksten niet mogen oordelen en dat er in andere 
staat dat we wel moeten oordelen, en hoe. Maar door 
die teksten te bestuderen, ben ik ervan overtuigd 
geraakt dat deze ogenschijnlijke tegenstellingen met 
elkaar stroken als we ze in het eeuwig perspectief 
beschouwen. Het is belangrijk om te beseffen dat er 
twee soorten beoordelingen zijn: definitieve oordelen, 
die we niet mogen vellen, en tijdelijke oordelen, die we 
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wel moeten vellen, maar gebaseerd op rechtschapen 
beginselen. (…)

‘Ten eerste, een rechtschapen oordeel moet per definitie 
tijdelijk zijn. (…)

‘Ten tweede, een rechtschapen oordeel zal onder leiding 
van de Geest van de Heer worden uitgesproken, niet uit 
boosheid, jaloezie of eigenbelang. (…)

‘Ten derde, om rechtschapen te zijn, moet een tijdelijk 
oordeel binnen ons rentmeesterschap vallen. (…)

‘Ten vierde, wij moeten zo mogelijk niet oordelen totdat 
ons voldoende feiten bekend zijn.’ (‘“Judge Not” and 
Judging’, Ensign, augustus 1999, pp. 7, 9–10.)

3 Nephi 14:7–8. Vragen in gebed
•	 President	James E.	Faust	heeft	getuigd	van	de	gave	
en het voorrecht die ieder van ons heeft om onze 
hemelse Vader in gebed te benaderen: ‘Onze Schepper 
benaderen door middel van onze Heiland is absoluut 
een van de grootste voorrechten en zegeningen in ons 
leven. (…) Geen enkel aards gezag kan ons verhin-
deren onze Schepper te benaderen. Er kan nooit een 
mechanisch of elektronisch defect optreden als we bid-
den. We kunnen elke dag zo vaak en zo lang bidden als 
we willen. We kunnen zoveel vragen als we willen. We 
hoeven niet via een secretaris een afspraak te maken 
om de troon van goedertierenheid te bereiken. Hij is 
altijd en overal bereikbaar.’ (Liahona, juli 2002, p. 62.)

3 Nephi 14:12. De gulden regel
•	 Ouderling	Russell M.	Nelson	heeft	de	gulden	regel	
aangehaald en er het volgende over gezegd:

‘[ Jezus] heeft ons de gulden regel geleerd: “Alles nu wat 
gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus” 
[Matteüs 7:12]. Dit beginsel is te vinden in bijna elke 
grote godsdienst. Anderen, zoals Confucius en Aristo-
teles, hebben datzelfde gezegd. Tenslotte begon het 
evangelie niet met de geboorte van het Kind in Betle-
hem. Het is eeuwig. Het is in den beginne aan Adam en 
Eva verkondigd. Delen van het evangelie zijn bewaard 
gebleven in vele culturen. Zelfs heidense mythologieën 
zijn verrijkt met fragmenten van de waarheid uit eerdere 
bedelingen.

‘Waar hij ook wordt gevonden en hoe hij ook tot uiting 
komt, de gulden regel omvat de morele gedragslijn 
voor het koninkrijk van God. Hij verbiedt de ene mens 
om in te grijpen in de rechten van een ander. Hij geldt 
evenzeer voor volken, verenigingen en individuele 
personen. Met barmhartigheid en verdraagzaamheid 
vervangt hij de represaille-acties van “oog om oog, tand 
om tand” [Matteüs 5:38]. Als wij op dat oude, onpro-
ductieve pad blijven, worden we uiteindelijk blind en 
tandeloos.’ (Liahona, november 2002, pp. 39–40.)

3 Nephi 14:15–20
Wat leren we van de symboliek  
in deze verzen over mensen die  
beweren dat ze een profeet zijn?

3 Nephi 14:15. ‘Wacht u voor valse profeten’
•	 Ouderling	M. Russell	Ballard	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft gewaarschuwd tegen mensen 
die valse leer verkondigen of publiceren: ‘Laten we 
oppassen voor valse profeten en valse leraren, zowel 
mannen als vrouwen, die op eigen titel zogenaamde 
leerstellingen van de kerk verkondigen, en die hun 
valse leer prediken en volgelingen proberen te vinden 
door symposiums, boeken en tijdschriften te propa-
geren waarvan de inhoud niet overeenstemt met de 
leer van de kerk. Pas op voor zulke mensen, die zich 
door het geschreven of gesproken woord tegen de 
ware profeten van God keren, en die actief volgelingen 
proberen te vinden, zonder rekening te houden met het 
eeuwig welzijn van de mensen die zij misleiden. (…) Zij 
werpen zichzelf op “als een licht der wereld om gewin 
en de lof der wereld te verwerven; maar het welzijn van 
Zion zoeken zij niet” (2 Nephi 26:29).’ (Liahona, januari 
2000, p. 74.)

Stof tot nadenken
•	 Wat	is	het	verschil	tussen	bereidwillig	of	met	tegenzin	

een goede daad verrichten?

•	 Ga	na	wat	uw	motieven	zijn	en	of	u	‘eerst	het	
koninkrijk Gods’ zoekt (3 Nephi 13:33).

3 Nephi 12–14
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Voorgestelde opdrachten
•	 Noem	zoveel	mogelijk	zaligsprekingen	in	uw	eigen	

woorden op als u kunt. Controleer vervolgens in 
3 Nephi 12:3–12 hoe u het hebt gedaan.

•	 Hoe	kunt	u	uzelf	nog	meer	van	onrechtschapen	
gedachten en verlangens ontdoen? Stel een plan op 
hoe u dat gaat verwezenlijken.
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3 Nephi 15–17

Hoofdstuk 42

Inleiding
In de tijd van Mozes waren de kinderen van Israël 
halsstarrig en verstokt van hart. Daardoor verspeelden 
ze hun voorrecht om te leven naar de volheid van de 
hogere wet (zie Mosiah 13:29–31). In plaats daarvan 
kreeg het volk, naast de gedeelten van de hogere wet 
die ze nog wel konden naleven, de wet van Mozes (de 
lagere wet) om ze te helpen tot Christus te komen (zie 
LV 84:18–27). Na zijn opstanding leerde Jezus Christus 
de Nephieten dat de wet van Mozes in Hem was ver-
vuld (zie 3 Nephi 12:17–18). Hij leerde dat ‘oude dingen 
waren voorbijgegaan’ (3 Nephi 15:2–4) en dat Hij ‘de 
wet en het licht’ is die men moet volgen (3 Nephi 15:9).

Let bij het lezen van 3 Nephi 15–17 op het verschil tus-
sen de ongelovige Joden en de ontvankelijke Nephie-
ten. Vergelijk de waarheden die de Heiland aan de 
mensen in Jeruzalem onthield met de opmerkelijke 
openbaring in Amerika. Er komen geloof, overdenking 
en gebed bij kijken om zijn leringen te begrijpen. De 
ongelooflijke waarde van het betalen van die prijs zal 
blijken als u over de onbeschrijflijke vreugde van deze 
getrouwe discipelen en de wonderbaarlijke ervaringen 
van hun gelovige kinderen leest.

Toelichting
3 Nephi 15:1–10. Jezus Christus heeft de 
wet van Mozes gegeven en vervuld
•	 Eerdere	profeten	in	het	Boek	van	Mormon	verkon-
digden dat de wet van Mozes uiteindelijk vervuld zou 
worden. Nephi, Jakob en Abinadi bereidden hun volk 
allemaal voor om het einde van de wet van Mozes 
uiteindelijk te aanvaarden. Ouderling Jeffrey R. Holland 
van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft aange-
geven waarom de Nephieten de oude wet konden 
opgeven voor de nieuwe:

‘De Nephitische gelovigen begrepen dit beter dan de 
Joodse wereld, deels omdat de Nephitische profeten de 
wet zo duidelijk als overgangsfase hadden aangeduid. 
Abinadi had gezegd: “Ik zeg u dat het vooralsnog nood-
zakelijk is dat gij de wet van Mozes bewaart; maar ik 
zeg u dat de tijd komt dat het niet langer noodzakelijk 
zal zijn de wet van Mozes te bewaren.” [Mosiah 13:27.] 
In diezelfde geest had Nephi beklemtoond: “Daarom 
spreken wij over de wet, opdat onze kinderen zullen 

weten dat de wet dood is en zij, door te weten dat de 
wet dood is, zullen uitzien naar dat leven dat in Christus 
is en weten waartoe de wet werd gegeven; en dat zij, 
nadat de wet in Christus is vervuld, hun hart niet tegen 
Hem behoeven te verstokken wanneer de wet behoort 
te worden weggedaan.” [2 Nephi 25:27; cursivering 
toegevoegd.]

‘Dergelijk onderricht — een waarschuwing voor de 
verstokking van het hart tegen Christus om zo in onwe-
tendheid de wet van Mozes in stand te houden — kon 
wel eens velen in de oude wereld toen en in de huidige 
wereld nu van pas komen (en redden).’ (Christ and the 
New Covenant [1997], pp. 156–157.)

3 Nephi 15:2–8. De wet van 
Mozes en de hogere wet
•	 Jezus	zei	dat	‘oude	dingen	voorbij	zijn	gegaan	en	
dat alle dingen nieuw zijn geworden’ (3 Nephi 15:3). 
Ouderling Jeffrey R. Holland heeft gezegd: ‘Het is van 
cruciaal belang te begrijpen dat achter de wet van 
Mozes vele basisonderdelen schuilgingen van het evan-
gelie van Jezus Christus, dat daarvoor al bestond. De 
wet van Mozes is nooit bedoeld geweest als iets wat los 
van, en zeker niet in strijd met, het evangelie van Jezus 
Christus zou bestaan. (…) Het doel ervan was nooit 
anders dan de hogere wet. Beide waren bedoeld om 
mensen tot Christus te brengen.’ (Christ and the New 
Covenant, p. 147.) Daarom kon Jezus zeggen: ‘Want zie, 
het verbond dat Ik met mijn volk heb gesloten, is niet 
geheel vervuld; maar de wet die Mozes werd gegeven, 
heeft in Mij een eind’ (3 Nephi 15:8).

Zie de toelichting bij Mosiah 13:27–35 (pagina 152) 
voor meer informatie over de Nephieten en de wet 
van Mozes.

3 Nephi 15:5–8. Het verbond 
is niet geheel vervuld
•	 Zie	de	toelichting	bij	3 Nephi	12:17–20,	46–47	
(pagina 305) voor een bespreking van de betekenis 
van Jezus’ woorden: ‘Ik doe de profeten niet teniet’ 
(3 Nephi 15:6).

Wat bedoelde Jezus met de uitspraak: ‘Het verbond dat 
Ik met mijn volk heb gesloten, is niet geheel vervuld’? 
(3 Nephi 15:8.) Jehova sloot eertijds een verbond met 
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Abraham. Abraham werd onder meer het volgende 
beloofd: (1) eeuwig nakomelingschap, (2) een land 
dat uiteindelijk het celestiale koninkrijk zal zijn, en 
(3) Gods priesterschapsmacht. Die beloften werden ook 
aan Abrahams nakomelingen gedaan (zie LV 132:30–31) 
en worden in de toekomst vervuld.

3 Nephi 15:9
Wat is nodig om het eeuwige 

leven te ontvangen?

3 Nephi 15:11–13. ‘Dit is uw erfland’
•	 De	twaalf	stammen	van	Israël	kregen	ieder	een	stuk	
land als erfland toegewezen in het land Kanaän. Naast 
het erfland in het Heilige Land kregen de nakomelingen 
van Joseph tevens de belofte dat ze het land in Amerika 
als deel van hun erfland zouden bezitten. De Heiland 
vertelde de twaalf Nephitische discipelen dat zij en hun 
volk ‘een overblijfsel [waren] van het huis van Jozef’ 
(3 Nephi 15:12) en ‘dit is uw erfland’ (vers 13).

•	 Ouderling	Orson F.	Whitney	(1855–1931)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft het erfland als 
volgt omschreven: ‘Een andere naam voor Amerika, 
blijkens het Boek van Mormon, is het land van Jozef, 
waarnaar de patriarch Jakob in de zegen aan zijn 
twaalf zonen verwijst (zie Genesis 49:22–26), en ook 
de profeet Mozes in zijn laatste zegen over de twaalf 
stammen van Israël (Deuteronomium 33:13–15). Jakobs 
toespeling op Jozef als ‘een jonge vruchtboom aan een 
bron; zijn takken stijgen boven de muur uit’, werd ver-
vuld door de migratie van Lehi en zijn groep van Azië 
naar Amerika over de Grote Oceaan. Verder behoeft het 
geen betoog dat een van de belangrijkste kenmerken 
van dit westelijke halfrond die machtige bergketens zijn, 
de Andes en de Rocky Mountains, door de Hebreeuwse 
patriarch zo treffend de “eeuwige heuvelen” genoemd, 
met de natuurlijke afzettingen van “de kostelijkste gave 
van de aarde en haar volheid” —goud, zilver en andere 
mineralen — en met “de kostelijkste gave des hemels” 
— de heilige kronieken die al ontdekt zijn en andere 
die nog tevoorschijn zullen komen.’ (‘The Book of 

Mormon: Historical and Prophetic Phases’, Improvement 
Era, september 1927, pp. 944–945.)

3 Nephi 15:17. ‘Eén herder’
•	 Jezus	Christus	wordt	vaak	de	goede	Herder	genoemd	
(zie LV 50:44; Johannes 10:7–18; Alma 5:38–60; Hela-
man 7:18). De metafoor van de herder en zijn band met 
zijn schapen duidt op persoonlijke zorg en verzorging. 
Iemand in deze tijd heeft gesproken over de persoon-
lijke zorg die bij het werk van een herder komt kijken:

‘De herder is dag en nacht bij zijn schapen. (…) Dat 
was noodzakelijk vanwege de openheid van het land 
en de gevaarlijke aanwezigheid van wilde dieren en 
rovers. Een van de bekendste en mooiste gezichten in 
oosterse culturen is dat van een herder die zijn schapen 
naar de weidegrond leidt. (…) Hij vertrouwt erop dat 
de schapen hem volgen, en de schapen rekenen erop 
dat hij hen nooit in de steek laat. (…)

‘(…) Aangezien hij altijd in hun midden verkeert en 
hij zo met hen begaan is, leert de herder zijn schapen 
op zeer intieme wijze kennen. (…) Op een dag kwam 
een zendeling een herder tegen in een van de wildste 
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streken van de Libanon. Hij stelde hem uiteenlopende 
vragen over de schapen, onder meer of hij ze iedere 
avond telde. Hij antwoordde van niet en de zendeling 
vroeg hem hoe hij dan wist of ze er allemaal waren of 
niet. Zijn antwoord luidde: “Meneer, als u mijn ogen zou 
blinddoeken en een schaap naar me toebracht en me 
het gezicht met mijn handen liet voelen, kon ik u direct 
zeggen of het er een van mij was of niet.”’ (George M. 
Mackie, Bible Manners and Customs [zonder datum.], 
pp. 33, 35.)

•	 Ouderling	Neal A.	Maxwell	(1926–2004)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft over die persoon-
lijke zorg gezegd:

‘Jezus is zo persoonlijk in zijn herderlijke zorg en 
onderricht! (…)

‘(…) Jezus kent en geeft om ieder individu; Hij waakt 
zorgvuldig over de ogenschijnlijk kleinste dingen.’ (That 
Ye May Believe [1992], pp. 204–205.)

3 Nephi 15:18
Wat is het verband tussen geloof en 
begrip? Hoe is dat van toepassing 
op uw studie van het evangelie?

3 Nephi 16:1–3. Andere schapen
•	 In	vss.	1–3	van	3 Nephi	16	staat	duidelijk	dat	er	nog	
‘andere schapen’ zijn naast de Nephieten en dat de Hei-
land ook die zou gaan bezoeken. 3 Nephi 17:4 vermeldt 
dat die andere schapen de ‘verloren stammen van Israël’ 
zijn. De goede Herder waakt over al zijn kudden en 
zorgt zo nodig voor hen.

3 Nephi 16:3–13. De vergadering van Israël
•	 Raadpleeg	‘De	vergadering	van	Israël’	in	het	aan-
hangsel (p. 439) voor meer informatie over de vergade-
ring van Israël.

3 Nephi 16:4–7. Het Boek van Mormon 
brengt ons tot de kennis van Christus
•	 President	Boyd K.	Packer,	president	van	het	Quorum	
der Twaalf Apostelen, heeft uitgelegd dat het Boek van 

Mormon onder andere ten doel heeft ons tot de kennis 
van Jezus Christus te brengen:

‘De kern van het Boek van Mormon is het testament 
van Jezus Christus dat erin is verwerkt. Van de zesdui-
zend plus verzen in het Boek van Mormon gaat ruim de 
helft over Hem.

‘“Wij spreken [dus] over Christus, wij verheugen ons 
in Christus, wij prediken Christus, wij profeteren over 
Christus, en wij schrijven volgens onze profetieën, 
opdat onze kinderen zullen weten op welke Bron zij 
mogen vertrouwen voor vergeving van hun zonden” 
(2 Nephi 25:26).’ (Liahona, mei 2005, p. 9.)

3 Nephi 16:4–13. Wie zijn de andere volken?
•	 Meestal	wordt	in	het	Boek	van	Mormon	met	andere 
volken iedereen bedoeld die geen Jood is. Een Jood 
was iemand die van Juda afstamde en iemand die in 
het land Jeruzalem woonde — zoals de kinderen van 
Lehi. President Joseph Fielding Smith (1876–1972) heeft 
uitgelegd dat velen uit de andere volken het bloed van 
Israël hadden: ‘In deze bedeling van de volheid der 
tijden kwam het evangelie eerst tot de andere volken 
en het zal daarna naar de Joden gaan. [Zie LV 19:27.] 
De andere volken die het evangelie ontvangen, bestaan 
echter voor het merendeel uit mensen bij wie het bloed 
van Israël door de aderen stroomt.’ (Answers to Gospel 
Questions, samengesteld door Joseph Fielding Smith jr., 
5 delen [1957–1966], deel 4, p. 39.)

Ouderling Bruce R. McConkie (1915–1985) van het 
Quorum der Twaalf Apostelen heeft daar ook over 
geschreven: ‘Met Joden zijn hiervoor de inwoners van 
het koninkrijk Juda en hun nakomelingen aangeduid, 
zonder melding te maken van de stam waartoe men 
behoort. En volgens dat gebruik van die termen beho-
ren alle anderen tot de andere volken, met inbegrip 
van de verloren en verstrooide overblijfselen van het 
koninkrijk Israël in wier aderen het kostbare bloed 
stroomt van de man die Israël heette. Dus Joseph Smith, 
van de stam Efraïm, de voornaamste stam van Israël, 
was degene uit de andere volken door wie het Boek 
van Mormon is voortgekomen, en de leden van De 
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen, die het evangelie hebben en door hun afstam-
ming tot Israël behoren, zijn de andere volken die het 
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eeuwig heil aan de Lamanieten en aan de Joden bren-
gen.’ (The Millennial Messiah [1982], p. 233.)

3 Nephi 17:1–3. ‘Overweegt de 
dingen die Ik heb gezegd’
•	 Sommigen	die	het	evangelie	willen	leren,	vinden	het	
voldoende om de Schriften te lezen of naar de woorden 
van de profeten te luisteren. De Heiland droeg de 
Nephieten echter op om niet alleen naar zijn woorden 
te luisteren, maar naar huis te gaan en de dingen te 
overwegen die Hij had gezegd (zie 3 Nephi 17:3). Dat 
zou hun helpen zijn woorden te begrijpen en hun 
gemoed voor te bereiden op de volgende dag, waarop 
Hij terug zou komen (vers 3). Dat stemt overeen met 
andere passages uit de Schriften waarin ons wordt 
geboden om na te denken over wat we lezen, zien en 
horen. Moroni noemde de overweging van Gods woord 
een van de essentiële elementen om een getuigenis van 
het Boek van Mormon te verkrijgen (zie Moroni 10:3). 
Nephi vertelde zijn lezers: ‘Mijn ziel verlustigt zich in de 
dingen des Heren, en mijn hart overweegt voortdurend 
de dingen die ik heb gezien en gehoord’ (2 Nephi 4:16).

•	 President	Marion G.	Romney	(1897–1988)	van	het	
Eerste Presidium heeft over de kracht van overpeinzen 
of overwegen gezegd:

‘Als ik in de Schriften lees, geeft het woord overwegen, 
dat zo vaak in het Boek van Mormon voorkomt, me 
steeds te denken. Overwegen betekent overpeinzen, 
diep nadenken, beraadslagen, mediteren. (…)

‘Overwegen is in mijn beleving een vorm van gebed. 
Het heeft mensen in elk geval vaak tot de Geest van 
de Heer geleid. Nephi vertelt ons daar iets over:

‘“En het geschiedde,” schreef hij, “nadat ik had verlangd 
de dingen te weten die mijn vader had gezien, en 
omdat ik geloofde dat de Heer bij machte was ze aan 
mij bekend te maken, dat ik, terwijl ik in mijn hart over
legde, in de Geest des Heren werd weggevoerd, ja, naar 
een zeer hoge berg. (…)” (1 Nephi 11:1. Cursivering 
toegevoegd.)

‘Daarna volgt Nephi’s verslag van het grote visioen dat 
hij door de Geest van de Heer ontving, omdat hij de 
woorden van zijn vader, die profeet was, geloofde en 
een zo groot verlangen had om meer te weten dat hij 

erover nadacht en in gebed ging.’ (Ensign, juli 1973, 
p. 90.)

•	 De	dingen	van	God	overpeinzen	en	overwegen	
voorkomt dat we Hem zelfvoldaan gaan benaderen. 
Ouderling Neal A. Maxwell heeft de gevaren uitgelegd 
als we het evangelie niet regelmatig een onderdeel van 
ons leven maken: ‘De aanbidders op de Rameümptom 
hadden hun godsdienst zodanig in een ritueel veran-
derd dat ze niet meer over hun God spraken “totdat zij 
wederom bijeen waren” bij de heilige staanplaats een 
week later. (Alma 31:23.) Let op het verschil met de 
instructies van Jezus aan zijn volgelingen op dit half-
rond: [3 Nephi 17:3.] Let op de nadruk die de Meester 
legt op het gezin — op samen overwegen, bidden en 
voorbereiden! Als we onze godsdienst in een ritueel 
veranderen en het koninkrijk niet de hoogste prioriteit 
geven, moeten we niet raar opkijken dat ons hart 
en onze geest vanzelf naar andere dingen uitgaan.’ 
 (Wherefore, Ye Must Press Forward [1977], pp. 30–31.)

3 Nephi 17:2–3
Met welk doel stuurde de Heiland de 

 Nephieten naar huis? Welke voordelen heeft 
het als we bidden en dingen overwegen?

3 Nephi 17:4. Het verstrooide Israël 
is niet verloren voor de Vader
•	 Hoewel	de	verstrooide	stammen	van	Israël	voor	de	
wereld verloren zijn, zijn ze niet verloren voor God. 
Hij weet waar ze zijn, ‘want Hij weet waarheen Hij hen 
heeft gebracht’ (3 Nephi 17:4). Zijn kennis aangaande 
hen en het bezoek van de Heiland aan de verloren 
stammen van Israël suggereren de mogelijkheid dat we 
op een dag over andere verslagen van Jezus’ bezoeken 
aan zijn schapen zullen beschikken.

Ouderling Neal A. Maxwell heeft gezegd: ‘Onder de 
schatten die nog zullen voortkomen, zijn verloren 
boeken. In de bestaande Schriftuur worden er meer dan 
twintig genoemd. Misschien wel de opzienbarendste 
en omvangrijkste zijn de verslagen van de verloren 
stammen van Israël (zie 2 Nephi 29:13). We zouden 
niet eens iets afweten van het op handen zijnde derde 
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getuigenis van Christus als we dat kostbare Boek van 
Mormon, het tweede getuigenis van Christus, niet had-
den gehad! Deze derde set heilige verslagen zal aldus 
een drie-eenheid van waarheid completeren. Dan zal, 
zoals de volmaakte Herder heeft gezegd, “mijn woord 
(…) tot één worden vergaderd” (vers 14). Er zal “één 
kudde zijn en één Herder” (1 Nephi 22:25) waarin alle 
christelijke bedelingen uit de menselijke geschiedenis 
zullen versmelten (zie LV 128:18).’ (Ensign, november 
1986, p. 52.)

3 Nephi 17:5–10. Jezus genas 
en zegende de mensen
•	 Het	bewijs	van	de	grote	liefde	en	barmhartigheid	
die Jezus koesterde voor de mensen, zijn broeders en 
zusters, is in 3 Nephi 17:5–10 te vinden. Hij vroeg of 
men de zieken bij Hem wilde brengen, die Hij allemaal 
genas. Ouderling Jeffrey R. Holland heeft over dat 
krachtige geestelijke moment gezegd: ‘Christus vroeg 
of men de mensen die ziek en blind, lam en kreupel 
en verminkt, melaats en verschrompeld, allen “die op 
enigerlei wijze lijdende” waren, tot Hem wilden bren-
gen zodat Hij hen kon genezen. (…) Christus bemerkte 
met goddelijke opmerkzaamheid dat de mensen de 
wonderen verlangden te aanschouwen die Hij voor 
hun broeders en zusters in Jeruzalem had verricht. Hij 
zag onmiddellijk in dat hun geloof voldoende was om 
genezen te worden, en voorzag in iedere behoefte die 
de menigte had “en Hij genas hen, ja, ieder van hen, 
zodra zij bij Hem werden gebracht”. Als reactie op die 
uitstorting van liefde en barmhartigheid bogen allen 
in de menigte, zowel zij die waren genezen als zij die 
gezond waren, “zich aan zijn voeten neer en aanbaden 
Hem; en zovelen als er, gezien de menigte, konden 
komen, kusten Hem de voeten, zodat zij zijn voeten 
met hun tranen natmaakten”. [3 Nephi 17:5–7, 9–10.]’ 
(Christ and the New Covenant, pp. 268–269.)

3 Nephi 17:11–24. ‘Ziet uw kleinen’
•	 Toen	zuster	Michaelene P.	Grassli	als	algemeen	
jeugdwerkpresidente werkzaam was, zei ze over de ont-
vankelijkheid van kinderen voor geestelijke ervaringen:

‘Ik vind het opmerkelijk dat de Heiland (…) alleen de 
kinderen in de heiligste zaken onderwees en toen hun 
tongen losmaakte zodat zij de menigte konden onder-
richten (zie 3 Nephi 26:14).

‘Is het een wonder dat na  
het bezoek van de Heiland 
aan de Nephieten zij twee-
honderd jaar in vrede en 
rechtschapenheid leefden? 
Dankzij de wonderbaarlijke 
instructies, zegeningen en 
aandacht die zij en hun 
kinderen ontvingen, leefde 
generatie na generatie in 
rechtschapenheid.

‘Laten we het vermogen van de kinderen om rechtvaar-
dig te leven en dit aan hun nageslacht door te geven 
niet onderschatten. Geen enkele groep in de kerk staat 
zo open voor de waarheid.’ (Zie ‘Ziet uw kleinen’, De 
Ster, januari 1993, p. 84.)

•	 De	kerkleden	in	Chili	hadden	een	soortgelijke	erva-
ring toen president Spencer W. Kimball (1895–1985) 
hen bezocht: “Een van de grootste uitingen van liefde 
voor kinderen die ik ooit heb gezien, was toen ik 
ringpresident in Chili was. President Spencer W. Kimball 
was in Chili op bezoek voor een gebiedsconferentie. De 
leden van de kerk uit vier landen kwamen bijeen in een 
stadion waarin ongeveer vijftienduizend mensen pasten. 
We vroegen president Kimball wat hij na de conferentie 
wilde doen. Hij zei met tranen in de ogen: “Ik zou 
graag de kinderen willen ontmoeten.” Een van de pries-
terschapsleiders kondigde via de microfoon aan dat 
president Kimball graag alle kinderen in het stadion de 
hand wilde schudden of wilde zegenen. De aanwezigen 
stonden versteld — iedereen was muisstil. President 
Kimball groette ongeveer tweeduizend kinderen, één 
voor één, en huilde terwijl hij ze een hand of een kus 
gaf of hun de handen op het hoofd legde en zegende. 
De kinderen waren uitermate eerbiedig en keken hem 
ook met tranen in de ogen aan. Hij zei dat hij een der-
gelijke geest niet eerder in zijn leven had meegemaakt. 
Het was een onvergetelijk moment voor alle kerkleden 
die daar aanwezig waren.’ ( Janet Peterson en Eduardo 
Ayala, ‘Friend to Friend’, Friend, maart 1996, pp. 6–7.)

Stof tot nadenken
•	 Wat	zou	de	Heiland	bedoeld	hebben	met	de	woor-

den: ‘Zie, Ik ben de wet en het licht’? (3 Nephi 15:9).
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•	 Waarom	zou	Jezus	Christus	de	mensen	hebben	opge-
dragen om de dingen te overwegen die Hij ze had 
geleerd en onze hemelse Vader om begrip te vragen? 
Waarom was dat proces belangrijk om hun gemoed 
op zijn volgende bezoek voor te bereiden?

•	 Hoe	belangrijk	vindt	u	het	om	de	verbonden	in	het	
Boek van Mormon te begrijpen?

Voorgestelde opdrachten
•	 Leg	aan	een	bekende	of	familielid	uit	wie	

de genoemde ‘andere schapen’ in Johannes  
10:16    zijn.

•	 Bespreek	met	een	vriend	of	vriendin	hoe	het	zou	
zijn geweest als u persoonlijk getuige was van de 
wonderbaarlijke gebeurtenissen en wonderen die 
in 3 Nephi 15–17 staan opgetekend.
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3 Nephi 18 –19

Hoofdstuk 43

Inleiding
Tijdens zijn bezoek aan de Nephieten stelde de Heiland 
het avondmaal in. Hij beklemtoonde dat het avondmaal 
bedoeld is om Hem indachtig te zijn. Hij beloofde: 
‘Indien gij Mij altijd indachtig zijt, zult gij mijn Geest bij 
u hebben’ (3 Nephi 18:11). Diezelfde belofte maakt deel 
uit van het avondmaalsgebed. Overdenk bij uw studie 
van 3 Nephi 18–19 wat Jezus geleerd heeft over het 
avondmaal en over gebed, en hoe die leringen ertoe 
kunnen bijdragen dat u een betere discipel van Christus 
wordt, zodat u de Heilige Geest in grotere mate bij u 
kunt hebben.

Toelichting
3 Nephi 18:1–14. ‘Dit zult gij 
doen ter gedachtenis’
•	 De Heiland leerde dat deelname aan het avondmaal 
vooral ten doel heeft Hem indachtig te zijn. Tijdens de 
verordening van het avond-
maal behoren we ons te 
richten op de Zoon van 
God; we moeten onze 
gedachten niet laten afdwa-
len of afleiden. Ouderling 
Jeffrey R. Holland van het 
Quorum der Twaalf Apos-
telen heeft enkele gepaste 
manieren beschreven 
waarop we de Heer 
indachtig kunnen zijn terwijl we ons verbond door het 
avondmaal hernieuwen:

‘We kunnen denken aan het bestaan van de Heiland in 
het voorsterfelijk leven en aan alles waarvan we weten 
dat Hij het heeft gedaan. (…)

‘We kunnen denken aan de eenvoudige grootsheid van 
zijn geboorte uit een nog jonge vrouw. (…)

‘We zouden aan de wonderen en leringen van Christus 
kunnen denken, aan zijn genezingen en zijn hulp. (…)

‘(…) We zouden eraan kunnen denken dat Jezus bijzon-
dere vreugde en genoegen aan kinderen beleefde en zei 
dat wij allemaal meer als hen moeten worden. (…)

‘We kunnen eraan denken dat Christus zijn discipelen 
zijn vrienden noemde. (…)

Wij zouden aan de fantastische zegeningen kunnen en 
moeten denken die wij hebben en aan het feit dat “alles 
wat goed is”, van Christus komt (Moroni 7:24). (…)

‘Op sommige dagen hebben we misschien reden om 
te bedenken wat een nare behandeling Hij kreeg, hoe 
Hij verworpen werd en welke onrechtvaardigheid Hij 
onderging. (…)

‘(…) We kunnen indachtig zijn dat Jezus onder alle 
dingen moest neerdalen voordat Hij boven alles uit kon 
stijgen, en dat Hij pijnen en benauwingen en allerlei 
verzoekingen heeft doorstaan opdat Hij met barmhar-
tigheid zou worden vervuld en zou weten hoe zijn volk 
te hulp te komen naargelang hun zwakheden.’ (Zie De 
Ster, januari 1996, pp. 62–63.)

3 Nephi 18:6–7. Het avondmaal en 
de bediening van engelen
•	 Ouderling	Dallin H.	Oaks	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft uitgelegd dat de bediening 
van engelen ook deel uitmaakt van de beloften in de 
avondmaalsgebeden:

‘Deze verordeningen van het Aäronisch priesterschap 
zijn ook nauw verbonden met de bediening van 
engelen. (…)

‘(…) Boodschappen van engelen kunnen gegeven 
worden door een stem, of door gedachten of gevoelens 
die ingegeven worden. (…)

‘(…) De communicatie met engelen is vaker voelbaar of 
hoorbaar dan zichtbaar. (…)

‘In zijn algemeenheid zijn de zegeningen van geeste-
lijke omgang en communicatie alleen voorbehouden 
aan wie rein zijn. (…) Door de verordeningen van het 
Aäronisch priesterschap, de doop en het avondmaal, 
worden we gereinigd van onze zonden en wordt ons 
beloofd dat we, als we ons aan onze verbonden hou-
den, altijd zijn Geest bij ons zullen hebben. Ik geloof 
dat die belofte niet alleen de Heilige Geest betreft, maar 
ook de bediening van engelen, want “engelen spreken 
door de macht van de Heilige Geest; daarom spreken 
zij de woorden van Christus” (2 Nephi 32:3). Daarom 
maken de Aäronisch-priesterschapsdragers het alle 
goede kerkleden die van het avondmaal nemen moge-
lijk om het gezelschap van de Geest van de Heer en de 
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bediening van engelen te genieten.’ (Zie De Ster, januari 
1999, pp. 44–45.)

3 Nephi 18:16, 24. ‘Ik heb u 
een voorbeeld gegeven’
•	 Ouderling	Neal A.	Maxwell	(1926–2004)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft ons op het hart 
gedrukt dat we ons, wat onze rol ook is, het karakter 
van de Heiland zo veel mogelijk eigen moeten maken:

‘Ieder van ons vervult uiteenlopende rollen in het gezin, 
de kerk, de gemeenschap, het bedrijfsleven, het onder-
wijs enzovoort. Hoewel we verschillende behoeften 
hebben, zijn we er allemaal bij gebaat om ons op alle 
eigenschappen van Christus te richten, vooral die waar 
we zelf nog aan moeten werken. (…)

‘We kunnen het uiteraard houden bij enkele technieken 
die de Heiland aan de dag legde. Maar tenzij we zijn 
voorbeeld zo volledig mogelijk volgen, doen we Hem 
en onszelf tekort. Onze navolging dient bovendien 
om vorm én inhoud te gaan. Gods liefde zet Hem er 
bijvoorbeeld toe aan om naar ons te luisteren. Kunnen 
wij ons een God voorstellen die niet luistert? Of die te 
weinig macht bezit? Of die Zich niet voor een zaak of 
principe wil inzetten? Naarmate we meer op Hem gaan 
lijken, blijkt dat uit onze eigenschappen en uit onze 
daden.’ (A Wonderful Flood of Light [1990], p. 110.)

3 Nephi 18:18. ‘Gij moet altijd waken en bidden’
•	 President	Henry B.	Eyring	van	het	Eerste	Presidium	
heeft over het belang van de opdracht om ‘Hem altijd 
indachtig te zijn’ (LV 20:77, 79) en ‘altijd [te] bidden’ 
(3 Nephi 18:18) het volgende gezegd:

‘Wat bedoelt de Meester met zijn waarschuwing aan ons 
om “altijd [te] bidden”?

Ik ben niet wijs genoeg om alle doeleinden te kennen 
die de Heer had toen Hij ons een verbond gaf om Hem 
altijd indachtig te zijn en ons waarschuwde om altijd 
te bidden opdat wij niet in verzoeking vallen. Maar ik 
weet er één. Namelijk dat Hij precies weet welke sterke 
invloeden op ons inwerken en ook wat het inhoudt om 
mens te zijn. (…)

‘(…) Hij weet hoe het is als de zorgen van het leven 
op ons drukken. (…) En Hij weet dat de problemen 

waarmee wij worstelen en ons vermogen om die op te 
lossen niet altijd in evenwicht zijn. (…)

‘(…) Naarmate de krachten om ons heen in intensiteit 
toenemen, is onze geestelijke kracht die eerst toe-
reikend was niet meer voldoende. En de toename in 
geestelijke kracht die we eerder voor mogelijk hielden, 
zal ons in grotere mate geschonken worden. Zowel de 
behoefte aan geestelijke kracht als de mogelijkheden 
om erover te beschikken, nemen in een dusdanig 
tempo toe dat we die niet moeten onderschatten. (…)

‘Begin met Hem indachtig te zijn. Dan zult u onthouden 
wat u weet en waar u van houdt. (…)

‘De Heer hoort de gebeden van uw hart. De gevoelens 
van uw hart, van de liefde voor uw hemelse Vader en 
voor zijn geliefde Zoon, kunnen zo constant zijn dat uw 
gebeden altijd opstijgen.’ (‘Always’ [CES-haardvuuravond 
voor jongvolwassenen, 3 januari 1999], pp. 2–3, 5; zie 
ook ‘Always’, Ensign, oktober 1999, pp. 8–10, 12.)

3 Nephi 18:18. ‘Om u als tarwe te ziften’
•	 Toen	Jezus	de	Nephieten	waarschuwde:	‘Satan	
begeert u te bezitten om u als tarwe te ziften’ (3 Nephi 
18:18), bracht Hij dezelfde boodschap over die Hij aan 
Petrus gaf (zie Lucas 22:31).

Ouderling Bruce R. 
 McConkie (1915–1985) van 
het Quorum der Twaalf 
Apostelen heeft Jezus’ 
woorden uitgelegd: ‘Dit is 
een idiomatische uitdruk-
king die voor de mensen in 
die tijd klip en klaar was, 
wat tegenwoordig niet 
meer zo is. In essentie zegt 
Jezus het volgende: “Petrus, 
Satan wil je in zijn oogst. 
Hij wil je ziel oogsten en je 

in zijn graanschuur, zijn voorraadschuur, brengen, waar 
hij je als zijn discipel wil hebben.” Zo zeggen we ook 
dat het veld reeds wit is om te oogsten. We gaan uit en 
prediken het evangelie en oogsten de zielen van men-
sen. Welnu, Satan wilde Petrus hebben; hij wilde hem 
ziften als tarwe ofwel zijn ziel oogsten.’ (Sermons and 
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Writings of Bruce R. McConkie, bewerkt door Mark L. 
McConkie [1998], p. 127.)

3 Nephi 18:18–21
Welke instructies gaf Jezus hier waar-
door uw gebeden zouden verbeteren?

3 Nephi 18:21. ‘Bidt in uw gezin’
•	 President	Gordon B.	Hinckley	(1910–2008)	heeft	
over het belang van gezinsgebed gesproken: ‘Ik ben 
er zeker van dat er geen adequate vervanging is voor 
de gewoonte om ’s ochtends en ’s avonds samen in 
gebed neer te knielen — vader, moeder en kinderen. 
Dat zal meer voor een fijn en prachtig thuis zorgen dan 
dikke tapijten, fraaie gordijnen en smaakvolle kleuren.’ 
 (Conference Report, april 1963, p. 127).

3 Nephi 18:26–32. Een heilige verordening
•	 Let	op:	in	3 Nephi	18:26	sprak	de	Heiland	niet	meer	
tot de menigte, maar wendde Hij Zich tot de leiders ‘die 
Hij had uitgekozen’. Zijn boodschap in vss. 28–29 was 
bestemd voor priesterschapsleiders als een waarschu-
wing dat ze niemand die het onwaardig was bewust 
mochten toestaan aan het avondmaal deel te nemen. 
We leren uit deze verzen dat de kerkleden de verant-
woordelijkheid voor het beoordelen van de waardig-
heid voor deelname aan het avondmaal moeten laten 
rusten bij degenen die de Heer daartoe heeft geroepen, 
zoals de bisschop of ringpresident.

M
in

er
va

 K
. T

ei
ch

er
t, 

m
et

 d
an

k 
aa

n 
he

t B
YU

 M
us

eu
m

 o
f A

rt

•	 Toen	ouderling	John H.	Groberg	als	lid	van	de	
Zeventig werkzaam was, heeft hij toegelicht wat waar-
dig deelnemen aan het avondmaal betekent:

‘Als wij het verlangen hebben om ons te verbeteren 
(ofwel te bekeren) en ons door de priesterschapsleiders 
geen disciplinaire maatregel is opgelegd, zijn wij het 
waardig om aan het avondmaal deel te nemen. Als 
wij echter niet verlangen naar verbetering, als we niet 
van plan zijn gehoor te geven aan de leiding van de 
Geest, moeten wij ons afvragen: zijn wij het waardig 
om aan het avondmaal deel te nemen, of maken wij 
het avondmaal, dat bedoeld is om ons tot bekering en 
vooruitgang aan te zetten, tot een karikatuur? Als wij de 
Heiland en alles wat Hij voor ons heeft gedaan en nog 
zal doen indachtig zijn, zullen we een beter leven gaan 
leiden en daardoor dichter tot Hem komen. Wij blijven 
dan op het pad naar het eeuwige leven.

‘Als wij echter weigeren om ons te bekeren en te ver-
beteren, als we Hem niet indachtig zijn en zijn geboden 
niet onderhouden, dan brengen we onze vooruitgang 
tot stilstand, wat verdoemenis van onze ziel betekent.

‘Het avondmaal is een uiterst persoonlijke ervaring, en 
wij besluiten zelf of we het waardig zijn of niet. (…)

‘Als we waardig van het avondmaal nemen, voelen we 
waarin we ons behoren te verbeteren en ontvangen we 
de hulp en vastberadenheid om dat de doen. Wat onze 
problemen ook zijn, het avondmaal biedt altijd hoop.

‘De meeste problemen moeten we zelf oplossen. Als we 
bijvoorbeeld geen tiende betalen, besluiten we gewoon-
weg om dat te gaan doen. Maar sommige problemen 
moeten we met onze bisschop bespreken — de Geest 
zal ons laten weten om welke problemen het gaat.’ 
(Ensign, mei 1989, pp. 38–39.)

3 Nephi 18:36–37. Jezus gaf zijn discipelen ‘de 
macht (…) om de Heilige Geest te verlenen’
•	 De	menigte	wist	niet	wat	de	Heiland	deed	of	zei	toen	
Hij zijn discipelen aanraakte en tot hen sprak. Mormon 
informeert ons echter dat de discipelen getuigden ‘dat 
Hij hun [de discipelen] de macht gaf om de Heilige 
Geest te verlenen’ (3 Nephi 18:37). Moroni vervulde zijn 
vaders belofte aan de lezer dat hij hierna zou aantonen 
‘dat dit getuigenis waar is’ (3 Nephi 18:37) toen hij later 
een verslag gaf van deze gebeurtenis en de woorden 
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die Christus tot de twaalf discipelen sprak. Hij ver-
klaarde voorts dat toen de Heiland de discipelen aan-
raakte en hun macht gaf, Hij hun de handen oplegde 
(zie Moroni 2:1–3).

3 Nephi 19:6–8, 16–17
Waarom zou knielen, indien dat mogelijk is, 

een belangrijk onderdeel van het gebed zijn?

3 Nephi 19:9. De discipelen 
baden om de Heilige Geest
•	 De	twaalf	discipelen,	die	Jezus	had	uitgekozen,	
baden ‘dat hun de Heilige Geest zou worden gegeven’ 
(3 Nephi 19:9). Ouderling Bruce R. McConkie heeft de 
betekenis achter dat verzoek uitgelegd:

‘Er is (…) een verschil tussen de gave van de Heilige 
Geest en de werkzaamheid van die gave. Alle heiligen 
ontvangen na hun doop de gave of het recht op de 
heiligende macht van de Geest; alleen wie het waardig 
zijn en de geboden onderhouden, maken daadwer-
kelijk aanspraak op de beloofde zegeningen. In de 
praktijk genieten leden van de kerk van tijd tot tijd het 
gezelschap van de Geest als het ze lukt om door hun 
gehoorzaamheid op de Oneindige afgestemd te zijn.

‘De daadwerkelijke uitwerking van de gave van de 
Heilige Geest is een goddelijke gave die men in het 
sterfelijk leven kan ontvangen. Het feit dat men die 
ontvangt, is een getuigenis dat de heiligen die ermee 
gezegend worden met God verzoend zijn, en datgene 
doen wat hun van het eeuwige leven in de toekomstige 
wereld verzekert.’ (A New Witness for the Articles of 
Faith [1985], p. 257.)

•	 President	Heber J.	Grant	(1856–1945)	heeft	aanbe-
volen God twee keer per dag om de leiding van de 
Heilige Geest te vragen: ‘Ik heb weinig of geen angst 
voor de jongen of het meisje, de jongeman of de jon-
gevrouw, die eerlijk en gewetensvol God twee keer per 
dag om de leiding van zijn Geest smeekt. Ik weet zeker 
dat als er verleidingen op hun pad komen, zij de kracht 
zullen hebben die te overwinnen door de inspiratie die 
zij ontvangen. Als wij de Heer om de leiding van zijn 

Geest smeken, zullen we beschermd worden, en als 
wij ijverig en eerlijk naar de leiding van de Geest van 
de Heer streven, kan ik u verzekeren dat we die zullen 
ontvangen.’ (Gospel Standards [1976], p. 26.)

•	 President	Marion G.	Romney	(1897–1988),	tweede	
raadgever in het Eerste Presidium, heeft gezegd dat we 
de Geest kunnen ontvangen en behouden met behulp 
van de volgende vier eenvoudige stappen: ‘Als u de lei-
ding van de Heilige Geest wilt ontvangen en behouden, 
doe dan de volgende vier eenvoudige stappen. Ten 
eerste: bid. Bid ijverig. (…) Ten tweede: bestudeer en 
leer het evangelie. Ten derde: leef rechtschapen; bekeer 
u van uw zonden. (…) Ten vierde: wees dienstbaar in 
de kerk.’ (‘Guidance of the Holy Spirit’, Ensign, januari 
1980, p. 5.)

3 Nephi 19:10–13. Opnieuw gedoopt
•	 President	Joseph	Fielding	Smith	(1876–1972)	heeft	
uitgelegd waarom Jezus de Nephieten gebood om zich 
opnieuw te laten dopen:

‘Toen Christus in dit werelddeel aan de Nephieten 
verscheen, gebood Hij hun zich te laten dopen, hoewel 
ze zich al eerder hadden laten dopen ter vergeving van 
hun zonden. (…) De Heiland gebood Nephi en het 
volk om zich opnieuw te laten dopen, omdat Hij de 
kerk opnieuw had georganiseerd onder het evangelie 
[zie 3 Nephi 19:7–15; 26:17]. Voordien was de kerk geor
ganiseerd onder de wet [zie 3 Nephi 9:15–22; 11:10–40; 
12:18–19; 15:4–10].

‘(…) Om diezelfde reden lieten Joseph Smith en ande-
ren, die zich vóór 6 april 1830 hadden laten dopen, zich 
de dag waarop de kerk werd georganiseerd opnieuw 
dopen.’ (Doctrines of Salvation, samengesteld door 
Bruce R. McConkie, 3 delen [1954–1956], deel 2, p. 336.)

3 Nephi 19:18, 22. ‘Zij baden tot Jezus’
•	 Nergens	in	de	Schriften	staat	dat	we	tot	Jezus	moeten	
bidden. In dit unieke geval baden de discipelen echter 
tot de Zoon in plaats van de Vader. Ouderling Bruce R. 
McConkie heeft een mogelijke reden aangegeven: ‘Er 
was een bijzondere reden in dit uitzonderlijke geval. 
Jezus had de mensen al geleerd dat ze in zijn naam 
tot de Vader moesten bidden, wat ze aanvankelijk ook 
deden. (…) Jezus was onder hen aanwezig als symbool 
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van de Vader. Toen zij Hem zagen, was het alsof zij de 
Vader zagen; toen zij Hem in gebed aanriepen, was 
het alsof zij tot de Vader baden. Er was sprake van een 
bijzondere en unieke situatie.’ (The Promised Messiah: 
The First Coming of Christ [1978], pp. 560–561.) Let ook 
op dat de Heiland nadrukkelijk zei dat de mensen bij 
deze gelegenheid tot Hem baden omdat Hij ‘bij hen’ 
was (3 Nephi 19:22). Bij deze gelegenheid baden zij 
bovendien zonder ‘omhaal van woorden, want hun 
werd gegeven wat zij moesten bidden’ (3 Nephi 19:24.)

3 Nephi 19:19–20, 27–28. ‘Ik dank U’
•	 In	de	Schriften	staan	veel	voorbeelden	waarin	de	
Heiland zijn dank aan zijn Vader uit (zie Marcus 14:23; 
Johannes 6:5–11; 11:33–35, 41; 1 Korintiërs 11:23–24). 
Bij zijn tweede bezoek aan de Nephieten begon Jezus 
zijn eerste en tweede gebed die in de Schriften zijn 
opgetekend door zijn Vader te danken (zie 3 Nephi 
19:19–20, 27–28). Ouderling Robert D. Hales van het 
Quorum der Twaalf Apostelen heeft dat beginsel 
beklemtoond:

‘Gebed is een belangrijke manier om onze waardering 
voor onze hemelse Vader te uiten. Hij verwacht iedere 
ochtend en avond onze uitingen van dankbaarheid voor 
onze vele zegeningen, gaven en talenten in de vorm 
van oprecht, eenvoudig gebed.

‘Door in gebed onze dankbaarheid te uiten, tonen wij 
onze afhankelijkheid van een hogere bron van wijsheid 
en kennis — God de Vader en zijn Zoon, onze Heer en 
Heiland Jezus Christus.’ (Zie De Ster, mei 1992, p. 58 59.)

3 Nephi 19:20–23, 29. Een gebed om eenheid
•	 Jezus bad tot zijn hemelse  
Vader om eenheid onder 
zijn volgelingen en even-
eens om eenheid onder de 
mensen die zijn volgelin-
gen onderwezen (zie 
Johannes 17:11, 20–21). 
Christus onderwees het 
beginsel eenheid ook in de 
Leer en Verbonden: ‘Ik zeg 
u: Zijt één; en indien gij 
niet één zijt, zijt gij de mij-
nen niet’ (LV 38:27).

Ouderling Jeffrey R. Holland heeft het gebed van Jezus 
Christus om eenheid in 3 Nephi 19:20–23 vergeleken 
met Johannes 17:11, 20–23: ‘De woorden van de 
Heiland maken duidelijk dat de Heilige Geest voor die 
eenheid zorgt, een leerstellig punt dat in het Nieuwe 
Testament niet zo duidelijk naar voren komt. Verder is 
het veelbetekenend dat onze voor God zichtbare en 
hoorbare gebeden een voor Hem ultiem bewijs van ons 
geloof in de Godheid zijn. Christus merkte dat bewijs 
ten behoeve van de Nephieten op. Hij zei tot de Vader: 
“Gij ziet dat zij in Mij geloven, want Gij hoort hen” 
[3 Nephi 19:22]. (…) Dat is de sleutel tot de wonder-
baarlijke manifestaties van de hemel en het persoonlijke 
gezelschap van de Heilige Trooster(s).’ (Christ and the 
New Covenant [1997], p. 280.)

•	 Ouderling	D. Todd	Christofferson	van	het	Quorum	
der Twaalf Apostelen heeft gezegd hoe we één kunnen 
worden met de Vader en de Zoon:

‘Jezus bereikte een volmaakte eenheid met de Vader 
door Zich in het vlees en in de geest te onderwerpen 
aan de wil van de Vader. Jezus was in zijn bediening 
duidelijk doelgericht, want er was geen zwakheid of 
afleidende tweeslachtigheid in Hem. Jezus heeft over 
zijn Vader gezegd: “Ik doe altijd wat Hem behaagt” 
[ Johannes 8:29]. (…)

‘We zullen stellig pas één worden met God en Christus 
als we hun wil en belang tot ons grootste verlangen 
maken. Dergelijke onderworpenheid is niet in een 
dag te bereiken, maar door de Heilige Geest zal de 
Heer ons onderwijzen, als wij gewillig zijn, totdat er na 
verloop van tijd terecht kan worden gezegd dat Hij in 
ons is zoals de Vader in Hem is. Soms schrik ik van de 
gedachte wat er van me kan worden verwacht, maar ik 
weet dat volmaakte vreugde alleen in deze volmaakte 
eenheid te vinden is.’ (Liahona, november 2002, 
pp. 72–73.)

3 Nephi 19:24. ‘Zij gebruikten 
geen omhaal van woorden’
•	 Wat	houdt	het	in	om	te	bidden	en	‘geen	omhaal	van	
woorden’ te gebruiken? (3 Nephi 19:24). Ouderling 
Gene R. Cook van de Zeventig heeft gezegd:

‘Toen de Nephitische discipelen in het bijzijn van Jezus 
aan het bidden waren, gaven ze ons allen het goede 
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voorbeeld. Er staat geschreven (…): “Zij gebruikten 
geen omhaal van woorden. (…)”

‘Dat stemt overeen met het gebod dat de Heer tijdens 
zijn aardse bediening aan de Joden gaf. Hij zei: 
“Gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, 
zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid 
van woorden verhoord te zullen worden.” (Matteüs 6:7; 
zie ook 3 Nephi 13:7.)

‘Als we in het openbaar bidden, laten we er dan voor 
waken dat we ons nooit door de eer van mensen laten 
meeslepen. Dan bidden we misschien niet met een 
eerlijke bedoeling of maken we onze gebeden onnodig 
langer. Diezelfde waarschuwing geldt voor mensen die 
voor aardse toehoorders bidden en zich niet werkelijk 
tot de Heer richten. We moeten er altijd op bedacht zijn 
om “bloemrijke” of imponerende gebeden te vermijden. 
De Heer kan een dergelijke houding beslist niet waar-
deren en zal de gebeden van wie zich niet tot de Heer 
richten of wie niet met een eerlijke bedoeling bidden, 
niet beantwoorden.’ (Receiving Answers to Our Prayers 
[1996], pp. 43–44.)

3 Nephi 19:24–25
Wat lijkt er in deze verzen met de discipelen 
te zijn gebeurd? Vergelijk uw antwoord met 

3 Nephi 19:28–29 en met Mozes 1:9–11.

3 Nephi 19:35. Wonderen worden 
getoond aan de gelovigen
•	 Grote	wonderen	gingen	gepaard	met	het	bezoek	
van de Heiland aan de heiligen in de tijd van het Boek 
van Mormon — wonderen van genezingen, engelen, 
stralende gezichten, gebeden die te heilig waren om 
op te schrijven en vele andere wonderbaarlijke mani-
festaties. Jezus verklaarde tot zijn discipelen: ‘ Een zo 
groot geloof heb Ik onder alle Joden nog nooit gezien; 
daarom kon Ik hun, wegens hun ongeloof, niet zulke 
grote wonderen tonen’ (3 Nephi 19:35).

Komen wonderen tegenwoordig nog steeds voor, 
of is de dag van wonderen opgehouden? Ouderling 
Dallin H. Oaks heeft gezegd dat wonderen nog steeds 

voorkomen, maar dat we er vanwege hun heilige karak-
ter niet vaak over horen:

‘Waarom spreken we in onze toespraken tijden de 
algemene conferentie en in de kerk niet vaker over de 
wonderen die we hebben gezien? De meeste wonde-
ren die we meemaken, zijn niet voor Jan en alleman 
bedoeld. In overeenstemming met de leringen in de 
Schriften beschouwen we ze als heilig en praten we er 
alleen over als de Geest ons daartoe aanspoort. (…)

‘(…) In een hedendaagse openbaring staat het gebod 
dat “zij zich niet op deze dingen zullen beroemen, noch 
erover zullen spreken ten overstaan van de wereld; 
want deze dingen worden u gegeven voor uw nut en 
voor behoudenis” (LV 84:73). In een andere openbaring 
staat: “Bedenkt dat hetgeen van boven komt, heilig is, 
en dat u er behoedzaam en beteugeld door de Geest 
over moet spreken” (LV 63:64). (…)

‘Heiligen der laatste dagen volgen die instructies in het 
algemeen op. In onze getuigenissen en toespraken in 
het openbaar maken we zelden gewag van onze won-
derbaarlijkste ervaringen; ook beroepen we ons zelden 
op tekenen om te getuigen dat het evangelie waar is. 
Doorgaans leggen we getuigenis af van de waarheid 
van het evangelie zonder veel te zeggen over hoe we 
dat verkregen hebben. Waarom? Tekenen volgen hen 
die geloven. Naar een wonder streven om iemand te 
bekeren, is ongeoorloofd vragen om een teken. Zo is 
het doorgaans ook ongepast om over wonderbaarlijke 
gebeurtenissen te vertellen aan een groep mensen met 
een zeer uiteenlopende geestelijke ontwikkeling. Voor 
een algemeen publiek zijn wonderen voor sommigen 
geloofsversterkend en voor anderen een ongepast 
teken.’ (‘Miracles’ [CES-haardvuuravond voor jongvol-
wassenen, 7 mei 2000], p. 3, www .ldsces .org.)

Stof tot nadenken
•	 Hoe	kan	uw	herinnering	aan	de	gevoelens	die	u	bij	

uw doop had u helpen om de volgende keer bewus-
ter aan het avondmaal deel te nemen?

•	 De	discipelen	baden	‘om	hetgeen	zij	het	meest	ver-
langden’, namelijk ‘dat hun de Heilige Geest zou 
worden gegeven’ (3 Nephi 19:9). Wat verlangt u het 
meest? Is uw verlangen iets waarom u bidt? Waarom 
wel of waarom niet?
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•	 Het	gelaat	van	de	Heiland	‘lachte’	zijn	discipelen	toe	
(3 Nephi 19:25, 30). Wat betekent dat volgens u? Hoe 
kunt u met uw gelaat anderen toelachen?

Voorgestelde opdrachten
•	 U	hebt	diverse	teksten	en	andere	leringen	over	het	

avondmaal gelezen. Stel uw eigen plan op om het 
avondmaal zinvoller voor u te maken.

•	 Bestudeer	de	beschrijving	van	de	gebeden	van	de	
Heiland in 3 Nephi 19:19–23, 27–29, 31–32. Denk na 
over beginselen waarmee u uw eigen gebeden kunt 
verbeteren. Schrijf uw bevindingen en voornemens in 
uw dagboek.
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3 Nephi 20 –22

Hoofdstuk 44

Inleiding
De hoop van alle rechtschapen ouders is dat hun 
nakomelingen God zelf leren kennen en Hem getrouw 
zijn. God beloofde Abraham en zijn nakomelingen dat 
hun nageslacht in de laatste dagen de zegeningen van 
het priesterschap zou genieten en in veilige plaatsen 
vergaderd zou worden. De Vader gebood de Heiland 
die beloften aan de Nephieten over te brengen.

Het beginsel van vergadering houdt meer in dan mensen 
in bepaalde landen bijeenbrengen. Het behelst tevens 
een geestelijke vergadering die plaatsvindt als iemand 
in contact komt met de kerk en er lid van wordt. In hun 
verstrooide toestand zijn de Israëlieten de kennis van 
hun God, zijn evangelie, het priesterschap, de tempel en 
de verlossende waarheden kwijtgeraakt. De Vader deed 
echter de belofte dat Hij de kinderen Israëls in de laatste 
dagen indachtig zou zijn en hun het evangelie, zijn pries-
terschap, de tempel en de weg naar het eeuwige leven 
zou aanbieden. Onze hemelse Vader wil de zegeningen 
van het evangelie aan al zijn kinderen schenken, en helpt 
deze vergadering in de laatste dagen tot stand te brengen.

Toelichting
3 Nephi 20:1. We dienen altijd 
in ons hart te bidden
•	 Nadat	de	Nephieten	met	bidden	waren	opgehouden,	
gaf de Heiland hun de belangrijke raad om voortdurend 
een gebed in hun hart te houden. Ouderling Russell M. 
Nelson van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft 
dezelfde raad gegeven:

‘Profeten hebben ons gezegd  
dat we nederig en vaak 
moeten bidden. (…)

‘Men kan zelfs in stilte 
bidden. Men kan een 
gebed denken, vooral als 
woorden een belemmering 
zouden zijn.’ (Liahona, mei 
2003, 7.)

•	 President	Boyd K.	Pac-
ker, president van het Quorum der Twaalf Apostelen, 
heeft gezegd:

‘Leer bidden. Bid vaak. Bid in gedachten, in uw hart. 
Bid op uw knieën. (…)

‘Gebed is uw sleutel tot de hemel. Het slot bevindt zich 
aan uw kant van de deur [zie Openbaring 3:20].’ (Zie De 
Ster, januari 1995, p. 54.)

3 Nephi 20:8–9
Wat belooft de Heer aan degenen 

die aan het avondmaal deelnemen? 
Waarom is die belofte zo belangrijk?

3 Nephi 20:8–9. De avondmaalsbelofte 
van vervulling met de Geest
•	 Ouderling	Dallin H.	Oaks	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft over de zegeningen van 
deelname aan het avondmaal gezegd: ‘Als we elke 
week naar de kerk gaan, kunnen we deelnemen aan 
het avondmaal, zoals de Heer ons heeft geboden (zie 
LV 59:9). Als we de juiste voorbereiding en houding 
hebben, wordt door deelname aan het avondmaal het 
reinigend effect van onze doop hernieuwd en komen 
we in aanmerking voor de belofte dat zijn Geest altijd 
bij ons zal zijn. Die Geest, de Heilige Geest, is gegeven 
om van de Vader en de Zoon te getuigen en ons tot 
de waarheid te leiden (zie Johannes 14:26; 2 Nephi 
31:18). Getuigenis en waarheid, die onontbeerlijk zijn 
voor onze bekering, vormen de uitgelezen oogst van 
die wekelijkse hernieuwing van onze verbonden. In de 
alledaagse beslissingen van mijn leven en in mijn eigen 
geestelijke groei heb ik de vervulling van die belofte 
ondervonden.’ (Liahona, juli 2002, p. 37.)

•	 Ouderling	Oaks	heeft	ook	gezegd:	‘Aan	die	broeders	
en zusters die zichzelf misschien hebben toegestaan om 
laks te worden in deze essentiële hernieuwing van de 
verbonden van het avondmaal, richt ik een smeekbede 
in de woorden van het Eerste Presidium dat u “terug-
komt en u verheugt aan de dis van de Heer, en weer de 
zoete, bevredigende vruchten van de omgang met de 
heiligen proeft”. (“An Invitation to Come Back”, Church 
News, 22 december 1985, p. 3.) Laten wij zorgen dat wij 
in aanmerking komen voor de belofte van de Heiland 
dat wij door deelname aan het avondmaal “verzadigd” 
worden (3 Nephi 20:8; zie ook 3 Nephi 18:9), ofwel 
“vervuld met de Geest” (3 Nephi 20:9). Die Geest — de 
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Heilige Geest — is onze trooster, onze navigator, 
onze contactpersoon, onze tolk, onze getuige en onze 
louteraar — onze onfeilbare leidsman en heiligmaker 
voor onze reis door het sterfelijk leven op weg naar het 
eeuwig leven.’ (Zie De Ster, januari 1997, p. 59.)

3 Nephi 20:11–13. Jesaja heeft over de 
vergadering van Israël geschreven
•	 Jezus	gebood	de	Nephieten,	en	ons,	om	de	woorden	
van Jesaja te onderzoeken. Als we de vervulling van 
Jesaja’s profetieën zien, weten we dat God zijn verbond 
met het huis Israëls nakomt. In de Gids bij de Schriften 
staat dat ‘veel van Jesaja’s profetieën gaan over de 
komst van de Verlosser’. (‘Jesaja’, p. 102.) De verstrooi-
ing en de vergadering van Israël zijn eveneens twee 
hoofdthema’s van Jesaja.

De leringen over de Verlosser en de vergadering van 
Israël zijn nauw met elkaar verbonden. God verstrooide 
de Israëlieten omdat zij zondigden en Hem verwierpen. 
De verzoening biedt hun echter de kans om zich 
met God te verzoenen, vergeving van hun zonden te 
ontvangen en zowel in geestelijke als stoffelijke zin tot 
Hem vergaderd te worden.

•	 Raadpleeg	‘De	vergadering	van	Israël’	in	het	aan-
hangsel (p. 439) voor meer informatie over de vergade-
ring van Israël.

3 Nephi 20:11–13
Wat is de sleutel waardoor we weten  
wanneer de vergadering plaatsvindt?  

(Zie 3 Nephi 21:1–7.) Welke rol spelen wij 
bij de vergadering? (Zie LV 88:81.)

•	 De	Heiland	sprak	over	de	vervulling	van	zijn	Vaders	
verbond om het verstrooide Israël te vergaderen. Wie 
is Israël en waarom werd het volk verstrooid? De Heer 
beloofde Abraham dat zijn nakomelingen het evangelie 
en het priesterschap zouden hebben en dat zij alle 
volken der aarde tot zegen zouden zijn (zie Abraham 
2:9–11). Die belofte werd opnieuw gedaan aan Abra-
hams zoon Isaak (zie Genesis 26:3–5), aan Isaaks zoon 
Jakob (zie Genesis 28:12–15) en aan Jakobs nakomelin-
gen, de kinderen Israëls.

Helaas zondigden de kinderen Israëls tegen God en 
zetten zij die beloften op het spel. Uiteindelijk werden 
zij uit hun beloofde land verdreven en over de aarde 
verstrooid, waarvoor God hen gewaarschuwd had. De 
Heer is hen echter niet vergeten. Onze hemelse Vader 
had beloofd dat ze op een dag het evangelie zouden 
leren kennen en in landen van belofte worden verga-
derd. Die belofte maakt deel uit van het verbond dat 
Hij heeft gesloten: dat Hij de kinderen van Israël zou 
vergaderen en onderrichten.

•	 President	Spencer W.	Kimball	(1895–1985)	heeft	
gezegd dat we met onze aanvaarding van het evange-
lieverbond aan de wet van de vergadering voldoen: ‘De 
vergadering van Israël bestaat uit lid worden van de 
ware kerk en kennis van de ware God ontvangen. (…) 
Iemand die dus het herstelde evangelie heeft aanvaard 
en die de Heer in zijn eigen taal wil aanbidden, samen 
met de heiligen in zijn land, voldoet aan de wet van de 
vergadering van Israël en is erfgenaam van alle zege-
ningen die in deze laatste dagen aan de heiligen zijn 
beloofd.’ (The Teachings of Spencer W. Kimball, bewerkt 
door Edward L. Kimball [1982], p. 439.)

•	 In	de	begindagen	van	de	kerk	moedigden	de	leiders	
bekeerlingen aan om zich bij de heiligen in centrale 
plaatsen te voegen, zoals Ohio, Missouri, Illinois en 
Utah in de Verenigde Staten. In onze tijd krijgen de 
heiligen de opdracht om de kerk op te bouwen waar 
ze wonen:

‘In onze tijd acht de Heer het gepast om de zegeningen 
van het evangelie, waaronder steeds meer tempels, in 
veel delen van de wereld te verlenen. ‘Daarom willen 
we de al lang bestaande raad aan de leden van de kerk 
herhalen om in hun geboorteland te blijven en niet naar 
de Verenigde Staten te emigreren. (…)

‘Als de leden over de hele wereld in hun geboorteland 
blijven, en in hun eigen land aan de opbouw van de 
kerk werken, zullen zij en de kerk bijzonder gezegend 
worden.’ (Zie brief van het Eerste Presidium, 12 decem-
ber 1999; zie ook Dieter F. Uchtdorf, Liahona, novem-
ber 2005, p. 102.)

•	 Ouderling	Douglas L.	Callister	van	de	Zeventig	heeft	
de doelen van en de gang van zaken bij de vergade-
ring van Israël in de laatste dagen beschreven: ‘Onze 
huidige vergadering is primair van geestelijke, niet van 
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geografische aard. Christus verklaarde dat Hij in de laat-
ste dagen zijn kerk zou vestigen, zijn volk zou vestigen 
en zijn Zion onder hen zou vestigen (zie 3 Nephi 21:22; 
3 Nephi 20:21; 3 Nephi 21:1). Door de vestiging van zijn 
kerk in deze tijd kunnen mensen het evangelie leren en 
“tot de kennis worden gebracht van de Heer, hun God” 
(3 Nephi 20:13) zonder dat zij huis en haard hoeven te 
verlaten. In tegenstelling tot de officiële verklaringen in 
de beginperiode van de herstelde kerk hebben onze lei-
ders bekendgemaakt dat de vergadering tegenwoordig 
behoort plaats te vinden in iemands eigen land en taal. 
De noodzaak van de fysieke nabijheid van grote aantal-
len heiligen is minder groot dan een eeuw geleden; de 
kerkelijke tijdschriften en satellietuitzendingen over-
bruggen afstand en tijd, en zorgen voor een gevoel van 
eenheid binnen de wereldwijde kerk. Iedereen heeft 
toegang tot dezelfde sleutels, verordeningen, leringen 
en geestelijke gaven.’ (‘Book of Mormon Principles: 
The Gathering of the Lord’s Faithful’, Ensign, oktober. 
2004, p. 59.)

3 Nephi 20:14, 22. Een land als erfdeel
•	 Jezus	leerde	de	Nephieten	dat	onze	hemelse	Vader	
hun het land Amerika als erfdeel had gegeven. Lehi had 
die belofte ook gekregen toen hij in het beloofde land 
aankwam (zie 2 Nephi 1:5). Daarmee wordt de zegen 
van Jakob aan Jozef bevestigd: ‘De zegeningen van 
uw vader gaan de zegeningen van mijn voorvaderen 
te boven, reikende tot het kostelijkste der eeuwige 
heuvelen’ (Genesis 49:26). De woorden ‘reikende tot 
het kostelijkste der eeuwige heuvelen’ slaan op het 
westelijke halfrond. President Joseph Fielding Smith 
(1876–1972) heeft gezegd: ‘De Heer heeft (…) Amerika 
als eeuwigdurend bezit aan Jozef, de zoon van Jakob, 
gegeven. Nadat zijn nageslacht, gereinigd van hun zon-
den, in de opstanding is voortgekomen, zal dit deel van 
de aarde hun erfland zijn. Dit land zal voor eeuwig het 
hunne zijn.’ (Doctrines of Salvation, samengesteld door 
Bruce R. McConkie, 3 delen [1954–1956], deel 1, p. 88.)

3 Nephi 20:21–22; 21:23–29. Het nieuwe 
Jeruzalem zal in Amerika worden gebouwd
•	 Zion, het nieuwe Jeruzalem, is een veilige plaats, 
zowel in stoffelijk als geestelijk opzicht. De Heiland 
heeft ons de raad gegeven om in de laatste dagen ‘op 
heilige plaatsen’ te staan (zie LV 45:32) en ons 

veiligheid in Zion en in zijn 
ringen beloofd (zie LV 
115:6). De Heiland heeft 
zijn discipelen geleerd dat 
de stad Zion, het nieuwe 
Jeruzalem, ‘een land van 
vrede, een toevluchtsoord, 
een veilige plaats’ zal zijn 
in de tijd die aan de weder-
komst voorafgaat (zie LV 
45:66–71).

In het tiende geloofsartikel staat: ‘Wij geloven in de 
letterlijke vergadering van Israël en in de herstelling 
van de tien stammen; dat Zion (het nieuwe Jeruzalem) 
op het Amerikaanse continent zal worden gebouwd; 
dat Christus persoonlijk op aarde zal regeren; en dat 
de aarde zal worden vernieuwd en haar paradijselijke 
heerlijkheid zal ontvangen.’

Bij een andere gelegenheid heeft de profeet Joseph 
Smith (1805–1844) gezegd: ‘De vestiging van Zion is 
een aangelegenheid die Gods volk in alle tijden veel 
belang heeft ingeboezemd; het is een thema waarbij 
profeten, priesters en koningen altijd met vreugde heb-
ben stilgestaan. (…) Het is aan ons om de heerlijkheid 
van de laatste dagen te zien, daar deel aan te hebben 
en die tot stand te brengen, “de bedeling van de vol-
heid der tijden” (…). Een werk dat bestemd is om de 
machten der duisternis te vernietigen, om de aarde te 
vernieuwen, en de heerlijkheid Gods en het heil van 
het mensdom tot stand te brengen.’ (History of the 
Church, deel 4, pp. 609–610.)

3 Nephi 20:22. God zal in ons midden wonen
•	 Toen	de	Heiland	de	Nephieten	over	Zion	of	het	
nieuwe Jeruzalem vertelde, beloofde Hij dat Hij ‘te 
midden van’ zijn volk zou zijn (3 Nephi 20:22). De Heer 
gebruikte woorden van diezelfde strekking in de Leer 
en Verbonden:

‘Maar zie, voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat mijn ogen op 
u rusten. Ik ben in uw midden, en gij kunt Mij niet zien;

‘maar de dag komt spoedig dat gij Mij wél zult zien 
en weten dat Ik ben; want de sluier van duisternis zal 
spoedig worden vaneengescheurd, en hij die niet gerei-
nigd is, zal de dag niet verdragen.
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‘Daarom, omgordt uw lendenen en weest voorbereid’ 
(LV 38:7–9).

De belofte dat God te midden van Zion zal wonen, kan 
duiden op zijn verblijf in de tempel in Zion (het nieuwe 
Jeruzalem) en dat ‘alle reinen van hart die [de tempel] 
binnengaan’, God zullen zien (zie LV 97:16).

3 Nephi 20:23–24. ‘Een profeet (…) zal 
de Heer, uw God, (…) doen opstaan’
•	 In	Deuteronomium	18:15	profeteerde	Mozes:	‘Een	
profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik 
ben, zal de Here, uw God, u verwekken.’ In 3 Nephi 
20:23–24 maakte de Heiland bekend dat Hij die profeet 
was. Deze profetie aangaande de komst van de Messias 
is zo veelbetekenend dat die in het Oude Testament, 
het Nieuwe Testament, het Boek van Mormon, de Leer 
en Verbonden en de Parel van Grote Waarde is opgeno-
men. (Zie Deuteronomium 18:15–19; Handelingen 3:22; 
3 Nephi 20:23–24; LV 133:63; Geschiedenis van Joseph 
Smith 1:40.)

3 Nephi 20:25–27. Kinderen van 
het verbond worden
•	 Jezus	noemde	de	Nephieten	‘kinderen	van	het	
verbond’ (3 Nephi 20:26). Ouderling Russell M. Nelson 
heeft gezegd op welk verbond de Heiland doelde, en 
dat die woorden ook op ons betrekking hebben:

‘Het verbond dat de Heer eerst met Abraham sloot en 
daarna herhaalde met Isaak en Jakob, is van allesover-
treffend belang. (…)

‘Wij zijn eveneens kinderen van het verbond. Wij heb-
ben, zoals die van weleer, het heilige priesterschap en 
het eeuwige evangelie ontvangen. Abraham, Isaak en 
Jakob zijn onze voorouders. Wij behoren tot Israël. Wij 
hebben het recht om het evangelie, de zegeningen van 
het priesterschap en het eeuwige leven te ontvangen. 
De volken der aarde zullen gezegend worden dankzij 
onze inspanningen en die van onze nakomelingen. 
Het letterlijke nageslacht van Abraham, en zij die door 
adoptie tot zijn nageslacht worden gerekend, ontvangen 
deze beloofde zegeningen — voor zover zij gehoor-
zaam zijn aan de geboden en zij door de Heer aanvaard 
worden.’ (Zie De Ster, juli 1995, pp. 29–30.)

3 Nephi 20:29. Profetie over de 
herstelling van Jeruzalem
•	 De	herstelling	van	de	stam	van	Juda	en	de	stad	
Jeruzalem lijkt een belangrijk thema in profetieën in 
het Oude Testament en het Boek of Mormon. De Heer 
heeft in deze bedeling gezegd:

‘Laten daarom zij die zich onder de andere volken 
bevinden naar Zion vluchten.

‘En laten degenen die van Juda zijn, naar Jeruzalem 
vluchten, naar de bergen van het huis des Heren’ 
(LV 133:12–13).

De profeet Joseph Smith heeft aangaande de herstelling 
van Juda getuigd: ‘Juda moet terugkeren, Jeruzalem 
moet worden herbouwd, en de tempel, het water dat 
vanonder de tempel stroomt, en het water van de Dode 
Zee, moeten worden genezen. Het zal enige tijd kosten 
om de muren van de stad en de tempel te herbouwen, 
enz.; en dit alles moet geschieden voordat de Zoon des 
Mensen op aarde terugkomt.’ (History of the Church, 
deel 5, p. 337.)

3 Nephi 20:29–33. De Joden zullen 
geloven en vergaderd worden
•	 Op 24 oktober 1841 sprak ouderling Orson Hyde 
(1805–1878) van het Quorum der Twaalf Apostelen op 
de top van de Olijfberg een 
apostolisch gebed uit ten 
behoeve van het Joodse 
volk dat over de hele 
wereld was verstrooid. 
Ten tijde van zijn gebed 
woonde slechts een hand-
jevol Joden in Palestina en bood het politieke klimaat 
weinig hoop dat zij er ooit zouden mogen vergaderen. 
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Sinds die tijd hebben diverse opmerkelijke gebeurtenis-
sen tot de vestiging van de hedendaagse staat Israël als 
een ‘thuisland’ voor het Joodse volk geleid. Hoewel op 
deze ‘vergadering’ uiteraard de zegen van de Heer 
rustte, gaat het hier duidelijk niet om de volle vergade-
ring van de Joden waarvan de profeten in het Boek van 
Mormon hebben geprofeteerd.

Ouderling Bruce R. McConkie (1915–1985) van het 
Quorum der Twaalf Apostelen heeft uitgelegd dat de 
huidige vergadering van de Joden naar hun thuisland 
niet een vervulling van deze profetie is, maar een 
politieke vergadering. ‘De hele wereld weet dat veel 
Joden zich in Palestina vergaderen, waar zij hun eigen 
natie en vorm van aanbidding hebben, allemaal zonder 
verwijzing naar een geloof in Christus of de aanvaarding 
van wetten en verordeningen van dit eeuwige evangelie. 
Is dit de vergadering van de Joden in de laatste dagen 
waarvan de Schriften spreken? Nee! Dat is niet het geval, 
laat over dat punt bij niemand enig misverstand bestaan. 
Die vergadering van de Joden tot hun thuisland, en hun 
organisatie als staat en koninkrijk, is niet de door de 
profeten beloofde vergadering. Daarmee gaan de oude 
beloften niet in vervulling. Zij die aldus vergaderd zijn, 
zijn niet tot de ware kerk en kudde van hun aloude Mes-
sias vergaderd.’ (The Millennial Messiah [1982], p. 229.)

•	 President	Marion G.	Romney	(1897–1988)	van	het	
Eerste Presidium heeft over de vergadering van Juda 
gesproken. Hij heeft teksten uit het Boek van Mormon 
aangehaald die aangeven wat de Joden moeten doen 
voordat de Vader hen naar hun erfland vergadert. Die 
teksten leren ons dat de Joden tot Jeruzalem, hun 
erfland, worden vergaderd wanneer zij ‘hun hart niet 
langer van de Heilige Israëls afwenden’ (1 Nephi 19:15); 
wanneer zij ‘hun Verlosser leren kennen’ (2 Nephi 
6:11); wanneer zij ‘in de ware kerk en kudde van God 
worden teruggebracht’ (2 Nephi 9:2); wanneer zij ‘in Mij 
geloven, dat Ik Christus ben’ (2 Nephi 10:7); wanneer 
zij geloven dat Christus de Zoon van God is en in de 
verzoening geloven, en ‘de Vader in zijn naam aanbid-
den met een zuiver hart en reine handen, en niet langer 
uitzien naar een andere Messias’ (2 Nephi 25:16); wan-
neer ‘de volheid van mijn evangelie tot hen zal worden 
gepredikt’ en zij ‘bidden tot de Vader in [ Jezus Christus’] 
naam’ (3 Nephi 20:30–31); pas dan is er sprake van hun 
vergadering.

‘Uit deze voorspellingen door profeten in het Boek van 
Mormon blijkt zonneklaar dat de herstelling van het 
huis Israëls tot hun erflanden duidt op hun aanvaarding 
van Jezus Christus als hun Verlosser. Daarvan getuig ik, 
in de naam van Jezus Christus.’ (Ensign, mei 1981, p. 17; 
zie ook p. 16.)

3 Nephi 20:35. God zal zijn heilige arm ontbloten
•	 Wat	betekent	de	uitdrukking:	‘De	Vader	heeft	zijn	
heilige arm ontbloot’? (3 Nephi 20:35.) ‘Vroeger maakte 
men zich klaar voor de strijd door de mantel van de 
schouder van de strijdende arm af te werpen (zie 
Psalmen 74:11). Bij de wederkomst van Christus zal 
God zijn arm ontbloten en zijn macht aan allen tonen 
(zie LV 133:2–3).’ (Donald W. Parry, Jay A. Parry, Tina M. 
Peterson, Understanding Isaiah [1998], p. 466.)

•	 In	deze	laatste	dagen	openbaart	de	Heer	zijn	macht	
in het grote werk van de herstelling. Ouderling Neal A. 
Maxwell (1926–2004) van het Quorum der Twaalf 
Apostelen heeft gezegd dat dit tegenwoordig nog net 
zo waar is als tijdens de grootse gebeurtenissen in de 
begintijd van de kerk: ‘Mijn broeders, “[u] zijn deze 
dagen toegewezen” (Helaman 7:9) in de geschiedenis 
van de kerk. Let er goed op om welke dagen het gaat: 
dagen waarop de Heer duidelijk zichtbaar “zijn heilige 
arm voor de ogen van alle volken [zal] ontbloten” (LV 
133:3). God zal zijn werk tevens “bespoedigen” (LV 
88:73) en de laatste dagen “ter wille van de uitverko-
renen” inkorten (Matteüs 24:22). Gebeurtenissen zullen 
dus versneld en verkort plaatsvinden (zie Matteüs naar 
Joseph Smith 1:20). Bovendien zullen “alle dingen (…) 
in beroering zijn” (LV 88:91). Alleen wie mannen en 
vrouwen van Christus aan het worden zijn, zullen hun 
geestelijk evenwicht kunnen bewaren.’ (Zie De Ster, juli 
1992, p. 36.)

3 Nephi 20:36–37. ‘Bekleed u met sterkte’ 
en ‘maak de banden van uw hals los’
•	 In	Leer	en	Verbonden 113	wordt	uitgelegd	dat	
‘bekleed u met sterkte’ betekent dat priesterschapdra-
gers in deze laatste dagen ‘het gezag van het priester-
schap aanvaarden, waarop zij (…) door afkomst recht 
[hebben]’ (LV 113:7–8). ‘De banden om [hun] hals zijn 
de vervloekingen van God die op [hen] rusten, ofwel 
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de overblijfselen van Israël in hun verstrooide toestand 
onder de andere volken’ (LV 113:10).

Ouderling Bruce R. McConkie heeft de woorden van de 
Heiland met betrekking tot het naderende millennium 
toegelicht: ‘We hebben al gezien dat Jezus hoofdstuk 52 
van Jesaja in de context van het millennium plaatste. 
Daarin staat onder meer: “Waak op, waak op, bekleed 
u met sterkte, Sion; bekleed u met uw pronkgewaden, 
Jeruzalem, heilige stad. Want geen onbesnedene of 
onreine zal meer in u komen.” In de dagen waarover we 
hier spreken, zijn er geen onreinen meer in de telestiale 
zin van het woord, want de goddelozen zullen door de 
gloed van zijn komst worden verteerd. Ook zullen er 
geen onbesnedenen meer zijn, als het ware, want allen 
die de zegeningen van de Heilige Stad verlangen, zijn 
afgestemd op de plannen en doeleinden van Hem van 
wie de stad is.’ (Millennial Messiah, p. 315.)

3 Nephi 20:36–37, 41
Wat raadt de Heiland ons in deze verzen 

aan? Hoe kunt u die raad opvolgen?

3 Nephi 20:40. ‘Hoe liefelijk op de bergen’
•	 Ouderling Jeffrey R.  
Holland van het Quorum 
der Twaalf Apostelen heeft 
gezegd dat die prachtige 
beschrijving ‘hoe liefelijk 
op de bergen zijn de voe-
ten van hem die hun goede 
tijdingen brengt, die vrede aankondigt’ weliswaar slaat 
op de mensen die het evangelie van de Heer verkondi-
gen, maar meer in het bijzonder op de Heiland zelf: 
‘Deze bekende passages, door Jesaja opgetekend maar 
door Jehova zelf gesproken en geïnspireerd, worden 
vaak in verband gebracht met allen — met name zen-
delingen — die de goede tijdingen van het evangelie 
brengen en vrede verkondigen aan de zielen der men-
sen. Daar is zeker niets mis mee, maar wij dienen te 
beseffen — zoals de profeet Abinadi dat deed — dat 
deze psalm van waardering in zijn zuiverste vorm en 
oorspronkelijke betekenis in het bijzonder op Christus 
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slaat. In de ultieme zin 
brengt alleen Hij de goede 
tijdingen van heil. Alleen 
door Hem wordt ware, blij-
vende vrede aangekondigd. 
Het is Christus die tot Zion, 
in zowel het oude als 
nieuwe Jeruzalem, zegt: 
“Uw God regeert!” De liefe-
lijke voeten op de bergen 

van verlossing zijn die van Hem [3 Nephi 20:40].’ (Christ 
and the New Covenant [1997], p. 286.)

3 Nephi 20:41. ‘Weest rein, gij die 
de vaten des Heren draagt’
•	 Ouderling	Jeffrey R.	Holland	heeft	uitgelegd	wat	rein	
zijn voor priesterschapsdragers inhoudt: ‘Als priester-
schapsdragers moeten wij heilige vaten en symbolen 
van Gods macht niet alleen vastpakken — denk aan het 
klaarzetten, zegenen en ronddienen van het avondmaal 
— maar we moeten bovendien zelf een heilig werktuig 
zijn. Deels om wat wij moeten doen, maar meer nog om 
wat wij moeten zijn, zeggen de profeten en apostelen 
ons “de begeerten der jeugd” te schuwen en de Here 
“uit een rein hart” aan te roepen. Zij vertellen ons dat we 
rein moeten zijn.’ (Zie Liahona, januari 2001, p. 48.)

Het gebod: ‘Weest rein, gij die de vaten des Heren 
draagt’ (3 Nephi 20:41) aan de mensen in tijden van 
weleer die met heilige vaten voor aanbidding werkten, 
is eveneens van toepassing op de priesterschapsdragers 
van tegenwoordig. President Gordon B. Hinckley 
(1910–2008) heeft tot een groep priesterschapsdragers 
over dit belangrijke gebod gezegd: ‘“Wees rein, gij die 
de vaten des Heren draagt’ (LV 133:5). Aldus heeft Hij in 
een hedendaagse openbaring tot ons gezegd. Houd uw 
lichaam rein. Wees rein in gedachten. Wees rein in uw 
taalgebruik. Wees rein in uw uiterlijk en gedrag.’ (Zie 
De Ster, juli 1996, p. 45.)

President Hinckley heeft verder gezegd: ‘Een tatoeage is 
graffiti op de tempel van het lichaam. Zo is het ook met 
het doorboren van het lichaam.’ (Liahona, januari 2001, 
p. 67.)

Ouderling M. Russell Ballard van het Quorum der 
Twaalf Apostelen heeft jongemannen en jongevrouwen 
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aangespoord ‘om slechte taal te vermijden, verstandig 
vrienden te kiezen, pornografie en drugs uit de weg te 
gaan, geen slechte concerten en gevaarlijke feestjes bij 
te wonen, zichzelf te respecteren en in alle opzichten 
zedelijk rein te blijven.’ (Liahona, juli 2001, p. 81.)

3 Nephi 21:1–9. De vergadering 
van Israël in de laatste dagen
•	 Jezus	vertelde	de	Nephieten	dat	Hij	hun	‘een	teken’	
zou geven (3 Nephi 21:1), opdat zij zouden weten 
wanneer de vergadering van Israël was begonnen. Hij 
voorzegde voorts de herstelling van het evangelie, het 
tevoorschijn komen van het Boek van Mormon, de 
vestiging van een vrije natie in Amerika en de verkondi-
ging van het evangelie aan hun nakomelingen (zie vss. 
1–7). Hij noemde de herstelling in de laatste dagen ‘een 
groot en wonderbaar werk’ (zie vers 9). In de beginda-
gen van de herstelling zei de Heiland: ‘Een wonderbaar 
werk staat op het punt (…) tevoorschijn te komen’ (zie 
LV 4:1).

President Gordon B. Hinckley heeft over het wonder 
van de herstelling gesproken en van onze verantwoor-
delijkheid om het werk voort te stuwen:

‘Die heerlijke tijd werd ingeluid met de verschijning 
van de Vader en de Zoon aan de jonge Joseph. Het 
ochtendgloren van de bedeling van de volheid der 
tijden brak aan voor de wereld. Al het goede, mooie en 
goddelijke uit alle vorige bedelingen werd hersteld in 
die uiterst opmerkelijke tijd. (…)

‘Begrijpen wij werkelijk het enorme belang van wat wij 
hebben? (…)

‘Wij van deze generatie zijn de opbrengst van al wat 
vóór ons is gezaaid. Het is niet genoeg om alleen maar 
bekend te staan als lid van deze kerk. Op ons rust een 
heilige plicht. Laten we die onderkennen en uitvoeren.

‘Wij moeten leven als ware volgelingen van de Christus, 
met naastenliefde voor allen, kwaad met goed vergel-
den, door ons voorbeeld in de wegen van de Heer 
onderwijzen, en het grote werk verrichten dat Hij ons 
heeft opgedragen.’ (Liahona, mei 2004, pp. 83–84.)

•	 Raadpleeg	‘De	vergadering	van	Israël’	in	het	aan-
hangsel (pagina 439) voor meer informatie over de 
vergadering van Israël.

3 Nephi 22. Jesaja gebruikte heilige beeldspraak 
om in de vergadering te onderwijzen
•	 De	Heiland	haalde	Jesaja 54	helemaal	aan	om	de	
vergadering van Israël verder uiteen te zetten. Jesaja 
gebruikte beeldspraak die vaker in profetische geschrif-
ten voorkomt: hij personifieerde Israël als vrouw van de 
Heer. Hoewel zij enige tijd wegens haar goddeloosheid 
verlaten is, zal de dag komen waarop ze met grote 
barmhartigheid met haar ‘man’ wordt verzoend. Met die 
beeldspraak schetste Jesaja treffend het zich ontvou-
wende wonder van de herstelling. Hij beloofde haar dat 
bij het toenemende aantal kinderen de plaats voor haar 
tent uitgebreid en haar pinnen of ringen vastgeslagen 
of versterkt moesten worden (zie 3 Nephi 22:1–3). De 
heilige verbintenis van het huwelijksverbond komt in 
gedachten als de Heer zijn onlosmakelijke verbintenis 
met Israël uiteenzet (zie vss. 4–10). Israël wordt veilige 
en fraaie woonplaatsen beloofd (zie vss. 11–12) en 
bescherming tegen haar vijanden (zie vss. 13–17).

3 Nephi 22:13. ‘Uw kinderen zullen 
leerlingen des Heren zijn’
•	 Zuster Patricia P. Pinegar heeft als algemeen jeugd-
werkpresidente gezegd dat 3 Nephi 22:13 in deze tijd 

als richtsnoer voor het 
onderricht aan kinderen 
geldt: ‘De wereld is geen 
veilige plaats. Zij is geen 
plaats waar kinderen vrede, 
hoop en leiding zullen vin-
den, tenzij hun geleerd 
wordt de Heiland lief te 
hebben en Hem te volgen. 
Leer ze alstublieft dat deze 

grote zegeningen ook hun deel kunnen zijn en we wat 
ze moeten doen om die te ontvangen.’ (Liahona, janu-
ari 2001, p. 68.)

3 Nephi 22:17. ‘Elk wapen dat tegen u 
wordt gesmeed, zal niets uitrichten’
•	 Er	zijn	altijd	mensen	geweest	die	het	werk	van	de	
Heer bestrijden. Zoals Jesaja al beloofde, hebben hun 
inspanningen tegen ons niets uitgericht. President 
 Gordon B. Hinckley heeft gezegd dat hun werken op 
niets zullen uitlopen:
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‘Zo zeker als dit het werk van de Heer is, zal er tegen-
werking zijn. Er zullen mensen zijn, en misschien wel 
vele, die met fraaie, misleidende woorden en slimme tac-
tieken twijfel zaaien en zullen proberen het fundament 
waarop deze zaak gebouwd is te ondermijnen. Zij zullen 
hun kortstondige successen hebben. Misschien worden 
ze even bijgevallen door de twijfelaars, de sceptici en de 
criticasters. Maar ze zullen vervagen en in de vergetel-
heid raken, zoals zo vaak met hun soort is gebeurd.

‘Intussen gaan wij voorwaarts, ongeacht hun kritiek, 
ons bewust van hun uitlatingen en daden zonder dat 
we ons erdoor laten tegenhouden.’ (Zie De Ster, juli 
1994, p. 52.)

Stof tot nadenken
•	 De	Heiland	beloofde	dat	Hij	Israël	zou	vergaderen	

ter vervulling van het verbond dat onze hemelse 

Vader met hun vaderen had gesloten (zie 3 Nephi 
16:5, 11; 20:12–13). Dat is een algemene belofte met 
een zeer persoonlijke uitwerking. Wat weet u van 
de ervaringen van de eerste bekeerde heiligen der 
laatste dagen in uw familie? Welke offers hebben 
zij gebracht om met de heiligen te vergaderen?

•	 Wanneer	hebt	u	gevoeld	dat	onze	hemelse	Vader	
uw hart heeft geraakt om u tot Zich te trekken?

Voorgestelde opdrachten
•	 Stel	een	plan	op	hoe	u	het	avondmaal	meer	bete-

kenis kunt geven in uw dagelijks leven. Vertel 
iemand over uw plan die u kan helpen uw doel te 
verwezenlijken.

•	 Maak	een	lijst	met	minimaal	drie	activiteiten	die	u	
kunt doen om te helpen bij de vergadering van Israël 
in deze laatste dagen.
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3 Nephi 23–26

Hoofdstuk 45

Inleiding
Op de tweede dag van zijn driedaagse bezoek aan de 
Nephieten onderschreef en verklaarde de Heiland de 
profetieën van Jesaja en Maleachi. Hij merkte op dat de 
profetieën van Jesaja slaan op ‘alle dingen betreffende 
mijn volk, dat van het huis Israëls is’ (3 Nephi 23:2). 
Jezus Christus controleerde persoonlijk de juistheid 
van het schriftuurlijke verslag en liet de vervulling 
van Samuëls profetie over de opstanding en de woor-
den van Maleachi erin opnemen (zie 3 Nephi 24:1; 
26:1–2). Maleachi’s woorden gaan over de zegeningen 
in verband met de wet van tiende en de rol van de 
profeet Elia in de laatste dagen ter voorbereiding op 
de wederkomst.

De Heer heeft ons allen geboden om de Schriften en de 
profeten te onderzoeken (zie 3 Nephi 23:5). De Heiland 
heeft het wijsheid genoemd dat ‘deze Schriften (…) 
aan toekomstige geslachten gegeven zouden worden’ 
(3 Nephi 26:2). Iedere heilige der laatste dagen heeft de 
plicht om de Schriften zorgvuldig te onderzoeken. Denk 
na wat het betekent om de Schriften en de profeten 
zorgvuldig te onderzoeken en ze niet alleen te lezen.

Toelichting
3 Nephi 23:1. ‘Groot zijn de woorden van Jesaja’
•	 De	Heiland	leerde	dat	de	profetieën	van	Jesaja	slaan	
op ‘alle dingen betreffende mijn volk’ (3 Nephi 23:2) — 
een vérstrekkende bemoeienis van God met zijn kinde-
ren. De Heiland zette de profetieën van Jesaja kracht bij 
met zijn verklaring: ‘Groot zijn de woorden van Jesaja’ 
(3 Nephi 23:1). Hoofdstuk 22 van 3 Nephi is het laatste 
van de meer dan twintig hoofdstukken van Jesaja die 
in het Boek van Mormon zijn opgenomen. De Heiland 
heeft zijn toehoorders in het bijzonder geboden om 
de geschriften van Jesaja te onderzoeken (zie 3 Nephi 
23:1). Het is niet verwonderlijk dat Jesaja zo vaak wordt 
geciteerd in het Boek van Mormon en in de andere 
standaardwerken.

President Boyd K. Packer, president van het Quorum 
der Twaalf Apostelen, heeft de unieke en belangrijke 
rol van Jesaja’s profetieën beklemtoond en uitgelegd 
waarom de Heer zijn woorden heeft bewaard:

‘De profeet Jesaja wordt in het Nieuwe Testament het 
vaakst geciteerd. De Heer zelf citeerde Jesaja zeven 

keer, de apostelen nog eens veertig keer. Daarnaast zijn 
Jesaja’s woorden negentig keer gedeeltelijk geciteerd of 
geparafraseerd.

‘De profeet Jesaja wordt in de Leer en Verbonden het 
vaakst geciteerd. Zesenzestig citaten uit eenendertig 
hoofdstukken van Jesaja getuigen van het bijzondere 
belang van deze grote profeet.

‘Daaruit blijkt duidelijk dat de Heer Jesaja’s woorden 
met een doel wilde bewaren.’ (Let Not Your Heart Be 
Troubled [1991], p. 280.)

•	 Opmerking: Zie de toelichting bij 1 Nephi 20–21 
(pagina 44) en bij 2 Nephi 12–16 (pagina 76) voor 
aanvullende achtergrondinformatie over Jesaja en sug-
gesties om zijn geschriften te bestuderen en beter te 
begrijpen.

3 Nephi 23:1–5. De Schriften onderzoeken
•	 De Heer heeft zijn heiligen geboden om de Schriften 
te onderzoeken en ze niet slechts te lezen. Als mensen 
de Schriften onderzoeken, 
letten ze goed op of ze er 
iets in kunnen ontdekken, 
of gaan ze serieus op ver-
kenning uit om antwoor-
den op vragen te vinden. 
De Schriften onderzoeken 
betekent ook dat we ze 
overpeinzen (zie Jozua 1:8), 
bestuderen (zie 2 Timoteüs 
3:15; LV 26:1), in acht 
nemen (zie 1 Nephi 15:25) en overwegen (zie 2 Nephi 
4:15). De Heer heeft ons ook geboden om naast de 
Schriften de woorden van de profeten te onderzoeken 
(zie 3 Nephi 23:5).

3 Nephi 23:1–5
Wat heeft de Heer over de geschriften van 

Jesaja gezegd? Wat levert de  Schriften 
en de profeten onderzoeken ons op?

•	 De	profeet	Joseph	Smith	(1805–1844)	heeft	de	
heiligen aangespoord om de Schriften te onderzoeken 
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en zo een onafhankelijk getuigenis van de waarheid 
en directe leiding van God te ontvangen: ‘Onderzoek 
de Schriften — onderzoek de openbaringen die wij 
bekendmaken en vraag uw hemelse Vader in de naam 
van zijn Zoon, Jezus Christus, om aan u de waarheid 
bekend te maken. En als u dat doet met het oog alleen 
gericht op zijn heerlijkheid, en niet twijfelt, zal Hij u 
door de macht van zijn Heilige Geest antwoorden. Dan 
zult u het zelf weten en niet door middel van een ander. 
Dan behoeft u zich niet op anderen of op speculaties te 
verlaten om de kennis van God deelachtig te worden. 
Nee, want als mensen hun instructies van de Schepper 
ontvangen, weten zij hoe Hij hen zal verlossen. We zeg-
gen opnieuw: Onderzoek de Schriften, onderzoek de 
profeten, en leer welk deel u toebehoort.’ (History of the 
Church, deel 1, p. 282.)

•	 Hoewel	de	Schriften	onderzoeken	aanvankelijk	mis-
schien moeilijk lijkt, heeft president Gordon B. Hinckley 
(1910–2008) beloofd dat zij die de Schriften serieus 
bestuderen, verlicht en opgebouwd zullen worden: ‘Ik 
ben dankbaar voor de nadruk op schriftstudie. Ik hoop 
dat dit voor u veel meer zal worden dan een verplich-
ting, iets waarvan u zult genieten; dat u als het ware 
verliefd zult raken op het woord van God. Ik beloof u 
dat uw verstand onder het lezen zal worden verlicht en 
dat uw geest erdoor zal worden opgebeurd. Aanvanke-
lijk lijkt het misschien langdradig, maar al gauw zal dat 
veranderen in een wonderbaarlijke ervaring met god-
delijke gedachten en woorden.’ (Zie ‘Het licht dat in u 
is’, De Ster, juli 1995, p. 91.)

•	 President	Henry B.	Eyring	van	het	Eerste	Presidium	
heeft gezegd dat we de Schriften niet te snel moeten 
doorlezen, anders krijgt de Heilige Geest niet de kans 
om ons te onderwijzen:

‘De Heilige Geest zal ons ingeven wat we moeten 
zeggen als we de Schriften elke dag onderzoeken en 
overdenken. De woorden van de Schriften nodigen de 
Heilige Geest. (…) Door dagelijkse studie kunnen we 
op die zegen rekenen. (…)

‘Het woord als een schat verzamelen doen we niet 
alleen door het te lezen, maar ook door het te onder-
zoeken. We zullen meer gevoed worden door de over-
denking van een paar woorden, waarbij we de Heilige 
Geest toestaan er voor ons een schat van te maken, 

dan vluchtig en oppervlakkig een paar hoofdstukken te 
lezen.’ (Zie De Ster, januari 1998, p. 86.)

3 Nephi 23:6–13. Het belang van een 
accuraat schriftuurlijk verslag
•	 De	accuraatheid	en	volledigheid	van	het	schriftuur-
lijke verslag is van essentieel belang. We baseren er 
immers onze kennis en ons begrip van God en zijn plan 
voor ons op. In vss. 6–13 van 3 Nephi 23 staat dat de 
vervulling van Samuëls profetieën over de opstanding 
dat eerder had ontbroken, op het gebod van de Heiland 
alsnog werd opgetekend.

3 Nephi 24:1. ‘De woorden (…) die de 
Vader aan Maleachi had gegeven’
•	 De	Heiland	beklemtoonde	het	belang	van	Malea-
chi’s profetieën door een deel van zijn woorden op 
aanwijzing van de Vader aan te halen voor het volk in 
Amerika (zie 3 Nephi 24:1). Wie was de profeet Malea-
chi? Maleachi was een profeet uit het Oude Testament 
die schreef en profeteerde omstreeks 430 v.C. Maleachi 
betekent ‘mijn boodschapper’ en het eerste gedeelte 
van zijn profetie ‘is gericht tot de priesterschap, waarin 
zij berispt worden voor de nalatigheid in hun plicht 
jegens God. Het tweede gedeelte (2:10–4:6) is gericht 
tot het volk en spreekt zich uit tegen huwen buiten 
het verbond, de echtscheiding van vrouwen binnen 
het verbond en het verzuim van tiende betalen. (…) 
De getrouwen worden aangespoord om getrouw te 
blijven, met de verzekering dat de Heer hen indachtig 
is, en de ongehoorzamen zullen de dag van de komst 
des Heren niet kunnen verdragen.’ (Bible Dictionary, 
‘Malachi’, p. 728.) Het laatste gedeelte van Maleachi’s 
boodschap gaat over de zegeningen die volgen op 
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gehoorzaamheid aan de wet van tiende en de bijzon-
dere rol van de profeet Elia in de laatste dagen ter 
voorbereiding op de wederkomst (zie 3 Nephi 24–25).

3 Nephi 24:1. De Heer ‘zal plotseling 
tot zijn tempel komen’
•	 Ouderling	Dallin H.	Oaks	van	het	Quorum	der	Twaalf	
Apostelen heeft gezegd dat één ‘reden om de Schriften 
vaker te lezen is dat veel profetieën en leerstellige 
passages in de Schriften meerdere betekenissen’ en 
‘meerdere vervullingen kennen.’ (‘Scripture Reading and 
Revelation’, Ensign, januari 1995, p. 8.) Dat is ook het 
geval met de zinsnede: ‘De Heer (…) zal plotseling tot 
zijn tempel komen’ (3 Nephi 24:1). Die profetie is deels 
vervuld toen de Heer aan het begin van deze bedeling 
op 3 april 1836 in de Kirtlandtempel verscheen (zie LV 
110:1–10); zij gaat deels in vervulling telkens wanneer 
de Heiland tot een van zijn tempels komt; en zij zal ook 
deels vervuld worden als onderdeel van de wederkomst 
als de aarde van goddeloosheid wordt gezuiverd en een 
celestiale woonplaats wordt (zie LV 88:25). De aarde kan 
dan terecht een tempel des Heren genoemd worden.

3 Nephi 24:2. Het vuur van de smelter 
en het loog van de bleker
•	 Maleachi	gebruikte	krachtige	symboliek	door	de	
komst van de Messias te beschrijven ‘als het vuur van 
de smelter en als het loog van de bleker’ (3 Nephi 24:2). 
Een smelter is ‘iemand die de kostbare metalen van de 
metaalslakken scheidt die doorgaans in de natuur met 
elkaar zijn vermengd. Dat proces bestaat deels uit de 
toepassing van hoge temperaturen om de massa in een 
vloeibare toestand te brengen, vandaar de term “vuur 
van de smelter”.’ (Bible Dictionary, ‘Refiner’, p. 760.)

De Heiland is als een smelter. Ouderling Bruce R. 
McConkie (1915–1985) van het Quorum der Twaalf 
Apostelen heeft gezegd: ‘Zijn zending is het reinigen, 
zuiveren en louteren van de menselijke ziel, zodat die 
gelouterd en smetteloos naar het koninkrijk van de 
Vader kan terugkeren. (3 Nephi 27:19–21.) Zijn reini-
gende kracht “is als het vuur van de smelter (…). En Hij 
zal zitten als een smelter en reiniger van zilver” op die 
grote dag waarop Hij komt om de wereld te oordelen. 
(Maleachi 3:2–3; 3 Nephi 24:2–3; LV 128:24).’ (Mormon 
Doctrine, 2de editie [1966], p. 624.)

Het werk van de bleker ‘was kleding reinigen en wit 
maken’ met behulp van zeep. (Bible Dictionary, ‘Ful-
lers’, p. 676.) De verzoening van Jezus Christus werkt 
als ‘het loog van de bleker’ en reinigt ons van onze 
zonden, zodat we eenmaal rein en smetteloos voor de 
rechterstoel kunnen staan.

3 Nephi 24:5. Zij die weduwen 
en wezen verdrukken
•	 God	zal	ons	rekenschap	vragen	voor	onze	verwaar-
lozing van de weduwen en wezen. President Thomas S. 
Monson heeft gezegd hoe belangrijk weduwen voor de 
Heer zijn en dat wij hun onze steun moeten bieden:

‘Het lijkt wel of het woord weduwe een bijzondere 
betekenis voor de Heer heeft. Hij waarschuwde zijn 
discipelen voor het voorbeeld van de schriftgeleerden, 
die door hun lange gewaden en hun lange gebeden 
pretendeerden rechtschapen te zijn, maar die de huizen 
van de weduwen opaten [zie Lucas 20:46–47]. (…)

‘Aan de profeet Joseph Smith gaf Hij de volgende 
opdracht: “En het voorraadhuis zal in stand worden 
gehouden door de heilige gaven der kerk; en er moet 
voor de weduwen en de wezen worden gezorgd, als-
mede voor de armen” [LV 83:6]. (…)

‘Er is misschien werkelijk behoefte aan voedsel, kleding 
of zelfs onderdak. Daar kan in worden voorzien. Bijna 
altijd is er sprake van [een weduwe met behoeften]. (…)

‘Laten we niet vergeten dat de grafbloemen verwelken, 
de condoleanties van vrienden herinneringen wor-
den en de uitgesproken woorden en gebeden in de 
vergetelheid raken. Zij die vaak treuren, voelen zich 
vaak eenzaam. Ze missen het gelach van kinderen, de 
drukte van tieners en de tedere, liefdevolle zorg van 
een overleden partner. De klok tikt luider, de tijd gaat 
langzamer en de vier muren komen op hen af.’ (Zie De 
Ster, januari 1995, p. 63.)

3 Nephi 24:8–12
Welke zegeningen zijn er beloofd 

aan wie hun tiende betalen?
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3 Nephi 24:8–12. Tienden en gaven
•	 Wie	de	wet	van	tiende	naleven,	tonen	hun	geloof	
in God. Gehoorzaamheid aan die wet resulteert in de 
genoemde zegeningen in 3 Nephi 24:10–12. Ouder-
ling Jeffrey R. Holland van het Quorum der Twaalf 
Apostelen heeft vijf redenen genoemd waarom ieder lid 
in alle omstandigheden de wet van tiende zou moeten 
gehoorzamen:

‘Ik wil (…) vijf redenen noemen waarom wij allen, 
rijk of arm, doorgewinterd lid of recente bekeerling, 
getrouw onze tienden en gaven moeten betalen.

‘Ten eerste: betaal uw tiende en leer het uw kinderen. 
(…) Laat uw kinderen weten dat veel van de zegenin-
gen van de kerk er zijn omdat u en zij tienden en gaven 
aan de kerk geven. (…)

‘Ten tweede: betaal uw tiende om aanspraak te kunnen 
maken op de zegeningen die zijn beloofd aan wie dat 
doen. (…)

‘Ten derde: betaal uw tiende om te laten zien dat het 
bezit van materiële goederen en het vergaren van 
wereldse rijkdom niet het belangrijkste doel van uw 
bestaan is. (…)

‘Ten vierde: betaal uw tiende en gaven omdat u 
eerlijk en rechtschapen bent en ze God rechtmatig 
toekomen. (…)

‘Dat brengt ons bij de vijfde reden 
om onze tienden en gaven te 
betalen. Wij zouden ze moeten 
betalen als persoonlijke manier 
om onze liefde voor een mild-
dadige en barmhartige Vader in 
de hemel te laten zien. Door zijn 
genade heeft God de hongerigen 
brood gegeven en de armen kle-
ding. Op verschillende tijden 

horen wij daar allemaal bij, hetzij in materiële of in 
geestelijke zin.’ (Liahona, januari 2002, pp. 37–39.)

•	 President	Harold B.	Lee	(1899–1973)	heeft	een	
van de zegeningen genoemd die we kunnen krijgen 
als we onze tiende betalen: ‘De belofte die volgt op 
gehoorzaamheid aan dit beginsel is dat de Heer de 
vensters van de hemel zal openen en zegeningen zal 
uitgieten, zodat er niet genoeg plaats zal zijn om die te 

ontvangen. De vensters van de hemel openen betekent 
uiteraard dat God openbaringen geeft aan wie dat 
offer willen brengen.’ (The Teachings of Harold B. Lee, 
bezorgd door Clyde J. Williams [1996], p. 206.)

•	 President Heber J. Grant (1856–1945) heeft getuigd 
dat God meer wijsheid schenkt aan wie de wet van 
tiende gehoorzamen: ‘Ik 
getuig — en ik weet dat 
dit getuigenis waar is — 
dat zij die volkomen eerlijk 
geweest zijn tegenover God 
en hun tiende betaald heb-
ben (…) , van God de wijs-
heid ontvangen hebben om 
de overige negen tienden 
goed te besteden. Dat heeft 
hun meer opgebracht en zij hebben er meer mee 
bereikt dan als ze niet eerlijk tegenover de Heer waren 
geweest.’ (Conference Report, april 1912, p. 30.)

•	 Ouderling	Dallin H.	Oaks	heeft	over	de	aarzeling	van	
sommige mensen of ze het gebod om tiende te betalen 
wel of niet zullen gehoorzamen het volgende gezegd:

‘Sommige mensen zeggen: “Ik kan het me niet veroorlo-
ven om tiende te betalen.” Maar wie geloof hechten aan 
de beloften van de Heer zeggen: “Ik kan het me niet 
veroorloven om géén tiende te betalen.”

‘Enige tijd geleden sprak ik een vergadering van kerk-
leiders toe in het buitenland. Ik had het over tiende 
en merkte dat ik iets zei wat ik niet had voorbereid. 
Ik vertelde hun dat de Heer bedroefd was dat slechts 
een klein percentage van de leden in die landen op de 
belofte van de Heer vertrouwde en een volledige tiende 
betaalde. Ik waarschuwde hen dat de Heer zijn ver-
bondskinderen materiële en geestelijke zegeningen ont-
houdt als zij dat belangrijke gebod niet onderhouden.

‘Ik hoop dat de ring- en districtsleiders in die landen 
hun leden in dat beginsel onderwezen hebben. De 
wet van tiende, en de beloofde zegeningen voor wie 
die naleeft, gelden voor het volk van de Heer in ieder 
land. Ik hoop dat onze leden een volledige tiende zul-
len betalen en aldus de zegeningen van de Heer over 
zich afroepen.’ (Zie De Ster, juli 1994, p. 30.)
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3 Nephi 24:16–18. ‘Ten dage dat Ik 
mijn juwelen bijeenbreng’
•	 Hoe	worden	we	een	van	de	juwelen	van	de	Heer?	
Een juweel is een kostbare steen met een intrinsieke 
en extrinsieke waarde die de markt bepaalt. Maleachi 
en andere profeten gebruikten de beeldspraak van 
juwelen als symbolische verwijzing naar mensen ‘die 
de Heer vreesden’ — die Hem in ere houden, zijn 
verordeningen nakomen en hun naam in ‘een gedenk-
boek’ hebben staan (3 Nephi 24:16–18; zie ook LV 60:4; 
101:3; Exodus 28:15–21). Om een van de juwelen van 
de Heer te worden, moet u dus getrouw uw verbonden 
nakomen die met iedere verordening gepaard gaan, 
ongeacht de druk van de wereld. Als u dat doet, toont 
u dat u de Heer liefhebt en wordt uw naam in het 
gedenkboek geschreven.

3 Nephi 25:1. ‘Wortel noch tak’
•	 Wat	betekent	het	dat	de	‘hoogmoedigen	(…)	en	allen	
die goddeloosheid bedrijven’ in brand worden gesto-
ken en hun wortel noch tak zal overblijven? (3 Nephi 
25:1.) Deze uitdrukking verwijst naar het thema van 
3 Nephi 25. Denk bij wortels aan uw ouders of voorou-
ders en bij takken aan uw kinderen of nakomelingen. 
Als we met onze wortels en takken verenigd willen zijn, 
moeten we de tempelverordeningen ondergaan. De 
Heer zei dat Hij Elia zou zenden vóór de wederkomst 
om de priesterschapssleutels te herstellen waardoor 
gezinnen intact kunnen blijven — zowel wortels als 
takken. In 1836 werd de verzegelbevoegdheid hersteld, 
waardoor eeuwige familiebanden mogelijk zijn (zie LV 
110:14–16; 128:18). De hoogmoedigen en de goddelo-
zen worden echter verbrand en zonder wortel (voor-
ouders) of tak (nakomelingen) gelaten, afgesneden van 
hun familie en de zegeningen van de verzegeling.

Ouderling Jeffrey R. Holland heeft daarover gezegd: 
‘Elia herstelde de verzegelbevoegdheid waarmee veror-
deningen die op aarde zijn verzegeld ook in de hemel 
zijn verzegeld. (…) Zonder die schakel zouden er in 
de eeuwigheid geen gezinsbanden bestaan, waardoor 
de mensheid in de eeuwigheid zonder wortels [voor-
ouders] en takken [nakomelingen] zou blijven.’ (Christ 
and the New Covenant [1997], pp. 297–298.)

3 Nephi 25:2. ‘Kalveren in de stal’
•	 Zie	de	toelichting	bij	1 Nephi	22:24	(pagina 48	voor	
een uitleg van ‘kalveren in de stal’.)

3 Nephi 25:5–6
Wie komt er voordat ‘de grote en geduchte 

dag komt, en wat komt hij doen?

3 Nephi 25:5–6. Elia zal harten terugvoeren
•	 Bij	zijn	eerste	bezoek	op	de	avond	van	21 septem-
ber 1823 haalde Moroni de profetie aan uit Maleachi 
4:5–6    voor de profeet Joseph Smith, ‘met een kleine 
afwijking’ (Geschiedenis van Joseph Smith 1:36–39; 
zie ook D&C 2). Deze profetie ging op 3 april 1836 in 
vervulling in de Kirtlandtempel, toen Elia aan Joseph 
Smith en Oliver Cowdery verscheen en de priester-
schapssleutels herstelde (zie LV 110:13–16). Vanaf dit 
eerste bezoek tot het einde van zijn bediening heeft de 
profeet Joseph Smith Maleachi’s profetie en de zending 
van Elia voortdurend genoemd.

Naast de profetische uitleg die hij in Leer en Verbonden 
128:17–18 gaf, heeft de profeet Joseph Smith ook 
gezegd: ‘Elia was de laatste profeet die de sleutels van 
het priesterschap bezat, en die voor de laatste bedeling 
de bevoegdheid zal herstellen en de sleutels van het 
priesterschap zal terugbrengen, opdat alle verordenin-
gen in gerechtigheid kunnen plaatsvinden. Het is waar 
dat de Heiland de bevoegdheid en de macht had om 
die zegen te verlenen, maar de zonen van Levi waren te 
bevooroordeeld. “Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat 
de grote en geduchte dag des Heren komt”, enz., enz. 
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Waarom wordt Elia gestuurd? Omdat hij de sleutels bezit 
van het gezag om alle priesterschapsverordeningen te 
bedienen; en als dat gezag niet werd overgedragen, 
zouden de verordeningen niet in gerechtigheid bediend 
kunnen worden.’ (History of the Church, deel 4, p. 211.)

•	 De	profeet	Joseph	Smith	heeft	tevens	de	betekenis	
van het woord terugvoeren en de toepassing ervan in 
ons leven toegelicht:

‘Het woord terugvoeren moet hier [in Maleachi 4:5–6] 
vertaald worden met binden, of verzegelen. Maar wat is 
het doel van deze belangrijke zending? Of hoe zal die 
volbracht worden? De sleutels moeten worden overge-
dragen, de geest van Elia moet komen, het evangelie 
moet worden hersteld, de heiligen van God vergaderd, 
Zion opgebouwd en de heiligen als heilanden op de 
berg Zion staan.

‘Maar hoe kunnen de heiligen verlossers op de berg 
Zion worden? Door tempels te bouwen, doopvonten 
neer te zetten, en daarna alle verordeningen te ont-
vangen ten behoeve van al hun overleden voorouders 
— doop, bevestiging, wassingen, zalvingen, ordeningen 
en verzegelingen. Zo kunnen de heiligen hen verlossen, 
zodat ze deel kunnen hebben aan de eerste opstanding 
en met hen verhoogd worden op tronen van heerlijk-
heid. Dat is de schakel die het hart van de vaderen 
aan de kinderen bindt, en dat van de kinderen aan de 
vaderen, waardoor de zending van Elia wordt vervuld.’ 
(History of the Church, deel 6, p. 184.)

3 Nephi 26:2. ‘Deze Schriften (…), 
die gij niet onder u hadt’
•	 Jezus	Christus	getuigde	van	het	belang	van	accurate	
schriftuurlijke verslagen. Niet alleen de vervulling van 
de profetieën van Samuël de Lamaniet werden aan het 
schriftuurlijke verslag toegevoegd (zie 3 Nephi 23:7–13), 
de Heiland volgde ook het gebod van de Vader op om 
het volk in Amerika Schriften te geven die zij niet had-
den (zie 3 Nephi 26:2). Hij haalde de geschriften van 
Maleachi aan, een profeet uit het Oude Testament die 
ongeveer tweehonderd jaar na Lehi’s vertrek uit Jeru-
zalem leefde. Maleachi’s leringen stonden niet op de 
platen van koper omdat hij immers tweehonderd jaar 
na Lehi’s vertrek uit Jeruzalem leefde.

3 Nephi 26:6–12. Indien zij geloven, zullen 
 grotere dingen worden geopenbaard
•	 President	Spencer W.	Kimball	(1895–1985)	heeft	
gezegd dat we eerst moeten lezen en geloven wat al 
geopenbaard is voordat we grotere dingen of aanvul-
lende Schriften ontvangen: ‘In de loop der jaren heb-
ben veel mensen mij gevraagd: “Wanneer krijgen we 
volgens u de rest van de kronieken van het Boek van 
Mormon?” Ik zeg altijd: “Hoeveel van de aanwezigen 
zouden het verzegelde deel van de platen willen lezen?” 
Bijna honderd procent antwoordt steevast bevestigend. 
En dan vraag ik dezelfde aanwezigen: “Hoevelen van u 
hebben het gedeelte gelezen dat al voor ons is ontslo-
ten?” Er zijn er altijd velen die het niet-verzegelde deel 
van het Boek van Mormon niet gelezen hebben. Vaak 
zoeken we naar het opzienbarende, het onbereikbare. 
Ik heb gemerkt dat veel mensen de hogere wetten wil-
len naleven zonder de lagere wetten in acht te nemen.’ 
(The Teachings of Spencer W. Kimball, bezorgd door 
Edward L. Kimball [1982], pp. 531–532.)

3 Nephi 26:19. ‘Zij leerden en dienden elkaar’
•	 Dit	is	het	patroon	van	de	kerk	des	Heren	in	iedere	
bedeling: zijn verbondsvolk onderwijst elkaar in de 
leer van het koninkrijk en dient elkaar als broeders en 
zusters in de banden van het evangelie, want het volk 
van de Heer bestaat uit één grote familie.

Stof tot nadenken
•	 Hoeveel	tijd	en	moeite	steekt	u	iedere	week	in	het	

lezen van de Schriften en de standaardwerken? 
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Hoeveel van die tijd en moeite kan volgens u als 
‘onderzoeken’ worden aangemerkt?

•	 In	welke	opzichten	hebt	u	uw	hart	tot	uw	vaderen	
teruggevoerd? Welke bijdrage kunt u nog meer leve-
ren wat familiegeschiedenis en tempelwerk betreft?

Voorgestelde opdrachten
•	 Stel	een	plan	op	waardoor	u	de	Schriften	en	de	con-

ferentietoespraken van de huidige profeten geregeld 
gaat onderzoeken.

•	 Noteer	de	genoemde	zegeningen	in	3 Nephi	24:8–12	
die in uw leven zijn vervuld of die u bij anderen in 
vervulling hebt zien gaan door de wet van tiende na 
te leven. Zet de doelen en zegeningen van getrouwe 
gehoorzaamheid aan de wet van tiende beknopt uit-
een. Praat met iemand over uw bevindingen.

•	 Verzamel	en	orden	de	namen	van	enkele	van	uw	
overleden voorouders en stuur ze in voor tempelwerk. 
Regel de plaatsvervangende tempelverordeningen 
voor hen. Verricht dat tempelwerk waar mogelijk zelf.
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3 Nephi 27–30

Hoofdstuk 46

Inleiding
Toen zijn bediening onder de Nephieten ten einde liep, 
legde de Heiland uit wat zijn evangelie inhield. Dit tekst-
blok in 3 Nephi 27–30 bevat tevens meer informatie over 
mensen die van gedaante veranderd en opgenomen zijn 
(de drie Nephitische discipelen) dan ergens anders in 
de Schriften. Door uw studie van hoofdstuk 28 kunt u 
beter begrijpen waarom de Heer ervoor kiest sommige 
van zijn sterfelijke dienstknechten van gedaante te 
veranderen en op te nemen. Ten slotte eindigt 3 Nephi 
met Mormons beschrijving van de rol van het Boek 
van Mormon bij de vergadering van Israël in de laatste 
dagen en de waarschuwing van de Heer (bij monde van 
Mormon) aan de andere volken in de laatste dagen om 
zich te bekeren en tot Hem te komen. Dit is een goede 
gelegenheid om u opnieuw voor te nemen om het Boek 
van Mormon meer te gaan gebruiken in uw eigen leven 
en om anderen uit te nodigen tot Christus te komen.

Toelichting
3 Nephi 27:3–8. Zeg ons ‘met welke naam 
wij deze kerk moeten aanduiden’
•	 Als	we	lid	van	de	Kerk	van	Jezus	Christus	worden,	
nemen we zijn naam op ons omdat het zijn kerk 
betreft. In de eerste conferentietoespraak van president 
Gordon B. Hinckley (1910–2008) als president van 
de kerk sprak hij van de heilige samenhang tussen 
de kerk, de naam van de kerk en de bijbehorende 
verantwoordelijkheden:

‘Deze kerk hoort niet toe aan de president ervan. De 
Heer Jezus Christus staat aan het hoofd; ieder van ons 
heeft zijn naam op zich 
genomen. Bij deze zaak 
zijn we allemaal samen 
betrokken. Wij mogen onze 
hemelse Vader bijstaan in 
zijn werk en zijn heerlijk-
heid om “de onsterfelijk-
heid en het eeuwige leven 
van de mens tot stand te 
brengen” (Mozes 1:39). Uw 
verantwoordelijkheid is op 
uw terrein even groot als de mijne op mijn terrein. 
Geen enkele kerkroeping is klein of onbelangrijk. Bij de 
uitoefening van onze plicht beïnvloeden wij allemaal 

het leven van anderen. Tot ieder van ons heeft de Heer 
met betrekking tot onze eigen taak gezegd:

‘“Welnu, wees getrouw; handel in het ambt waartoe Ik 
u heb aangewezen; kom de zwakken te hulp, verhef 
de handen die slap neerhangen en sterk de knikkende 
knieën” (zie LV 81:5).

‘“En door die dingen te doen zult gij het grootste goed 
doen aan uw medemensen, en zult gij de heerlijkheid 
bevorderen van Hem die uw Heer is” (LV 81:4).’ (Zie De 
Ster, juli 1995, p. 64–65.)

•	 Ouderling	James	E.	Talmage	(1862–1933)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft de logica van de 
Heer beschreven in zijn antwoord op de vraag met 
welke naam zijn kerk aangeduid moet worden: ‘U weet 
wel dat nadat Christus zijn kerk had gevestigd onder de 
oorspronkelijke inwoners van dit werelddeel, toen Hij als 
herrezen persoon aan hen verscheen, en nadat Hij twaalf 
mannen had gekozen en geordend om de aangelegen-
heden van de kerk te besturen, er enige woordenstrijd 
was over de naam die de kerk moest dragen. De Twaalf 
waren de edelmoedige belofte van de Heer indachtig: 
als zij Hem, verenigd in hart en doel, zouden aanroepen, 
zou Hij hen zeker horen. Aldus baden en vastten zij en 
vertoonde Hij Zich wederom aan hen en verscheen in 
hun midden, waar zij bijeenvergaderd waren, en vroeg 
hen wat zij verlangden. Zij zeiden: “Heer, wij zouden 
willen dat Gij ons zegt met welke naam wij deze kerk 
moeten aanduiden.” Zijn antwoord kwam op het vol-
gende neer: Waarom was er enige onduidelijkheid over 
een kwestie die zo voor de hand ligt? Van wie is de kerk? 
Is het de kerk van Mozes? Zo ja, duidt de kerk dan aan 
als de kerk van Mozes; of als de kerk van iemand anders 
is, noem die dan de kerk van die persoon; maar als het 
mijn kerk is, zoals jullie zeggen, duidt die dan met mijn 
naam aan.’ (Conference Report, april 1922, p. 70.)

3 Nephi 27:5–6. ‘De naam van 
Christus (…) op u (…) nemen’
•	 Ouderling	Robert D.	Hales	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft de relatie tussen de naam van 
Christus op ons nemen en de wet van gehoorzaamheid 
en het gezelschap van de Heilige Geest toegelicht:

‘Als we ons laten dopen, nemen we de heilige naam 
van Jezus Christus op ons. Zijn naam op ons nemen is 
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een van de belangrijkste gebeurtenissen in ons leven. 
Toch maken we dat soms mee zonder het helemaal te 
begrijpen.

‘Hoeveel van onze kinde-
ren — hoeveel van ons — 
begrijpen echt dat we, toen 
we ons lieten dopen, niet 
alleen de naam van Chris-
tus maar ook de wet van 
gehoorzaamheid op ons 
namen?

‘Elke week beloven we in 
de avondmaalsdienst als 

we ons doopverbond hernieuwen dat we het verlos-
sende offer van onze Heiland zullen gedenken. We 
beloven dat we zullen doen wat de Heiland gedaan 
heeft — onze Vader gehoorzamen en altijd zijn gebo-
den onderhouden. De zegening die we daarvoor terug-
krijgen is dat we zijn Geest altijd bij ons zullen hebben.’ 
(Liahona, januari 2001, p. 8.)

3 Nephi 27:13–21
Wat zijn volgens de Heer de 

 kernpunten van zijn evangelie?

3 Nephi 27:13–22. ‘Dit is het 
evangelie dat Ik u heb gegeven’
•	 Ouderling	Neal A.	Maxwell	(1926–2004)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd dat de 
eenvoud van het evangelie precies de reden is dat som-
mige mensen het moeilijk kunnen aanvaarden:

In het Boek van Mormon staat de volgende uitspraak 
van de Heer: “Zie, (…) dit is het evangelie dat Ik u 
heb gegeven”, waarna Hij zijn evangelie uiteenzet. (Zie 
3 Nephi 27:13–18.) Het is een eenvoudig verhaal van 
een wereld waarnaar een Heiland is gestuurd die men 
kan aannemen of verwerpen, maar die niettemin de 
Messias is.

‘Dat eenvoudige verhaal is uiteraard nou net dat-
gene wat de wereld niet kan aannemen. Het is zelfs 
zo eenvoudig dat sommigen inwendig misschien 

aanstoot nemen aan de zogeheten eenvoud van het 
evangelie. (…)

‘(…) Er zijn mensen die sommige geloofspunten en 
waarden met ons gemeenschappelijk hebben, maar 
voor wie de herstelling van het evangelie een struikel-
blok is waar ze zich niet overheen kunnen zetten. Maar 
voor de meeste mensen is onze godsdienst “dwaas-
heid”.’ (For the Power Is in Them [1970], pp. 47–48.)

De Heiland heeft zijn evangelie zelf omschreven als 
geloof, bekering, doop en de Heilige Geest (zie 3 Nephi 
27:19–20) en volharding tot het einde (zie vers 16). Hij 
verklaarde eveneens dat het evangelie zijn komst in de 
wereld inhield om de wil van de Vader te doen en ‘aan 
het kruis [te] worden verhoogd’ (vss. 13–14).

3 Nephi 27:24–26. De Heer zal de 
wereld oordelen uit de boeken
•	 ‘Dit	volk	zal	geoordeeld	worden	uit	de	boeken	die	
geschreven zijn en die geschreven zullen worden, want 
daaruit zullen hun werken de mensen bekend zijn.

‘En zie, alle dingen worden vanwege de Vader opge-
schreven’ (3 Nephi 27:25–26).

President Joseph F. Smith (1838–1918) heeft gesproken 
over de rol die geschreven verslagen bij het oordeel 
zullen spelen:

‘De Heer houdt ook een verslag bij en daaruit zal de 
hele wereld geoordeeld worden. En u, dragers van 
het heilige priesterschap — u, apostelen, presidenten, 
bisschoppen en hogepriesters in Zion — zullen als 
rechters van het volk optreden. U wordt dan ook geacht 
de norm te stellen waaraan zij dienen te voldoen en 
erop toe te zien dat zij overeenkomstig de geest van 
het evangelie leven, hun plichten nakomen en de 
geboden van de Heer onderhouden. U zult een verslag 
van hun daden bijhouden. U houdt bij wanneer zij zich 
laten dopen, wanneer zij bevestigd zijn en wanneer zij 
door handoplegging de gave van de Heilige Geest ont-
vangen. U houdt bij wanneer zij tot Zion komen, hun 
lidmaatschap in de kerk. U houdt bij of zij hun plichten 
als priester, leraar of diaken, als ouderling, hogepriester 
of zeventiger vervullen. U schrijft hun werken op, zoals 
de Heer hier zegt. U schrijft hun tienden op (…) ; maar 
wij zullen de mensen oordelen, nadat wij ze eerst hun 
plicht hebben voorgehouden. Daartoe moeten de 
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leidinggevenden het goede voorbeeld geven.’ (Gospel 
Doctrine, 5de editie [1939], p. 157.)

3 Nephi 27:27.    ‘Wat voor mannen 
behoort gij (…) te zijn?’
•	 Ouderling	John M.	Madsen	van	de	Zeventig	heeft	
vooral het woordje behoort beklemtoond in de leringen 
van de Heer om te worden zoals Hij is. Ouderling Mad-
sen heeft de woorden van de Heer omschreven als niet 
slechts een uitnodiging, maar als een vereiste van onze 
verbonden:

‘Uiteindelijk moeten wij en de gehele mensheid om 
Hem te ontvangen en te leren kennen, doen wat Moroni 
ons aanspoort te doen: “Komt tot Christus en wordt 
vervolmaakt in Hem” (Moroni 10:32; cursivering toege-
voegd). Met andere woorden: we moeten tot Christus 
komen en ernaar streven te “worden” zoals Hij is. (Zie 
Dallin H. Oaks, Liahona, januari 2001, pp. 40–42.)

‘De herrezen Heer heeft gezegd: “Wat voor mannen 
behoort gij daarom te zijn? Voorwaar, Ik zeg u, zoals Ik 
ben” (3 Nephi 27:27). Om 
zijn antwoord “Zoals Ik 
ben” goed te begrijpen is 
het essentieel dat we de 
betekenis van het woord 
behoort in zijn vraag “Wat 
voor mannen behoort gij 
daarom te zijn?” begrijpen. 
Het woord behoren bete-
kent onder meer: “vereist 
worden”. De heilige Schrif-
ten, zowel de oude als de 
hedendaagse, bevestigen dat het noodzakelijk is dat wij 
zijn, zoals Hij zegt, “Zoals Ik ben.” (3 Nephi 27:27; zie 
ook 3 Nephi 12:48; Matteüs 5:48; 1 Johannes 3:2; 
Moroni 7:48.)’ (Liahona, juli 2002, p. 88.)

3 Nephi 28:1–6. Verlangens en bediening 
van Johannes de Geliefde
•	 De	profeet	Joseph	Smith	(1805–1844)	en	Oliver	
 Cowdery ontvingen door middel van de Urim en Tum-
mim een specifieke openbaring over de omstandighe-
den en daaropvolgende zegeningen inzake Johannes’ 
verzoek om op aarde te mogen blijven. Die informatie 
was afkomstig van een ‘perkament’, geschreven en 
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verborgen door Johannes zelf, maar klaarblijkelijk 
verloren gegaan. In april 1829 resulteerden Josephs 
en Olivers specifieke vragen over deze passage in het 
Boek van Mormon in de openbaring die in afdeling 7 
van de Leer en Verbonden is opgetekend.

3 Nephi 28:9–10, 36–40. De 
leer van de opneming
•	 De	volgende	definities	maken	de	leer	van	de	
opneming, gedaanteverandering of verheerlijking, en 
opstanding duidelijk. Let op het verschil tussen mensen 
die van gedaante veranderd en opgenomen zijn en de 
tijdelijke toestand van alleen een gedaanteverandering:

Opgenomen mensen. ‘Mensen die een verandering 
ondergaan zodat zij geen pijn meer ervaren en de dood 
pas ondergaan bij hun opstanding tot de onsterfelijk-
heid.’ (Gids bij de Schriften, ‘Opgenomen mensen’.)

‘Veel mensen hebben verondersteld dat de leer van de 
opneming een leer was waarbij iemand rechtstreeks in 
de tegenwoordigheid van God terugkeerde, in een eeu-
wige volheid, maar dat is niet juist. Hun woonplaats is 
een terrestriale heerlijkheid, een plaats voor mensen die 
als dienende engelen veel planeten kunnen bedienen. 
Zij hebben nog niet dezelfde volheid ontvangen als de 
mensen die uit de dood zijn herrezen.’ ( Joseph Smith, 
History of the Church, deel 4, p. 210.)

Gedaanteverandering. ‘De toestand van mensen die 
een tijdelijke fysieke verandering hebben ondergaan 
— dat wil zeggen: verheven naar een hoger geestelijk 
niveau — om de tegenwoordigheid en heerlijkheid van 
hemelse personen te kunnen verdragen.’ (Gids bij de 
Schriften, ‘Gedaanteverandering’.)

Opstanding. ‘De hereniging na de dood van het geeste-
lijke lichaam met het fysieke lichaam van vlees en been-
deren. Na de opstanding zullen geest en lichaam nooit 
meer gescheiden worden en zal de persoon onsterfelijk 
zijn.’ (Gids bij de Schriften, ‘Opstanding’.)

3 Nephi 29:1–4. Verbonden 
met de kinderen Israëls
•	 Ouderling	Jeffrey R.	Holland	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft over de rol van het Boek van 
Mormon bij de vervulling van Gods verbond met 
betrekking tot Israël geschreven:

3 Nephi 27–30
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‘Mormon besloot zijn beschrijving van deze majes-
tueuze episode [het bezoek van de Heiland aan de 
Nephieten] (…) met zijn getuigenis dat ten tijde dat het 
verslag van [ Jezus Christus’] bezoek tot de andere vol-
ken komt (in de vorm van het Boek van Mormon), allen 
kunnen weten dat het verbond met en de beloften aan 
Israël in de laatste dagen “reeds in vervulling begin[nen] 
te gaan”. (…)

‘God houdt Zich aan het verbond met zijn gehele 
verbondsvolk. Niemand zal in staat zijn om “de rech-
terhand des Heren naar links [te] wenden” in deze 
aangelegenheid. En de oproep aan de andere volken, 
waarvan het opgetekende bezoek van Christus aan de 
Nephieten in het Boek van Mormon de ultieme verkla-
ring in deze laatste dagen is, is dat zij op hetzelfde ver-
bond en dezelfde beloften aanspraak kunnen maken.’ 
(Christ and the New Covenant [1997], p. 308.)

3 Nephi 29:4–7
Hoe beschreef Mormon de  gedragingen 
van de mensen die de openbaringen van 
de Heer in de laatste dagen  verwerpen? 

Waaruit zal hun straf bestaan?

3 Nephi 29:4–8. De woorden van 
de Heer niet versmaden
•	 In	3 Nephi 29	waarschuwen	de	woorden	versmaden 
en uitfluiten de lezers van het Boek van Mormon in de 
laatste dagen om de verbonden van de Heer met Israël 
niet lichtvaardig te behandelen. Versmaden betekent 
onder meer met verachting afwijzen en uitfluiten is 
een teken van verachting of afkeuring. Die termen 
geven aan dat in de tijd waarin het Boek van Mormon 
tevoorschijn komt, er een uitgesproken gebrek aan 
begrip, geloof en eerbied zal heersen voor zowel de 
realiteit van de wederkomst als het werk van de Heer 
met betrekking tot de vergadering van Israël (in het 
bijzonder de stam van Juda).

3 Nephi 30:2. Wendt u af van 
uw goddeloze werken
•	 Toen	het	bezoek	van	de	Heiland	aan	de	Nephieten	
ten einde liep, kwam Mormon terug op een van de 
hoofdthema’s van de instructies van de Heer aan 
het volk — dat de andere volken de leringen van de 
Heer in de laatste dagen zullen verwerpen en tot hun 
ondergang snel in goddeloosheid zullen toenemen (zie 
3 Nephi 16:10; 21:14–21). De geschriften in 3 Nephi lij-
ken veel indruk op Mormon te hebben gemaakt. In zijn 
getuigenis aan het eind herhaalt Mormon de leringen 
en profetieën van de Heiland waarin de goddeloos-
heden, gruwelen, hoererijen, leugens en listen in de 
laatste dagen worden veroordeeld. In de laatste verzen 
van 3 Nephi draagt Mormon het enige redmiddel tegen 
die destructieve omstandigheden aan — kom tot Jezus 
Christus en oefen geloof in Hem, bekeer u van uw 
zonden, laat u dopen en word vervuld met de Heilige 
Geest, ‘zodat gij zult worden gerekend onder mijn volk, 
dat van het huis Israëls is’ (3 Nephi 30:2).

Stof tot nadenken
•	 Waarom	is	het	belangrijk	dat	de	Kerk	van	Jezus	

 Christus de naam van de Heiland draagt?

•	 Hoe	kunt	u	de	naam	van	de	Heiland	nog	vollediger	
op u nemen?

•	 Welke	verschillen	zijn	er	tussen	opneming en 
gedaanteverandering ? Welke overeenkomsten zijn 
er tussen beide? Welk verschil is er tussen opne
ming en gedaanteverandering ten opzichte van de 
opstanding ?

•	 Mormon	heeft	enkele	goddeloze	wegen	genoemd.	
Hoe komen die in onze tijd tot uiting?

Voorgestelde opdrachten
•	 Maak	een	lijst	met	enkele	eigenschappen	van	de	

Heiland die u het belangrijkst acht. Ga bij uzelf na in 
hoeverre u die eigenschappen bezit en stel een plan 
op om volgens zijn opdracht te zijn ‘zoals Ik ben’ 
(3 Nephi 27:27   ).

•	 Lees	3 Nephi	27:5	en	de	avondmaalsgebeden	(zie	
Moroni 4:3; 5:2). Let op de genoemde beginselen die 
u de betekenis van Christus’ naam op u nemen beter 
doen begrijpen.
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4 Nephi

Hoofdstuk 47

Inleiding
In 4 Nephi worden de bijna tweehonderd jaar van 
eendracht en harmonie beschreven na het bezoek van 
Jezus Christus aan Amerika. Het gehele volk was tot de 
Heer bekeerd (zie 4 Nephi 1:2), wat resulteerde in een 
samenleving waarvan mensen in alle tijden gedroomd 
hebben. Ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum 
der Twaalf Apostelen heeft gezegd dat na het bezoek 
van Christus ‘zijn meesterlijke leringen en veredelende 
geest tot de gelukkigste aller tijden voerden, een tijd 
waarin gold: “Er was geen twist of woordenstrijd onder 
hen, en eenieder behandelde de ander rechtvaardig. 
En zij hadden alle dingen gemeenschappelijk onder 
zich; zodoende waren er geen armen en rijken, dienst-
knechten en vrijen; maar allen waren vrijgemaakt en 
deelgenoot van de hemelse gave” [4 Nephi 1:2–3]. Die 
gezegende toestand werd vermoedelijk slechts bij één 
andere gelegenheid bereikt — toen de mensen in de 
stad van Henoch “één van hart en één van zin waren en 
in rechtvaardigheid leefden; en er waren geen armen 
onder hen” [Mozes 7:18].’ (Zie De Ster, juli 1996, p. 29.)

Helaas blijkt uit de tweede helft van 4 Nephi dat een 
rechtvaardig en gelukkig volk hoogmoed en afvalligheid 
in hun leven toeliet, waardoor hun samenleving uitein-
delijk ten val kwam. Let bij uw studie van dit boek met 
Schriftuur op de factoren die bijdroegen aan het geluk 
in de Nephitische samenleving en op de factoren die tot 
ellende en de ondergang van hun samenleving voerden.

Toelichting
4 Nephi 1:2. Het gehele volk 
was tot de Heer bekeerd
•	 President	Marion G.	Romney	(1897{–}1988)	van	het	
Eerste Presidium heeft uitgelegd wat ware bekering 
betekent:

‘“Bekering” betekent zich afkeren van de ene over-
tuiging of gedragslijn en zich wenden tot een andere. 
Die “bekering” is een geestelijke en morele veran
dering. (…) In de Schriften impliceert “bekeerd zijn” 
doorgaans niet uitsluitend dat men Jezus Christus en 
zijn leringen verstandelijk aanvaardt, maar tevens een 
motiverend geloof in Hem en zijn evangelie. Een geloof 
dat een verandering teweegbrengt, een echte ommekeer 
in iemands kijk op de zin van het leven en in zijn relatie 

met God wat zijn belangstelling, gedachten en gedrag 
betreft. (…)

‘In iemand die volledig tot bekering is gekomen, is 
het verlangen naar zaken die lijnrecht tegenover het 
evangelie van Jezus Christus staan, in feite afgestorven, 
en daarvoor in de plaats is liefde voor God gekomen, 
met een vaste en stuwende vastberadenheid om zijn 
geboden te onderhouden. (…)

‘(…) Het lijkt erop dat lidmaatschap in de kerk en beke-
ring niet noodzakelijkerwijs synoniem zijn. Tot bekering 

komen (…) en een getuige-
nis hebben, zijn ook niet 
noodzakelijkerwijs het-
zelfde. De oprechte zoeker 
krijgt een getuigenis als de 
Heilige Geest van de waar-
heid getuigt. Een sterk 
getuigenis verlevendigt ons 
geloof. Het zet aan tot 

bekering en gehoorzaamheid aan de geboden. Aan de 
andere kant is bekering de vrucht, ofwel het resultaat 
van bekering en gehoorzaamheid.’ (Conference Report, 
oktober 1963, pp. 23–24.)

4 Nephi 1:2. ‘Er was geen twist of 
woordenstrijd onder hen’
•	 Over	de	gewenste	omgang	van	de	kerkleden	met	
anderen heeft de Heer geopenbaard dat daarbij ‘eenie-
der het welzijn van zijn naaste nastreeft en alle dingen 
doet met het oog alleen gericht op de eer van God’ 
(LV 82:19).

•	 Wat	komt	er	tegenwoordig	bij	kijken	om	een	
gemeenschap te vestigen waarin geen twist of woor-
denstrijd voorkomt? President Spencer W.  Kimball 
(1895–1985) heeft gezegd hoe we dat kunnen 
verwezenlijken:

‘Ten eerste moeten wij ons ontdoen van de neiging tot 
zelfzucht, die de ziel verstrikt, het hart doet krimpen en 
de geest verduistert. (…)

‘Ten tweede moeten wij volledig en in harmonie met 
elkaar samenwerken. (…)

‘Ten derde moeten we alles op het altaar offeren wat 
de Heer van ons verwacht. We beginnen met “een 
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gebroken hart en een verslagen geest” als offer te bren-
gen [3 Nephi 9:20].’ (Ensign, mei 1978, p. 81.)

4 Nephi 1:1–4, 16–17
Maak een lijst met  eigenschappen 

van een bekeerd volk.

4 Nephi 1:2. ‘Eenieder behandelde 
de ander rechtvaardig’
•	 Ouderling	Sheldon F.	Child	van	de	Zeventig	heeft	de	
betekenis van elkaar rechtvaardig behandelen uitgelegd 
toen hij over eerlijkheid en integriteit sprak:

‘Als we zeggen dat we iets doen, doen we het.

‘Als we een toezegging doen, komen we die na.

‘Als we een roeping krijgen, vervullen we die.

‘Als we iets lenen, geven we het terug.

‘Als we een financiële verplichting hebben, voldoen 
we die.

‘Als we een overeenkomst aangaan, houden we ons 
eraan.’ (Zie De Ster, juli 1997, p. 28.)

•	 President	N. Eldon	Tanner	(1898–1982)	van	het	Eer-
ste Presidium heeft het belang van anderen rechtvaardig 
behandelen geïllustreerd:

‘Nog niet zo lang geleden kwam er een jonge man 
bij me die zei: “Ik heb met iemand een overeenkomst 
gesloten waarbij ik elk jaar bepaalde afbetalingen moet 
doen. Ik loop achter [wat de betalingen betreft] en kan 
het niet betalen, want als ik dat doe, raak ik mijn huis 
kwijt. Wat moet ik doen?”

‘Ik keek hem aan en zei: “Houd je aan de 
overeenkomst.”

‘“Zelfs als me dat mijn huis kost?”

‘Ik zei: “Ik heb het niet over je huis. Ik heb het over je 
overeenkomst; en ik denk dat je vrouw liever een man 
heeft die zich aan zijn woord houdt (…) en dat ze liever 
een huis huurt dan dat ze een huis te bezit samen met 
een echtgenoot die zijn verbonden en beloften niet 
nakomt.’ (Conference Report, oktober 1966, p. 99.)

4 Nephi 1:3. ‘Zij hadden alle dingen 
gemeenschappelijk onder zich’
•	 Een	van	de	onderscheidende	kenmerken	van	het	
Nephitische volk was dat zij ‘alle dingen gemeenschap-
pelijk onder zich’ hadden (4 Nephi 1:3). President 
Marion G. Romney heeft die woorden nader toegelicht:

‘Door deze gang van zaken [de verenigde orde] behield 
ieder mens het recht op privébezit en beheer van zijn 
eigendom. (…) Ieder mens bezat zijn eigen deel, dat 
men naar believen kon vervreemden, zelf houden 
en benutten, of op andere wijze als zijn eigendom 
behandelen. (…)

‘(…) Hij stond de producten die het gezin te veel had af 
aan de kerk. Dat overschot ging naar een voorraadhuis, 
van waaruit anderen rentmeesterschappen ontvingen 
en in de noden van de armen werd voorzien.’ (Ensign, 
mei 1977, p. 93.)

President Romney heeft ook uitgelegd wat mensen 
ertoe beweegt op die manier te leven: ‘Als we zo ver 
zijn dat we “de reine liefde van Christus” bezitten, zal 
ons verlangen om elkaar te dienen gegroeid zijn tot het 
punt waarop we de wet van toewijding volledig nale-
ven. Het naleven van de wet van toewijding verheft de 

armen en verootmoedigt 
de rijken. Daardoor worden 
beiden geheiligd. De 
armen, die uit slavernij en 
van de vernederende 
beperkingen van armoede 
worden verlost, krijgen de 
kans om als vrije mensen 
hun volledige potentieel te 
bereiken, zowel in materi-
eel als in geestelijk opzicht. 
De rijken geven, door toe-
wijding en het schenken 

van hun overvloed ten behoeve van de armen, niet 
gedwongen, maar uit vrije beweging, blijk van de naas-
tenliefde die Mormon “de reine liefde van Christus” 
noemt. (Moroni 7:47.) Daarmee bereiken zowel gever 
als ontvanger hetzelfde niveau, waarop de Geest Gods 
hen kan bereiken.’ (Ensign, november 1981, p. 93.)

•	 Ouderling	Robert D.	Hales	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft gezegd hoe we ons op de 
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naleving van de wet van toewijding voorbereiden: ‘De 
wet van tiende bereidt ons voor op de hogere wet van 
toewijding — om al onze tijd, talenten en middelen op 
te dragen aan het werk van de Heer. Tot de dag waarop 
er van ons verlangd wordt dat we deze hoge wet 
naleven, is ons geboden de wet van tiende na te leven, 
wat inhoudt dat we jaarlijks vrijelijk een tiende van ons 
inkomen geven.’ (Liahona, november 2002, p. 27.)

4 Nephi 1:5. Wonderen ‘in de naam van Jezus’
•	 President	Spencer W.	Kimball	heeft	gezegd	dat	won-
deren ook deel uitmaken van de kerk in deze tijd, net 
zoals dat vanouds het geval was:

‘We maken tegenwoordig ook wonderen mee — 
onvoorstelbare wonderen! Als alle wonderen in de tijd 
waarin u leeft werden opgeschreven, zou u er heel wat 
boekenkasten mee kunnen vullen.

‘Welke wonderen kennen wij zoal? Allerlei wonderen 
— openbaringen, visioe-
nen, tongen, genezingen, 
bijzondere leiding en aan-
wijzingen, uitgeworpen 
boze geesten. Waar zijn ze 
opgetekend? In de versla-
gen van de kerk, in dag-
boeken, in nieuws- en 
tijdschriftartikelen en in de 
gedachten en het geheugen 
van vele mensen.’ (The Tea
chings of Spencer W. Kim
ball, onder redactie van 
Edward L. Kimball [1982], p. 499.)

4 Nephi 1:13, 15–16. ‘Onder het 
gehele volk [was er] geen twist’
•	 Ouderling	Russell M.	Nelson	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft de oorzaak beschreven van de 
grote vrede die in 4 Nephi wordt genoemd:

‘Innerlijke vrede verkrijgt men als men God werkelijk 
in nederige ootmoed liefheeft. Denk eens goed na over 
deze tekst:

‘“En het geschiedde dat er geen twist in het land was 
wegens de liefde voor God die de mensen in hun hart 

koesterden” (4 Nephi 1:15; cursivering toegevoegd; zie 
ook 1:2).

‘We moeten God dus liefhebben. Dat is het eerste 
gebod — het fundament van geloof. Naarmate we 
liefde voor God en Christus ontwikkelen, vloeit daar 
als vanzelf liefde voor onze familieleden en naasten 
uit voort. Dan volgen wij Jezus vol overgave na. Hij 
genas mensen. Hij troostte mensen. Hij leerde: “Zalig de 
vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd 
worden” (Matteüs 5:9; zie ook 3 Nephi 12:9).

‘Door God lief te hebben, wordt de pijn die de kanker 
van de twist veroorzaakt, uit de ziel gebannen. Dat 
genezingsproces begint met een persoonlijke gelofte: 
“Laat er vrede op aarde zijn en laat die bij mij begin-
nen.” (Sy Miller en Jill Jackson, ‘Let There Be Peace on 
Earth’ [Beverly Hills, Californië: Jan-Lee Music, 1972].) 
Deze gelofte zal zijn invloed hebben op familieleden 
en vrienden en zal gemeenschappen en naties vrede 
brengen.

‘Mijd twist en onenigheid. Streef naar godsvrucht. Laat 
u verlichten door eeuwige waarheid. Wees één van zin 
met de Heer en één in liefde en geloof met Hem. Dan 
zal “de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat” 
(Filippenzen 4:7) u toebehoren, en u en uw nageslacht 
generaties lang tot zegen zijn.’ (Ensign, mei 1989, p. 71.)

4 Nephi 1:15–17. Een Zionmaatschappij
•	 Ouderling	Dallin H.	Oaks	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft de omstandigheden in 4 Nephi 
1:15–17 een Zionmaatschappij genoemd. Daar moeten 
wij nu ook naar streven: ‘In het bloeiende tijdperk dat 
volgde op de verschijning van de herrezen Christus in 
de Nieuwe Wereld “was [er] geen twist of woordenstrijd 
onder [het volk], en eenieder behandelde de ander 
rechtvaardig” (4 Nephi 1:2). In 4 Nephi staat: “Er kon 
stellig geen gelukkiger volk zijn onder alle volken die 
door de hand Gods waren geschapen” (1:16). We moe-
ten opnieuw naar die omstandigheden streven. In een 
hedendaagse openbaring staat: “Zion moet in schoon-
heid en in heiligheid toenemen” (LV 82:14).’ (Ensign, 
november 1986, p. 23.) (Zie de toelichting bij 3 Nephi 
20:21–22; 21:23–29 op pagina 342 voor meer informatie 
over Zion in de laatste dagen.)
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4 Nephi 1:16–17. Er waren geen 
‘wat voor -ieten dan ook’
•	 Vanwege	de	eendracht	en	vrede	in	het	land	zetten	
de voorheen onderscheiden groepen in het Boek van 
Mormon, zoals de Lamanieten en de Nephieten, hun 
wereldse tradities opzij en schaarden zich als hoogste 
prioriteit achter de leer dat zij één waren, ‘kinderen 
van Christus en erfgenamen van het koninkrijk Gods’ 
(4 Nephi 1:17). Nu het evangelie zich naar ‘alle natie, 
geslacht, taal en volk’ verspreid (Mosiah 16:1), staan we 
als kerk onder meer voor de uitdaging om ‘één’ te zijn, 
ofwel eenheid onder onze leden te bewerkstelligen. Dat 
kan moeilijk zijn als zoveel bevolkingsgroepen, culturen 
en tradities samenkomen.

•	 President	James E.	Faust	(1920–2007)	van	het	Eer-
ste Presidium heeft gezegd dat eenheid ondanks de 
uiteenlopende culturen, bevolkingsgroepen of tradities 
mogelijk is:

‘Ik heb geleerd om bewondering, respect en liefde 
op te brengen voor de goede mensen uit iedere 
bevolkingsgroep, cultuur en natie die ik heb mogen 
ontmoeten. Volgens mij is er geen ras of klasse in gees-
telijk of gelovig opzicht superieur. Wie geestelijk minder 
geïnteresseerd lijken, zijn mensen die — ongeacht hun 
ras, cultuur of nationaliteit — de Heiland in zijn gelijke-
nis van de zaaier noemt: “Zij [worden] door zorgen en 
rijkdom en lusten des levens verstikt en zij brengen het 
niet tot vrucht” [Lucas 8:14]. (…)

‘Hoe meer landen in de wereld wij binnengaan, hoe 
rijker de culturele verscheidenheid in de kerk. Maar 
overal kan er een “eenheid des geloofs” zijn [Efeziërs 
4:13]. Iedere etnische groep draagt met haar eigen 
gaven en talenten bij aan het koninkrijk van de Heer. 
Wij kunnen allemaal veel waardevols van elkaar leren. 
Maar ieder van ons dient ook zelf te streven naar alle 
verlossende verbonden, verordeningen en leringen 

Drie Ziongemeenschappen

2 Nephitische Zion  
(bloeiperiode van de Nephieten)  
4 Nephi 1:1–3

3 Zion in de laatste dagen  
(het nieuwe Jeruzalem)  
Mozes 7:60–65

1 Zion vóór de zondvloed  
(stad van Henoch)  
Mozes 7:16–19

(Periode vóór de zondvloed) 
Bediening van Henoch

(Periode van de 
herstelling)  

Voorbereiding  
op de wederkomst 

van Christus

(Midden des tijds)  
Persoonlijke bediening 

van Jezus Christus onder 
de Joden

Duizendjarig 
vrederijk van  
de Heiland

Adam Abraham Twaalf apostelen MillenniumNoach Mozes Joseph Smith

Lehi Moroni

Twaalf 
Nephitische 
discipelen

Persoonlijke bediening 
van Jezus Christus 
onder de Nephieten

Nephitisch-Lamanitische geschiedenis

Hoofdstuk 47

362



van het evangelie van de Heer Jezus Christus die ons 
samenbinden.

‘In de grote verscheidenheid van volken, culturen en 
omstandigheden moeten we onthouden dat allen gelijk 
zijn voor de Heer.’ (Zie De Ster, mei 1995, pp. 55–56.)

•	 Ouderling	Richard G.	Scott	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft kerkleden aangespoord om alle 
culturele, raciale of andere tradities overboord te zetten 
die botsen met de leringen van Jezus Christus, omdat 
die tradities het grote plan van geluk ondergraven:

‘Uw hemelse Vader heeft u in een bepaalde afstam-
mingslijn geboren laten worden, waaruit u uw ras, 
cultuur en tradities overgeleverd hebt gekregen. Die 
afstamming kan u een rijk erfgoed en grote reden tot 
vreugde verschaffen. Maar u hebt wel de plicht om 
na te gaan of u zich van iets in dat erfgoed moet ont-
doen als het indruist tegen het plan van geluk van de 
Heer. (…)

‘Ik getuig dat u hindernissen voor uw geluk zult 
verwijderen en meer gemoedsrust krijgt als u uw 
lidmaatschap in de Kerk van Jezus Christus vooropstelt 
en zijn leringen het fundament van uw leven maakt. Als 
familie- of volkstradities, gewoonten of sociale trends 
in strijd zijn met de leringen van God, zet ze dan opzij. 
Zijn tradities en gewoonten in overeenstemming met 
zijn leringen, dan moet u ze koesteren en volgen om 
uw cultuur en erfgoed te behouden. Er is één erfgoed 
dat u nooit hoeft te veranderen. Dat is het erfgoed dat 
wij bezitten doordat wij een dochter of zoon van onze 
Vader in de hemel zijn. Wilt u gelukkig zijn, schoei uw 
leven dan op de leest van dát erfgoed.’ (Zie De Ster, juli 
1998, pp. 96–97.)

4 Nephi 1:20. Er ‘ontstonden’ weer Lamanieten
•	 Verdeeldheid	is	een	gevolg	van	ongerechtigheid.	
De volgende toelichting suggereert dat hoogmoed het 
begin vormt van alle verdeeldheid en de reden is dat 
een groep ‘van de kerk was afgevallen’ en de naam 
Lamanieten op zich nam (4 Nephi 1:20). ‘Wat maakt het 
uit hoe een groep mensen zich noemt? Waarom wilden 
ze zo graag Lamanieten heten? Waarom zou een groep 
de geweldige voorrechten van eenheid opgeven om de 
een of andere naam te gaan dragen? Het antwoord is 
eenvoudig: hoogmoed. Anders willen zijn. Erkenning 

zoeken. Angst om buiten de boot te vallen. Snakken 
naar wereldse aandacht. De rechtvaardigen hebben 
geen behoefte aan wereldse aandacht, geen zucht naar 
erkenning, geen verlangen naar eerbetoon. De hoog-
moedigen eisen hun rechten op, ook als die verkeerd 
zijn. De hoogmoedigen vinden dat ze dingen op hun 
manier moeten doen, ook al deugen ze niet. De hoog-
moedigen staan erop dat ze hun eigen weg volgen, 
ook al is de weg die ze inslaan breed en leidt die tot de 
ondergang.’ ( Joseph Fielding McConkie, Robert L. Millet 
en Brent L. Top, Doctrinal Commentary on the Book of 
Mormon, 4 delen [1987–1992], deel 4, pp. 204–205.)

4 Nephi 1:24. In hoogmoed verheven
•	 Het	volk	maakte	gedurende	de	geschiedenis	van	het	
Boek van Mormon diverse keren een cirkelgang van 
rechtschapenheid, voorspoed, rijkdom, hoogmoed, 
goddeloosheid, vernietiging, nederigheid en opnieuw 
rechtschapenheid door. Zie voor meer informatie over 
en een schema van de cirkelgang van hoogmoed ‘De 
cirkelgang van rechtschapenheid en goddeloosheid’ in 
het aanhangsel (pagina 437).

Zie de toelichting bij Helaman 3:33–34, 36; 4:12 
(pagina 277) en de toelichting bij Helaman 12:5–6 
(pagina 291).

4 Nephi 1:24–30
Let bij uw studie van deze  verzen 
op het proces waardoor het volk 
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4 Nephi 1:36. Ware gelovigen in Christus
•	 Ouderling	Neal A.	Maxwell	(1926–2004)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft gesproken over 
de kenmerken van mensen die waarlijk in de Heiland 
geloven:

‘Ware gelovigen blikken standvastig tot Christus op. 
Ondanks hun zwakheden zijn ze geestelijk ingesteld op 
de Heiland, waardoor hun kijk op al het andere in dat 
kostbare perspectief komt te staan.

‘Ware gelovigen komen hun plichten in het koninkrijk 
blijmoedig na. Die plichten zijn doorgaans meetbaar 
en zonneklaar. Daartoe behoren waardig deelnemen 
aan het avondmaal, christelijk dienstbetoon verrichten, 
de Schriften bestuderen, bidden, vasten, verordeningen 
ondergaan, gezinstaken vervullen, tiende en andere 
gaven betalen. (…)

‘Ware gelovigen zijn ootmoedig. Zij zijn “zachtmoedig 
en nederig van hart” [Moroni 7:43]. (…) Zij zijn niet 
lichtgeraakt. Zij luisteren naar goede raad. (…)

‘Ware gelovigen doen bereidwillig wat Christus van hun 
vraagt. (…) Laten we de Heer ons gewillig naar verdere 
leerervaringen voeren? Of deinzen we terug? Onze ziel 
wordt alleen verruimd als er aan ons getrokken wordt.

‘Ware gelovigen zijn gelijkmoedig. Zij vinden een balans 
tussen zelfgenoegzaamheid en het streven naar een 
belangrijkere rol. (…)

‘Ware gelovigen bidden oprecht. Hun gebeden zijn 
gemeend. (…) De gebeden van een ware gelovige zijn, 
in elk geval bij tijd en wijle, geïnspireerd.

‘Ware gelovigen gedragen zich goed om de juiste rede
nen. Hun relatie met de Heer is zo sterk, dat hun goed-
heid niet stopt als niemand in de buurt is. (…)

‘Ware gelovigen verheugen zich in het succes van 
anderen: (…) Zij beschouwen hun collega’s niet als 
concurrenten.

‘Ware gelovigen beseffen dat vergeten deel uitmaakt van 
vergeven. Zij volgen het voorbeeld van de Heer: “Ik (…) 
denk er [hun zonden] niet meer aan” (LV 58:42). (…)

‘Ware gelovigen zijn onschuldig wat zonde betreft, maar 
niet naïef. Zij zijn vriendelijk, maar openhartig. Zij heb-
ben hun naasten lief. (…)

‘Ware gelovigen zijn  
gelukkig. In plaats van een 
droevig gezicht hebben 
ware gelovigen in Christus 
een gedisciplineerde geest-
drift om rechtschapenheid 
te bewerkstelligen. Zij 
nemen hun levenswandel 
serieus, maar zijn tegelijker-
tijd goedsmoeds.’ (‘True 
Believers’, New Era, april 
1994, pp. 20–24.)

4 Nephi 1:38–39. ‘Zij leerden hun 
kinderen om niet te geloven”
•	 Ouderling	Russell M.	Nelson	heeft	ouders	aange-
spoord om geen etiketten op mensen te plakken die 
verdeeldheid zaaien of het hart van hun kinderen 
aanzetten tot vooroordelen:

‘Toen de Nephieten waarlijk rechtschapen waren, was 
hun eerdere houding, die verdeeldheid zaaide, volledig 
verdwenen. “Het geschiedde dat er geen twist in het 
land was wegens de liefde voor God die de mensen in 
hun hart koesterden.” (…)

‘Het vervolg van dat verhaal verloopt helaas minder 
gelukkig. Die voorspoedige toestand duurde tot “een 
klein deel van het volk (…) was afgevallen en de naam 
Lamanieten op zich had genomen” [4 Nephi 1:20], waar-
bij zij oude vooroordelen nieuw leven inbliezen en hun 
kinderen wederom haat bijbrachten, “zoals de Lamanie-
ten vanaf het begin was geleerd de kinderen van Nephi 
te haten” [4 Nephi 1:39]. En zo begon het hele proces 
van verdeeldheid zaaien weer helemaal opnieuw.

‘Ik hoop dat we deze belangrijke les zullen leren en 
segregerende namen uit onze woordenschat schrappen. 
De apostel Paulus heeft gezegd: “Hierbij is geen sprake 
van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en 
vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus” 
[Galaten 3:28; zie ook Kolossenzen 3:11].

‘Onze Heiland nodigt ons uit “om tot Hem te komen 
en deel te hebben aan zijn goedheid; en Hij verwerpt 
niemand die tot Hem komt, zwarte en blanke, slaaf en 
vrije, man en vrouw; (…) en allen zijn voor God gelijk” 
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[2 Nephi 26:33].’ (‘A More Excellent Hope’, Ensign, 
februari 1997, p. 63.)

4 Nephi 1:42–46. Geheime eden en verenigingen
•	 Zie	de	toelichting	bij	Helaman	1:1–21	(pagina 274)	en	
bij Helaman 1–2 (pagina 274) voor meer informatie over 
twist en geheime werken.

4 Nephi 1:46. Op de discipelen van Jezus 
na waren er geen rechtvaardigen
•	 Na	het	lezen	van	4 Nephi	1:46	kan	men	de	indruk	
krijgen dat de twaalf discipelen van Jezus en de drie 
Nephieten nog de enige rechtvaardige mensen onder 
de Nephieten waren. Mormon gaf echter een belang-
rijke verklaring over dat punt in Alma 45:13–14. Volgens 
die verzen werden de ‘vredige volgelingen van Christus’ 
(Moroni 7:3) aan het eind van het Boek van Mormon 
ook discipelen van Jezus genoemd.

Stof tot nadenken
•	 In	welke	opzicht	zou	uw	leven	anders	zijn	als	u	in	

een maatschappij leefde zoals die in de eerste helft 

van 4 Nephi is beschreven? Hoe kunt u diezelfde 
eensgezindheid en vrede bij u thuis en in uw familie 
bewerkstelligen?

•	 In	de	tweede	helft	van	4 Nephi	verviel	het	volk	tot	
een tweeledig patroon dat hun ondergang zou bete-
kenen. Ten eerste hoogmoed (4 Nephi 1:24–43; zie 
ook 3 Nephi 6:28–29) en ten tweede geheime vereni-
gingen (4 Nephi 1:42–46; zie ook 3 Nephi 6:28–29). 
Dat patroon herhaalt zich in het boek Ether (hoog-
moed in Ether 11:12–14 en geheime verenigingen in 
Ether 13:15). Hoe kunt u dezelfde fouten vermijden 
die de Nephieten aan het einde van de tweehonderd 
jaar vrede en voorspoed maakten?

Voorgestelde opdrachten
•	 Twist	en	de	noodzaak	om	die	te	vermijden	worden	
in 4 Nephi behandeld. Ga bij uzelf de oorzaken van 
twist in uw leven na en stel een plan op om twist uit te 
bannen of tot een minimum te beperken.
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Mormon 1– 6
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Inleiding
Na zijn samenvatting van het bezoek van de Heer aan 
de Nephieten en de tweehonderd jaar van vrede die 
daarop volgde, schreef Mormon dat vanaf het twee-
honderdeerste jaar hoogmoed, verdeeldheid en god-
deloosheid vrij spel begonnen te krijgen (zie 4 Nephi 
1:24–47). In het boek Mormon lezen we over gebeur-
tenissen die hij zelf had gezien en gehoord. Daartoe 
behoort onder meer het einde van de Nephitische 
beschaving. In Mormon 1–6 kunnen we meeleven met 
Mormons rouwklacht over de vernietiging van zijn volk, 
die over hen kwam doordat zij de Heer en zijn evan-
gelie verwierpen. We kunnen ons ook voornemen om 
dergelijke rampspoed in ons eigen leven te vermijden.

Toelichting
Mormon 1:1. ‘Ik, Mormon’
•	 De	profeet	Joseph	Smith	(1805–1844)	heeft	gezegd:	
‘Het woord Mormon betekent letterlijk meer goed.’ 
(History of the Church, deel 5, p. 400.)

•	 In	een	overzicht	van	Mormons	leven	verwees	presi-
dent Gordon B. Hinckley (1910–2008) naar de beteke-
nis van Mormons naam, een naam waarmee De Kerk 
van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 
ook wel wordt aangeduid:

‘Mag ik u herinneren aan de grootheid en goedheid van 
deze man, Mormon. Hij leefde in de vierde eeuw na 
Christus in Amerika. Toen hij tien was, werd hij door de 
geschiedschrijver van het volk, Ammaron, beschreven 
als “een ernstig kind” en “vlug van begrip” (Mormon 
1:2). Ammaron gaf hem de opdracht dat hij, zodra hij 
vierentwintig was, de kronieken van de voorbije gene-
raties onder zijn hoede moest nemen.

‘De daaropvolgende jaren maakte Mormon een vreselijk 
bloedvergieten mee, als gevolg van een lange, wrede en 
verschrikkelijke oorlog tussen twee volken: de Nephie-
ten en de Lamanieten.

‘Mormon werd later gekozen als leider van de Nephi-
tische legers, en zag hoe zijn volk afgeslacht werd. Hij 
probeerde hen ervan te overtuigen dat hun vele verlie-
zen plaatsvonden omdat zij zich van de Heer hadden 
afgekeerd en Hij Zich nu van hen afkeerde. (…)

‘Hij richtte zich met smekende en waarschuwende 
woorden tot onze tijd, en verkondigde zijn verheven 
getuigenis van de herrezen Christus. Hij waarschuwde 
voor de rampspoed die zal komen als wij, net als zijn 
volk, van de wegen des Heren zouden afdwalen.

‘In de wetenschap dat zijn eigen leven spoedig zou 
eindigen, want zijn vijanden joegen op alle overleven-
den, smeekte hij onze generatie om in geloof, hoop en 
liefde te wandelen. Hij verklaarde: “De naastenliefde is 
de reine liefde van Christus en zij houdt eeuwig stand; 
en wie ook ten laatsten dage in het bezit daarvan wordt 
bevonden, met hem zal het wel zijn” (Moroni 7:47).

‘Aldus waren de goedheid, de kracht, de macht, het 
geloof en het profetische hart van de profeet en leider 
Mormon.’ (Zie De Ster, januari 1991, pp. 53–54.)

Mormon 1:16. Moedwillige opstand tegen God
•	 Ouderling	Jeffrey R.	Holland	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft de geestelijke volwassenheid van 
Mormon afgezet tegen de zondige toestand van Mor-
mons volk. Ondanks Mormons rechtvaardige verlangen 
mocht hij niet prediken wegens de opstandige houding 
van zijn volk: ‘De opgroeiende Mormon, toen vijftien 
jaar oud, stond boven de zonden om hem heen en ont-
steeg de wanhoop van zijn tijd. “Daarom kwam de Heer 
tot [hem] en smaakte en kende [hij] de goedheid van 
Jezus” en probeerde hij kloekmoedig tot zijn volk te pre-
diken. Maar zoals God soms beslist als mensen met zo 
veel kennis het licht verwerpen: Mormon moest letterlijk 
zijn mond houden. Hij mocht niet meer prediken tot een 
volk dat moedwillig tegen hun God was opgestaan. Zij 
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hadden de wonderen en boodschappen verworpen die 
zij door de drie van gedaante veranderde Nephitische 
discipelen hadden ontvangen. Ook hun was het zwijgen 
opgelegd in hun bediening en zij werden uit het land 
weggenomen waarheen zij gezonden waren.’ (Christ 
and the New Covenant [1997], p. 318.)

•	 Toen	hij	lid	van	de	Zeventig	was,	heeft	ouderling	
Dean L. Larsen gezegd dat opstand tegen God indivi-
duele wortels heeft die met verwoestende gevolgen om 
zich heen grijpen als er niet tegen opgetreden wordt:

‘Uit de geschiedenis blijkt dat afdwaling van de weg 
die de Heer heeft uitgestippeld, begint als mensen de 
normen van de Heer niet zo nauw nemen. Dat geldt 
in het bijzonder als de overtreding moedwillig gebeurt 
en er geen sprake is van bekering. Denk aan Mormons 
beschrijving van wie zich in zijn tijd van het ware pad 
afkeerden. Zij zondigden niet in onwetendheid. Zij 
stonden moedwillig tegen God op. Er was niet direct 
sprake van een universele beweging. Het begon met 
individuele kerkleden die de normen van de Heer 
willens en wetens aan hun laars lapten. Zij praatten 
hun uitspattingen goed in de wetenschap dat anderen 
hetzelfde deden. Wie moedwillig zondigen, houden er 
al snel hun eigen normen op na die hun beter van pas 
komen en hun wangedrag rechtvaardigen. Ook zoeken 
zij het gezelschap van anderen om samen op dat pad 
van eigenwaan rond te dolen.

‘Naarmate het aantal afdwalende personen toeneemt, 
wordt hun invloed sterker. Je zou het de ziekte van het 
“grote en ruime gebouw” kunnen noemen. Dat afdwalen 
wordt nog gevaarlijker als de betrokkenen zich openlijk 
blijven associëren met en deelnemen aan de groep die 
vasthoudt aan de weg des Heren. Waarden en normen 
die eerst helder en duidelijk waren, worden vaag en 
onzeker. Die vervaging van ware beginselen begint in 
de gedragsnormen door te sijpelen. Gedragingen die 
voorheen afkeer en argwaan opwekten, worden meer 
en meer gemeengoed.’ (‘Likening the Scriptures unto Us’, 
in Monte S. Nyman en Charles D. Tate jr., samenstellers, 
Alma, the Testimony of the Word [1992], p. 8.)

Mormon 1:19. Toverij, hekserij en magie
•	 President	James E.	Faust	(1920–2007)	van	het	Eerste	
Presidium heeft gewaarschuwd tegen ongepaste 

interesse voor Satans mysteriën: ‘Het is niet goed zich 
voor Satan en zijn mysteries te interesseren. Wie te dicht 
bij het kwaad komt, kan niets goeds verwachten. Het 
is als met vuur spelen: we kunnen ons zo gemakkelijk 
verbranden. (…) De enige veilige koers is om ver bij 
hem en zijn goddeloze en verderfelijke praktijken 
vandaan te blijven. Het kwaad van duivelsaanbidding, 
tovenarij, hekserij, voodoo, bezweringen, zwarte magie 
en alle andere vormen van demonisme moeten we 
altijd vermijden als de pest.’ (Ensign, november 1987, 
p. 33.)

Mormon 2:13. ‘De droefheid van de verdoemden’
•	 Ouderling	Neal A.	Maxwell	(1926–2004)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft over het verschil 
tussen droefheid naar Gods wil en de droefheid van de 
verdoemden gezegd: ‘Op de erkenning volgt voor de 
ziel ware wroeging. Dat is een “droefheid naar Gods 
wil”, niet slechts de “droefheid der wereld”, noch de 
“droefheid van de verdoemden” als het niet meer lukt 
“behagen te scheppen in zonde” (2 Korintiërs 7:10; 
Mormon 2:13). Voorgewende wroeging, daarentegen, is 
als het vertroetelen van onze tekortkomingen. Als onze 
spijt slechts oppervlakkig is, betreuren we onze fouten 
zonder ze te verbeteren.’ (Zie De Ster, januari 1991, 
p. 31.)

President Ezra Taft Benson (1899–1994) heeft in 
tegenstelling tot de droefheid van de verdoemden de 
aard van droefheid naar Gods wil toegelicht, waardoor 
we inzicht krijgen in de droefheid die ons tot bekering 
en reiniging voert: ‘Droefheid naar Gods wil is een 
gave van de Geest. Het is een diep besef dat we onze 
Vader en onze God door onze daden gekrenkt hebben. 
Het is het scherpe en duidelijke besef dat de Heiland, 
Hij die geen zonde heeft begaan, de grootste van 
allen, door ons gedrag folterende pijn en lijden heeft 
ondergaan. Mede door onze zonden heeft Hij uit iedere 
porie gebloed. Het is de echte mentale en geestelijke 
zielensmart, in de Schriften “een gebroken hart en een 
verslagen geest” genoemd (LV 20:37). Die instelling 
is een absolute vereiste voor oprechte bekering.’ (The 
Teachings of Ezra Taft Benson [1988], p. 72.)
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Mormon 2:15. ‘De dag van genade [was] voorbij’
•	 Ouderling	Jeffrey R.	Holland	heeft	over	de	ijzingwek-
kende regel in Mormons verslag dat de dag van genade 
voor zijn volk voorbij was, gezegd: ‘Op dat moment 
in de Nephitische geschiedenis — een kleine negen-
honderdvijftig jaar nadat die was begonnen en ruim 
driehonderd jaar na het bezoek van de Zoon van God 
aan dat volk — besefte Mormon dat het verhaal uit was. 
In misschien wel de ijzingwekkendste woorden die hij 
ooit had geschreven, tekende Mormon eenvoudigweg 
op: “Ik zag dat de dag van genade voor hen voorbij 
was, zowel in stoffelijk als in geestelijk opzicht.” Zijn 
volk had de ultieme noodlottige les geleerd — dat de 
Geest van God niet op de mens blijft inwerken; dat de 
tijd voor een groep of individu een keer voorbij is. De 
dag van bekering kan voorbijgaan, en die was voor de 
Nephieten voorbijgegaan. Velen van hen werden “in 
openlijke opstand tegen hun God (…) neergehouwen” 
en lagen volgens een wel erg sterke en moralistische 
metafoor “als mest op het oppervlak van het land opge-
hoopt”. (Christ and the New Covenant, p. 319.)

•	 President	Spencer W.	Kimball	(1895–1985)	heeft	
beschreven hoe we ons heden ten dage ook buiten 
de reinigende genade van bekering kunnen plaatsen: 
‘Het prachtige beginsel van bekering is weliswaar altijd 
beschikbaar, maar voor de goddelozen en weerspan-
nigen dient in dit opzicht wel een ernstig voorbehoud 
te worden gemaakt. Zo is zonde bijvoorbeeld enorm 
gewoontevormend, en soms worden mensen daardoor 
tot het tragische punt gedreven vanwaar geen terugkeer 
meer mogelijk is. (…) Naarmate de overtreder steeds 

verder in zijn zonde voortschrijdt en de overtreding 
steeds dieper in hem wortelt en de wil om zich te 
veranderen verzwakt, wordt zijn toestand gaandeweg 
vrijwel hopeloos, en glijdt hij meer en meer af, totdat 
hij of niet meer omhoog wil klimmen, of het vermogen 
daartoe verloren heeft.’ (The Miracle of Forgiveness 
[1969], p. 117.)

Mormon 2:19
Wat gaf Mormon volgens dit vers hoop 
te midden van zijn droefheid over de 

goddeloosheid van zijn volk?

Mormon 2:26. ‘Wij waren aan 
onszelf overgelaten’
•	 Wij	herkennen	en	waarderen	niet	altijd	de	hulp	die	
onze hemelse Vader ons dagelijks biedt als we probe-
ren getrouw te leven. Mormon schreef dat zijn volk de 
beschermende kracht des Heren verloor nadat zij god-
deloos waren geworden. Toen ouderling Ray H. Wood 
als lid van de Zeventig werkzaam was, heeft hij ver-
klaard: ‘Als iemand een van Gods geboden overtreedt 
en zich niet bekeert, neemt de Heer zijn beschermende 
en steungevende invloed weg. Als we Gods kracht 
verliezen, weten we zeker dat het probleem bij ons ligt 
en niet bij God. “Ik, de Heer, ben gebonden wanneer gij 
doet wat Ik zeg; maar wanneer gij niet doet wat Ik zeg, 
hebt gij geen belofte” (LV 82:10). Onze wandaden heb-
ben wanhoop tot gevolg. Zij maken ons bedroefd en 
doven de “volmaakt stralende hoop” uit die Christus ons 
biedt (2 Nephi 31:20). Zonder Gods hulp zijn we aan 
onszelf overgelaten.’ (Zie De Ster, juli 1999, pp. 48–49.)

Mormon 3:8–11. Mormon weigerde 
commandant te zijn
•	 Hoewel	Mormon	zijn	volk	ongeveer	vijfendertig jaar	
lang had geleid, weigerde hij op dat punt nog langer 
hun leider te zijn. Mormon werd vast beïnvloed door 
de samenvatting die hij van het Boek van Mormon aan 
het maken was. Hij zag de gerechtvaardigde redenen 
waarom opperbevelhebber Moroni en Helaman ten 
strijde trokken (zie Alma 43:9–58:12): ter verdediging 
van hun landerijen, huizen, vrouwen, kinderen, rechten, 
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voorrechten, vrijheid en mogelijkheid om te aanbid-
den. Hij bracht het volk die doeleinden van oorlog bij 
(zie Mormon 2:23–24). Nadat hij de motivatie van de 
Nephieten in zijn tijd had gezien om tegen de Lama-
nieten te strijden — om zich te ‘wreken’, dat ze ‘op hun 
eigen kracht’ begonnen te roemen en zich schuldig 
maakten aan grote ‘goddeloosheid en gruwelen’ — 
weigerde hij tijdelijk hun legers aan te voeren (Mormon 
3:9–14).

Mormon 3:9; 4:8. Roemen
•	 Ouder	Neal A.	Maxwell	heeft	ons	gewaarschuwd	om	
de kracht van onze hemelse Vader te erkennen en niet 
die van onszelf: ‘Voordat we de vruchten oogsten van 
onze rechtschapen inzet, moeten we eerst Gods hand 
daarin erkennen. Anders luidt de beredenering: “Mijn 
kracht en de sterkte mijner hand heeft mij dit vermogen 
verworven” (Deuteronomium 8:17). Of wij “snoeven”, 
zoals het oude Israël zou hebben gedaan (behalve het 
opzettelijk klein gehouden leger van Gideon), door te 
pochen: “Mijn eigen hand heeft mij verlost” Richteren 
7:2). Het aanprijzen van onze eigen “hand” maakt het 
dubbel zo moeilijk om Gods hand in alles te erkennen! 
(Zie Alma 14:11; LV 59:21.)’ (Liahona, juli 2002, p. 41.)

Mormon 3:12. ‘Volgens de liefde 
Gods die in mij was’
•	 Bisschop	Glenn	L.	Pace	heeft	ons	als	toenmalig	lid	
van de Presiderende Bisschap aangespoord om de 
liefde die Mormon toonde na te volgen: ‘Deze profeet 
had christelijke liefde voor een gevallen volk. Mogen 
wij dan tevreden zijn met minder liefde in ons hart? Wij 
moeten met de reine liefde van Christus voorwaarts 
streven en het goede nieuws van het evangelie versprei-
den. In ons streven om dat te doen en het kwade met 
het goede te bestrijden, duisternis met licht en dwaling 
met waarheid, mogen we niet voorbijgaan aan onze 
taak om de wonden te verzorgen van wie in de slag 
gewond zijn geraakt. Er is geen plaats voor fatalisme in 
het koninkrijk.’ (Zie De Ster, januari 1991, p. 8.)

Mormon 3:18–22. Ons oordeel
•	 Ouderling	Bruce R.	McConkie	(1915–1985)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd dat ande-
ren ons mede zullen oordelen: ‘In feite zal er een hele 
hiërarchie rechters zijn die onder leiding van Christus 

alle rechtschapen mensen zullen oordelen. Hij alleen 
zal de vervloeking over de goddelozen uitspreken.’ 
(The Millennial Messiah [1982], p. 520.)

De Schriften geven minimaal vijf bronnen aan die op de 
dag des oordeels een rol spelen:

 1. Wijzelf (zie Alma 41:7; History of the Church, deel 6, 
p. 314)

 2. Onze bisschoppen (zie LV 41:9; 58:14, 17–20; 64:40; 
72:17)

 3. De Schriften (zie Openbaring 20:12; 2 Nephi 25:18; 
29:11; 33:14; 3 Nephi 27:25–26)

 4. De apostelen (zie Matteüs 19:27–30; 1 Nephi 12:9; 
3 Nephi 27:27; Mormon 3:18; LV 29:12)

 5. Jezus Christus (zie Johannes 5:22; 3 Nephi 27:14)

•	 President	John	Taylor	(1808–1887)	heeft	de	rol	van	
de apostelen bij ons oordeel nader toegelicht: ‘Christus 
staat aan het hoofd. (…) Het lijkt alleszins redelijk dat 
niet alleen de twaalf apostelen in Jeruzalem rechter over 
de twaalf stammen zullen zijn en de twaalf discipelen 
in dit werelddeel rechter over de nakomelingen van 
Nephi, maar dat ook de broeder van Jared en Jared 
rechter over de Jaredieten, hun nakomelingen, zullen 
zijn; en, voorts, dat het Eerste Presidium en de Twaalf 
die in onze tijd werkzaam zijn geweest, mederechter 
zullen zijn met betrekking tot het mensdom in deze 
bedeling.’ (The Gospel Kingdom, samengesteld door 
G. Homer Durham [1987], p. 138.)

Mormon 3:20–22; 5:12–14. Een 
aansporing om in Christus te geloven
•	 President Gordon B. Hinckley heeft getuigd dat het 
Boek van Mormon eveneens een getuige van Jezus 

Christus is: ‘Wij hebben 
deze Schriftuur van de 
Nieuwe wereld als extra 
getuigenis van de godde-
lijke aard en realiteit van de 
Heer Jezus Christus, van de 
allesomvattende weldadig-
heid van zijn zoenoffer, en 
van zijn herrijzenis uit het 
duistere graf. In dit boek is 
veel te vinden van het vaste 

profetische woord aangaande Hem die uit een maagd 
geboren zou worden, de Zoon van de almachtige God. 
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Er is een voorspelling van zijn werk als sterfelijk mens 
onder de mensheid. Er is een verklaring aangaande zijn 
dood, over het smetteloze Lam dat geofferd zou worden 
voor de zonden van de wereld. En er is een waar, ont-
roerend en inspirerend verslag van het bezoek van de 
herrezen Christus aan de mannen en vrouwen op dit 
westelijke halfrond. Dat getuigenis is er om ter hand te 
nemen, om te lezen, om te overpeinzen; het is er om 
over gebeden te worden, met de belofte dat hij die bidt 
door de macht van de Heilige Geest de waarheid en 
steekhoudendheid ervan te weten zal komen (zie 
Moroni 10:3–5).’ (Zie De Ster, juli 1994, p. 63.)

Mormon 4:23. Beknopt overzicht van 
de verplaatsingen van de platen
•	 Ammaron	vertelde	Mormon	dat	hij	de	grote	platen	
van Nephi uit de heuvel Shim moest nemen en er ver-
slagen aan moest toevoegen. Mormon moest de overige 
platen (de platen van koper, de kleine platen van Nephi 
en de platen van Ether) in de heuvel Shim achterlaten 
(zie Mormon 1:2–4). Mormon haalde de grote platen 
op, schreef er een volledig verslag van de wederwaar-
digheden van zijn volk op en maakte op basis van 
daaruit gekozen gedeelten zijn eigen beknopte samen-
vatting van de geschiedenis van zijn volk (zie Mormon 
2:18). Mormon keerde later naar de heuvel Shim terug 
en nam alle platen (de platen van koper, de kleine 
platen van Nephi, de platen van Ether en alle andere 
platen)	uit	de	heuvel	weg	(zie	{}Mormon	4:23).	Uit	vrees	
dat de Lamanieten de kronieken zouden vernietigen, 
verborg Mormon de platen opnieuw — uitgezonderd 
zijn samenvatting en de kleine platen van Nephi (de 
gouden platen) — in de heuvel Cumorah (zie Mormon 
6:6). Deze gouden platen gaf Mormon aan zijn zoon 
Moroni (zie Mormon 6:6; Woorden van Mormon 1:1–7).

Mormon 5:12–14
Wat zag Mormon als de  belangrijkste 
doeleinden van zijn  verslaglegging? 

(Zie ook Mormon 3:20–21.)

Mormon 5:16. De Geest ‘is reeds 
opgehouden op hun vaders in te werken’
•	 President Harold B. Lee (1899–1973) heeft uitgelegd 
dat de goddeloze mensen in Mormons tijd zowel de 
Heilige Geest als de Geest 
van Christus niet meer bij 
zich hadden: ‘Mormon 
beschreef mensen onder 
zijn volk op wie de Geest 
des Heren niet meer 
inwerkte. Toen ik dat las, 
(…) kwam het me duidelijk 
voor dat hij niet alleen over 
het ontbrekende gezel-
schap of de gave van de Heilige Geest sprak, maar ook 
over dat licht der waarheid dat eenieder die in de 
wereld geboren wordt meekrijgt en dat zonder ophou-
den op iemand blijft inwerken, tenzij hij het door zijn 
eigen zonden verliest.’ (Conference Report, april 1956, 
p. 108.)

Mormon 5:17. ‘Eens waren zij 
een aangenaam volk’
•	 Mormon	treurde	over	de	verdorven	toestand	van	zijn	
volk, dat eens ‘aangenaam’ was. President Gordon B. 
Hinckley heeft gesproken over enkele zegeningen die 
met een dergelijke aangenaamheid gepaard gaan en de 
vereisten om die toestand te bereiken: ‘Er is de grote 
zegen van wijsheid, van kennis, ja, verborgen schatten 
aan kennis. Wij hebben de belofte dat wij een aange-
naam land zullen zijn als wij zijn wetten gehoorzamen. 
We kunnen het woord land als volk opvatten, dat 
wie gehoorzaam zijn een aangenaam volk zullen zijn. 
Wat heerlijk om een aangenaam volk te zijn dat door 
anderen gezegend wordt genoemd!’ (Ensign, mei 1982, 
p. 40.)

Mormon 5:23. ‘In Gods handen’
•	 Mormon	schreef	voor	ons	in	de	laatste	dagen	en	
spoorde ons aan om God en zijn macht te erkennen. 
Wij zijn in zijn handen. Ouderling W. Craig Zwick van 
de Zeventig heeft over de symboliek en zegeningen 
gesproken die ‘in Gods handen zijn’ oproept:
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‘Handen kunnen iets symbolisch uitdrukken. Het 
Hebreeuwse jad, het meest gebruikelijke woord voor 
hand, wordt ook overdrachtelijk gebruikt voor macht, 
kracht en sterkte. (Zie William Wilson, Old Testament 
Word Studies [1978], p. 205.) Handen staan dus voor 
macht en kracht. (…)

‘In Gods hand zijn, betekent niet alleen dat Hij waak-
zaam voor ons zorgt, maar ook dat we beschut en 
beschermd worden door zijn wonderbaarlijke macht.

‘Overal in de Schriften vinden we verwijzingen naar 
de hand van de Heer. Steeds weer vinden we bewijzen 
van zijn goddelijke hulp. Zijn machtige handen hebben 
werelden geschapen en toch waren ze teder genoeg om 
kleine kinderen te zegenen. (…)

‘Allemaal moeten we weten dat we voort kunnen in de 
kracht van de Heer. ‘We kunnen onze hand in de zijne 
leggen en voelen hoe Hij ons opheft tot hoogten die 
onbereikbaar zijn voor ons alleen. (…)

‘(…) Hoe leren we onze hand uitsteken en ons verbin-
den met de troost die de Heer geeft? (…)

‘Hier zijn vier sleutels:

‘Leren

‘Luisteren

‘De Geest verkrijgen

‘Altijd bidden

‘De Heer zal ons helpen en steunen als wij bereid zijn 
om de deur te openen en zijn hand van goddelijke hulp 
vast te pakken. (…)

‘Denk eens aan de wonden in zijn handen. Zijn geha-
vende handen, ja, zijn gewonde handen en lichamelijk 
offer geven onze eigen handen meer kracht en richting.

‘Het is de gewonde Christus die ons door onze moei-
lijke momenten heen helpt. Hij is het die ons onder-
steunt als we meer lucht nodig hebben, of leiding, of 
zelfs meer moed om vol te houden.

Als wij Gods geboden onderhouden en hand in hand 
met Hem zijn paden bewandelen, zullen we met 
vertrouwen voorwaarts gaan, en voelen we ons nooit 
alleen.’ (Liahona, november 2003, pp. 34–36.)

Mormon 6:16–20
Wat kunt u in deze verzen over Mormon leren? 

Hoe kunnen we sommige van die eigen-
schappen in ons eigen leven toepassen?

Mormon 6:16–22. De open armen 
van Christus niet verwerpen
•	 Mormon	rouwde	over	de	dood	van	zijn	halsstarrige	
volk en was bedroefd dat ze zich niet hadden bekeerd 
voordat er een einde aan hun leven kwam. Mormon 
schreef dat hun hereniging met de Heiland vreugde-
vol zou zijn geweest als zij zich van hun hoogmoed 
ontdaan en van hun zonden bekeerd hadden (zie 
Mormon 6:17).

Ook wij moeten ons voorbereiden om op de dag des 
oordeels voor de Heer te staan. President James E. Faust 
heeft gezegd:

‘Wij verlangen naar de grootste zegeningen van de ver-
zoening — eenwording met Hem, in zijn goddelijke 

tegenwoordigheid zijn, per-
soonlijk bij onze naam 
worden genoemd als Hij 
ons liefderijk welkom heet 
met een stralende glimlach, 
ons met open armen 
opwacht om ons te hullen 
in zijn grenzeloze liefde. 
Wat zal dat een heerlijke, 
prachtige ervaring zijn als 
we ons waardig genoeg 
voelen om in zijn tegen-
woordigheid te zijn! De 

kosteloze gave van zijn grote zoenoffer voor ieder van 
ons is de enige manier waarop we voldoende verhoogd 
kunnen worden om vóór Hem te staan en Hem van 
aangezicht tot aangezicht te aanschouwen. De overstel-
pende boodschap van de verzoening is de volmaakte 
liefde die de Heiland heeft voor ieder van ons. Het is 
een liefde vol erbarmen, geduld, genade, billijkheid, 
lankmoedigheid, en vooral vergeving.
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‘De slechte invloed van Satan kan alle hoop die we 
hebben om onze fouten te overwinnen, vernietigen. Hij 
wil dat we denken dat we verloren zijn, en dat er geen 
hoop is. Daar tegenover reikt Jezus ons de hand om ons 
op te beuren. Door onze bekering en de gave van de 
verzoening kunnen we ons voorbereiden totdat we het 
waardig zijn om vóór Hem te staan.’ (Liahona, januari 
2001, p. 22.)

Stof tot nadenken
•	 Wat	betekent	het	volgens	u	om	‘ernstig	van	aard’	te	

zijn? (Mormon 1:15.)

•	 Hoe	herkent	u	de	invloed	van	de	Heer	in	uw	leven?	
(Zie Mormon 3:3.)

•	 Wat	denkt	u	dat	het	betekent	om	‘in	Gods	handen’	te	
zijn? (Mormon 5:23.) Wat kunt u doen om nog meer 
zegeningen te ontvangen doordat u in Gods handen 
bent?

Voorgestelde opdrachten
•	 Schrijf	vers	voor	vers	een	analyse	van	Mormon	
3:17–22. Leg daarna aan een vriend of vriendin of 
een familielid uit welke belangrijke punten in die 
verzen staan.
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Inleiding
Door uw studie van Mormons laatste getuigenis en de 
eerste woorden van Moroni krijgt u meer inzicht in de 
rol en het doel van het Boek van Mormon. Moroni zei: 
‘Ziet, ik spreek tot u, alsof gij aanwezig waart, hoewel 
gij het niet zijt. Maar zie, Jezus Christus heeft u aan mij 
getoond en ik ken uw werken’ (Mormon 8:35). Moroni 
wist de Nephitische kroniek met een profetische 
blik te voltooien en was zich terdege bewust van de 
toenemende goddeloosheid en de grote geestelijke 
zegeningen in de bedeling van de volheid der tijden. 
In een periode van grote moeilijkheden zijn sommigen 
geneigd het geloof vaarwel te zeggen. Moroni’s woor-
den leren ons echter wonderen en openbaringen te 
zien als bewijs dat ‘God dezelfde is gisteren, heden en 
voor eeuwig’ (zie Mormon 9:9). Hoewel de geestelijke 
en sociale toestand in de wereld voortdurend verandert 
en verslechtert, kan Gods verbondsvolk het volste 
vertrouwen hebben dat Hij altijd dezelfde is.

Toelichting
Mormon 7. Raad aan het overblijfsel 
van Israël in de laatste dagen
•	 Zijn	laatste	woorden	richtte	Mormon	tot	de	nakome-
lingen van de Lamanieten en hij verzekerde hun dat ze 
een ‘overblijfsel van het huis Israëls’ zijn (zie Mormon 
7:1). Ook al waren de Lamanieten zijn aardse vijanden, 
hij toonde met zijn liefde voor hen zijn geestelijke 
rijpheid en het belang van alle zegeningen van het 
evangelie. Laat Mormons laatste getuigenis en raad op 
u inwerken alsof hij u direct aanspreekt. Hij leerde wat 
u moet weten (zie Mormon 7:1–7) en wat u moet doen 
(zie Mormon 7:8–9) om ‘het voorbeeld (…) van onze 
Heiland’ te volgen, opdat ‘het wel met u [zal] zijn op de 
dag des oordeels’ (Mormon 7:10).

Mormon 7:2. ‘Weet dat gij van het huis Israëls zijt’
•	 Mormons	boodschap	aan	het	overblijfsel	van	de	
Lamanieten is ook bestemd voor alle leden van het 
huis Israëls (zie de toelichting bij Helaman 3:30 op 
pagina 276).

Mormon 7:2, 5. Mormons laatste 
smeekbede om in Christus te geloven
•	 Ouderling	Jeffrey R.	Holland	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft zijn gedachten geuit over Mor-
mons aangrijpende smeekbede aan de mensen in de 
laatste dagen om in Christus te geloven:

‘Met de dood voor ogen richtte Mormon zich in een 
monoloog door tijd en ruimte heen tot allen, in het 
bijzonder tot het “overblijfsel van het huis Israëls”, die 
op een dag zijn majestueuze kroniek zouden lezen. Die 
mensen uit een andere tijd en plaats moesten weten 
wat de mensen om hem heen vergeten waren — allen 
moeten “geloven in Jezus Christus, dat Hij de Zoon van 
God is”, dat Hij na zijn kruisiging in Jeruzalem “door de 
macht van de Vader wederom is opgestaan, waardoor 
Hij de overwinning heeft behaald op het graf; en in 
Hem is ook de prikkel des doods verzwolgen” [Mormon 
7:2, 5]. (…)

‘“Gelooft in Christus”, vooral in het licht van die tragi-
sche maar onnodige gevolgen, was Mormons laatste 
smeekbede en zijn enige hoop. Dat is het ultieme doel 
van het hele boek dat in de laatste dagen tevoorschijn 
zou komen en zijn naam zou dragen.’ (Christ and the 
New Covenant [1997], pp. 321–322.)

Mormon 7:8–9. Het Boek van Mormon 
en de Bijbel bekrachtigen elkaar
•	 De	Bijbel	getuigt	van	het	Boek	van	Mormon,	en	het	
Boek van Mormon getuigt van de Bijbel. Mormon ver-
klaarde: ‘Deze [het Boek van Mormon] wordt geschreven 
met de bedoeling dat gij die [de Bijbel] zult geloven; en 
indien gij die [de Bijbel] gelooft, zult gij ook deze [het 
Boek van Mormon] geloven’ (Mormon 7:9).

President Brigham Young 
(1801–1877) heeft verklaard 
dat iemand die beweert 
echt in de Bijbel te gelo-
ven, niet anders dan in het 
Boek van Mormon moet 
geloven als hij het Boek 
van Mormon en de lerin-
gen erin oprecht heeft 
bestudeerd:
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‘Geen mens kan zeggen dat dit boek (president Brig-
ham Young legde hierbij zijn hand op de Bijbel) waar 
is, het woord des Heren is, de weg is, de wegwijzer is, 
en een handboek waardoor wij Gods wil leren kennen, 
en tegelijkertijd beweren dat het Boek van Mormon niet 
waar is; als hij het voorrecht heeft gehad het te lezen of 
het te horen lezen, en de leerstellingen ervan te leren 
kennen. Er is niemand op aarde die het voorrecht heeft 
gehad om het evangelie van Jezus Christus uit deze 
twee boeken te leren die kan zeggen dat het ene waar 
is en het andere niet.’ (Discourses of Brigham Young, 
samengesteld door John A. Widtsoe [1954], p. 459.)

•	 Het Boek van Mormon heeft onder meer als doel de 
wereld te bewijzen dat de Bijbel waar is (zie LV 20:11). 
Wie het Boek van Mormon 
leest, krijgt een sterker 
getuigenis van de Bijbel. 
President Ezra Taft Benson 
(1899–1994) heeft gespro-
ken over zijn liefde voor de 
Bijbel en het Boek van 
Mormon en dat beide 
getuigen dat Jezus de 
Christus is:

‘Ik houd van de Bijbel, van zowel het Oude als het 
Nieuwe Testament. De Bijbel is een grote bron van 
waarheid. (…)

‘(…) Dat heilige boek is van onschatbare waarde voor 
het mensdom. Zo was het een bijbeltekst die de profeet 
Joseph Smith inspireerde om naar een bos bij zijn huis 
te gaan en in gebed neer te knielen. Het heerlijke visi-
oen dat daarop volgde, luidde de herstelling in van de 
volheid van het evangelie van Jezus Christus op aarde. 
Dat visioen zette ook de gebeurtenissen in gang waar-
mee nieuwe Schriftuur [het Boek van Mormon] tot stand 
is gekomen, die hand in hand met de Bijbel gaat om tot 
een goddeloze wereld te getuigen dat Jezus de Christus 
is, dat God leeft en zijn kinderen liefheeft en nog steeds 
nauw betrokken is bij hun verlossing en verhoging.’ 
(Ensign, november 1986, p. 78.)

Mormon 8:1–6. Moroni
•	 Moroni	maakte	de	dood	van	zijn	vader,	Mormon,	
mee, en ook de ondergang van de gehele Nephitische 
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natie. Niettemin werd zijn leven gespaard en heeft hij 
zijn aardse zending getrouw vervuld. De Heer wees 
Moroni aan om het slotstuk van ‘het droeve verhaal 
van de vernietiging’ van de Nephieten op te schrijven 
(Mormon 8:3).

Vóór zijn dood schreef Moroni het laatste deel van zijn 
vaders boek (Mormon 8–9), maakte hij een samenvat-
ting van het verslag van de 
Jaredieten (het boek Ether), 
schreef hij het visioen van 
de broeder van Jared in het 
verzegelde gedeelte van de 
platen op (zie Ether 4:4–5) 
en maakte hij bovendien 
zijn eigen verslag (het boek 
Moroni). Verder zet Moro-
ni’s zending zich ook in 
onze bedeling voort. In een 
hedendaagse openbaring 
staat dat Moroni ‘de sleutels 
van de kroniek van het hout van Efraïm’ draagt (LV 
27:5). De opgestane Moroni werkte met de profeet 
Joseph Smith en gaf hem diverse keren instructies over 
zijn rol bij de herstelling van de volheid van het evange-
lie, waaronder het tevoorschijn komen van het Boek 
van Mormon. (Zie Geschiedenis van Joseph Smith 1:30–
60; History of the Church, deel 1, pp. 9–19.) Moroni’s rol 
blijkt onder meer uit de plaatsing van een beeld van 
Moroni op de spits van de meeste tempels die de kerk 
heeft.

•	 Mormon	8:1–6	onthult	de	omstandigheden	waaronder	
Moroni leefde en helpt de lezers inzien hoe belangrijk 
zijn boodschap is. Ouderling L. Tom Perry van het Quo-
rum der Twaalf Apostelen heeft ons aangespoord om 
ons in de positie te verplaatsen van hen die de woorden 
in de Schriften lang geleden hebben opgeschreven. 
Ouderling Perry haalde Brigham Young aan:

‘“Leest u de Schriften, broeders en zusters, alsof u ze 
duizend, tweeduizend of vijfduizend jaar geleden zelf 
schreef? Leest u ze alsof u in de schoenen stond van 
de mensen die ze geschreven hebben? Als u dat zo 
niet voelt, dan hebt u daartoe alsnog het voorrecht, 
zodat u net zo vertrouwd zult raken met de geest en 
de betekenis van het geschreven woord van God als u 
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bent met uw dagelijkse handel en wandel.” (Discourses 
of Brigham Young, samengesteld door John A. Widtsoe 
[Salt Lake City: Deseret Book Co., 1941], p. 128.) (…)

‘(…) Laten wij Brigham Youngs advies ter harte nemen 
en ons voorstellen dat we in de schoenen staan van 
Moroni, de laatste grote profeet van de Nephieten. De 
opdracht die zijn vader hem gaf om het verslag, dat aan 
zijn zorg was toevertrouwd, te voltooien, was bijzonder 
moeilijk. Hij moet wel geschokt zijn geweest toen hij de 
volledige vernietiging van zijn volk beschreef.

‘Hij moet zich gedreven hebben gevoeld om te beschrij-
ven hoe zijn volk door de Lamanieten was opgejaagd 
totdat zij allen waren vernietigd. In zijn eenzaamheid 
vertelt hij dat zijn vader zich onder de gesneuvelden 
bevond. Wanneer Moroni het volgende schrijft, voelen 
wij aan dat hij alleen nog maar leeft om het verslag te 
voltooien: “Daarom zal ik schrijven en de kronieken in 
de aarde verbergen; en waar ik heen ga, doet er niet 
toe” (Mormon 8:4).

‘Hij heeft alleen maar het geloof dat de Heer hem lang 
genoeg in leven zal houden om het verslag te voltooien, 
en dat het eens gevonden zal worden door iemand 
die daartoe door de Heer is gekozen. Hij beseft dat 
het verslag een stem tot waarschuwing zal zijn voor 
toekomstige generaties over de gevolgen als een volk 
zoals het zijne zich van de leringen van de Heer afkeert. 
Uit het diepst van zijn hart roept Moroni tot hen die uit-
eindelijk het verslag zullen ontvangen. Hij wil de lezers 
van zijn verslag het hartzeer en de ellende besparen die 
het gevolg zijn van ongehoorzaamheid.

‘Eerst schrijft hij aan de leden van de kerk en vervolgens 
aan hen die het evangelie van Jezus Christus niet aanhan-
gen. Moroni’s laatste woorden tot de leden van de kerk 
zijn geschreven als een stem tot waarschuwing. Hij schrijft 
als iemand die de geschiedenis van zijn volk zich in de 
toekomst ziet herhalen.’ (Zie De Ster, januari 1993, p. 13.)

Mormon 8:14–18. ‘Wie die aan het licht 
brengt, hem zal God zegenen’
•	 Mormon 8:16 verwijst naar de profeet Joseph Smith, 
die was gekozen om het Boek van Mormon tot de 
wereld te brengen (zie LV 3:5–10). Veel van de vroegere 
profeten wisten van Joseph Smith en baden voor zijn 
succes bij de vertaling en publicatie van de gouden 

platen ter vervulling van 
Gods doeleinden (zie Mor-
mon 8:22, 24–25; LV 10:46). 
President Boyd K. Packer, 
president van het Quorum 
der Twaalf Apostelen, heeft 
gesproken over de rol die 
Joseph Smith heeft gespeeld 
om het Boek van Mormon 
tevoorschijn te brengen:

‘De waarheid is simpelweg dat hij een profeet van God 
was — niets meer en zeker niets minder!

‘De Schriften zijn niet zozeer van Joseph Smith tot ons 
gekomen dan wel door hem. Hij was een kanaal waar-
door de openbaringen werden gegeven. (…)

‘De profeet Joseph Smith was een ongeschoolde 
boerenjongen. Uit sommige vroege brieven blijkt dat 
hij af en toe moeite had met de spelling, grammatica en 
woordkeuze.

‘Dat de openbaringen in deze vorm door hem op schrift 
gesteld zijn, kan niet minder dan een wonder genoemd 
worden.’ (Ensign, mei 1974, p. 94.)

Mormon 8:19–20. ‘Mij komt het oordeel toe’
•	 Ouderling	Dallin H.	Oaks	van	het	Quorum	der	Twaalf	
Apostelen heeft over de uitdrukking ‘Mij komt het 
oordeel toe’ gezegd: ‘Ik spreek over het laatste oordeel. 
Dat is die toekomstige gebeurtenis waarbij wij allemaal 
voor de rechterstoel van Christus zullen staan om naar 
onze werken geoordeeld te worden (zie 1 Nephi 15:33; 
3 Nephi 27:15; Mormon 3:20; LV 19:3). (…) Ik geloof dat 
de schriftuurlijke opdracht “oordeelt niet” duidelijk slaat 
op dat laatste oordeel. In het Boek van Mormon staat: 
“De mens zal niet (…) oordelen; want Mij komt het 
oordeel toe, zegt de Heer” (Mormon 8:20).’ (‘“Judge Not” 
and Judging’, Ensign, augustus 1999, p. 7.)

Mormon 8:22
Welke kracht kunnen wij uit  Moroni’s 

woorden in dit vers putten als wij 
het werk van de Heer doen?

Mormon 7–9
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Mormon 8:31. Verontreinigingen 
in de laatste dagen
•	 Mormon	8:31	verwijst	naar	‘grote	verontreinigingen’	
in onze tijd. Ouderling Joe J. Christensen heeft als 
lid van het Presidium der Zeventig opgemerkt dat de 
genoemde grote verontreinigingen niet zozeer met het 
fysieke milieu te maken hebben, maar met name gees-
telijk van aard zijn:

‘We horen en lezen tegenwoordig veel over ons ver-
vuilde milieu — zure regen, luchtvervuiling, gifafval. 
Maar (…) er is nog een andere vorm van vervuiling die 
veel gevaarlijker is — die ligt op het morele en geeste-
lijke vlak.

‘Ouderling Boyd K. Packer heeft onlangs op een alge-
mene conferentie gezegd: “Als we het morele milieu 
onderzoeken, zien we de vervuilingsindex omhoog 
schieten.” (Zie De Ster, juli 1992, p. 61.) De apostel 
Paulus had al voorzien “dat er in de laatste dagen zware 
tijden zullen komen” (2 Timoteüs 3:1). En de profeet 
Moroni verklaarde met betrekking tot die laatste dagen: 
“Ja, het zal komen ten dage dat er grote verontreinigin-
gen op het oppervlak der aarde zijn” (Mormon 8:31).

‘Helaas komt die grote verontreiniging misschien 
wel het duidelijkst tot uiting in de massamedia: films, 
televisie en popmuziek. In dat verband heeft VS-senator 
Robert D. Byrd gezegd: “Als wij in dit land doorgaan 
met het rondstrooien van beelden van moord, geweld, 
drugsmisbruik, (…) ontaarding [en] pornografie (…) 
voor de ogen van miljoenen kinderen, jaar in jaar uit, 
dag in dag uit, moeten we niet raar opkijken dat de 
fundamenten van onze samenleving wegrotten alsof die 
met lepra besmet zijn.” (Michael Medved, Hollywood vs. 
America [New York: Harper Perennial, 1992], p. 194.)

‘(…) Het merendeel van de media lijkt de oorlog ver-
klaard te hebben aan alles waaraan de meerderheid van 
het publiek de meeste waarde hecht: gezin, godsdienst 
en vaderlandslievendheid. Het huwelijk wordt naar 
beneden gehaald, terwijl voorechtelijke en buitenechte-
lijke relaties aangemoedigd en geromantiseerd worden. 
Godslastering en de grofste schuttingwoorden vliegen 
alle luisteraars om de oren. (…) Men doet een mensen-
leven als onbelangrijk voor door voortdurend beelden 
van geweld en moord te laten zien.’ (Zie De Ster, januari 
1994, p. 10.)

Mormon 8:34–35. Geschreven 
voor ons in deze tijd
•	 President	Ezra	Taft	Benson	heeft	gezegd	dat	onze	
studie van het Boek van Mormon gepaard moet gaan 
met het besef dat Moroni onze tijd zag en met het oog 
op ons schreef:

‘We moeten het Boek van Mormon het middelpunt van 
onze schriftstudie maken, [omdat] het voor onze tijd is 
geschreven. De Nephieten hadden het boek niet, noch 
de Lamanieten vanouds. Het is voor ons bedoeld. Mor-
mon schreef aan het eind van de Nephitische bescha-
ving. Onder de inspiratie van God, die alles vanaf het 
begin overziet, vatte hij eeuwen aan kronieken samen, 
en koos hij verhalen, toespraken en gebeurtenissen uit 
die voor ons het nuttigst zouden zijn.

‘De belangrijkste schrijvers in het Boek van Mormon 
hebben getuigd dat zij voor toekomende geslachten 
schreven. (…)

‘Mormon zei zelf: “Ja, ik spreek tot u, overblijfsel van 
het huis Israëls” (Mormon 7:1). En Moroni, de laatste 
geïnspireerde geschiedschrijver, zag werkelijk onze 
tijd. (…)

‘Als zij onze tijd hebben gezien en hebben uitgekozen 
wat voor ons de meeste waarde heeft, geeft dat dan niet 
aan hoe wij het Boek van Mormon moeten bestuderen? 
We behoren ons voortdu-
rend af te vragen: “Waarom 
heeft de Heer Mormon (of 
Moroni of Alma) geïnspi-
reerd om dit in zijn kroniek 
op te nemen? Welke les 
kan ik hieruit leren die mij 
in deze tijd helpt?”

‘En er zijn vele voorbeelden 
waaruit blijkt hoe die vraag 
zal worden beantwoord.’ 
(Ensign, november 1986, 
p. 6.)

Mormon 9:1–6. Ellendig in 
Gods tegenwoordigheid
•	 President	Joseph	Fielding	Smith	(1876–1972)	heeft	
uitgelegd waarom de onboetvaardigen zich ellendig 
voelen in de tegenwoordigheid van Jezus Christus:
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‘Zonder bekering is er geen heil mogelijk. Iemand kan 
het koninkrijk van God niet in zijn zonden binnengaan. 
Het zou vreemd zijn als iemand in zijn zonden in de 
tegenwoordigheid van de Vader zou komen en in Gods 
tegenwoordigheid wonen. (…)

‘Ik denk dat er veel geweldige mensen op aarde zijn, 
waarvan misschien velen — althans sommigen — in 
de kerk, die denken dat ze in dit leven kunnen doen 
wat ze willen, de geboden van de Heer overtreden, en 
uiteindelijk in zijn tegenwoordigheid zullen komen. Zij 
denken zich wel een keer te gaan bekeren, desnoods in 
het hiernamaals.

‘Laten zij deze woorden van Moroni ter harte nemen: 
“Denkt gij in het besef van uw schuld bij Hem [Christus] 
te zullen wonen? Denkt gij gelukkig te kunnen zijn 
wanneer gij bij dat heilige Wezen woont als uw ziel 
wordt gekweld door het besef dat gij zijn wetten steeds 
geschonden hebt?” [Mormon 9:3.]’ (Doctrines of Salva
tion, samengesteld door Bruce R. McConkie, 3 delen 
[1954–1956], deel 2, pp. 195–196.)

Mormon 9:3–6. ‘Besef van uw schuld’
•	 President	Spencer W.	Kimball	(1895–1985)	heeft	
uitgelegd waarom iemand die gezondigd heeft, zich 
schuldig voelt en de noodzaak tot bekering ervaart:

‘Bij bekering komt een diep besef van onze schuld 
kijken, en dat schuldbesef kan gepaard gaan met gees-
telijke en soms zelfs lichamelijke kwelling. Voor mensen 
die overtreden en met zichzelf willen voortleven, staan 
twee mogelijkheden open. De ene optie is hun geweten 
sussen of hun gevoeligheid dempen met kalmerende 
middelen zodat ze hun overtredingen kunnen voortzet-
ten. Wie dit pad kiest, raakt uiteindelijk verhard en 
verliest zijn of haar verlangen tot bekering. De andere 
optie is van schuldbesef tot volledig berouw te komen, 
en vervolgens tot bekering en uiteindelijke vergeving.

‘Onthoud dat vergeving nooit zonder bekering mogelijk 
is. En van bekering is pas sprake als iemand zijn ziel 
heeft blootgelegd en zijn daden zonder smoesjes of 
goedpraterij heeft toegegeven. Hij moet aan zichzelf 
toegeven dat hij gezondigd heeft, zonder de overtreding 
in enige mate te bagatelliseren of de ernst ervan goed te 
praten of weg te wuiven. Hij moet de omvang van zijn 
zonde eerlijk onder ogen zien. Diegenen die besluiten 

het probleem onder ogen te zien en hun leven te 
veranderen, vinden bekering aanvankelijk weliswaar 
de moeilijker manier, maar als ze de vruchten ervan 
smaken, vinden ze het een oneindig aantrekkelijker 
weg.’ (‘The Gospel of Repentance’, Ensign, oktober 
1982, p. 4.)

Mormon 9:7–8. Openbaringen en de Schriften
•	 Ouderling	Dallin H.	Oaks	heeft	de	samenhang	tussen	
de Schriften en persoonlijke openbaring uitgelegd:

‘Wat [heiligen der laatste dagen] anders maakt dan de 
meeste andere christenen wat betreft de manier waarop 
we de Bijbel en andere Schriftuur lezen en gebruiken, 
is ons geloof in voortdurende openbaring. Voor ons zijn 
de Schriften niet de ultieme kennisbron, maar wat aan 
de ultieme bron voorafgaat. De ultieme kennis komt 
door openbaring. Met Moroni verklaren wij dat wie 
openbaring verloochent, “het evangelie van Christus 
niet” kent (Mormon 9:8).

‘Het woord des Heren in de Schriften is als een lamp 
voor onze voeten (zie Psalmen 119:105) en openbaring 
is als een geweldige versterker van het licht uit die 
lamp. Wij moedigen iedereen aan om de Schriften en 
de profetische leringen in verband daarmee zorgvuldig 
te bestuderen en gebedsvol naar persoonlijke openba-
ring te zoeken om de betekenis voor zichzelf te leren 
kennen.’ (‘Scripture Reading and Revelation’, Ensign, 
januari 1995, p. 7.)

Mormon 9:9–10. God is ‘gisteren, 
heden en voor eeuwig’ dezelfde
•	 Moroni	verklaarde	dat	God	een	onveranderlijk	
wezen en ‘dezelfde is gisteren, heden en voor eeuwig’ 
(Mormon 9:9). In hedendaagse openbaring staat dat het 
tevoorschijn komen van het Boek van Mormon bewijst 
dat God in deze tijd nog steeds ‘mensen inspireert en 
hen tot zijn heilige werk roept’ zoals Hij dat vroeger 
deed, ‘waardoor Hij aantoont dat Hij dezelfde God is, 
gisteren, heden en voor eeuwig’ (LV 20:11–12).

In Lectures on Faith staat dat we, als we volmaakt 
geloof in God willen hebben, Gods ‘karakter, vol-
maaktheden en eigenschappen’ goed moeten begrijpen 
([1985], p. 38). Een van Gods eigenschappen is dat Hij 
niet verandert: ‘[God] verandert niet, en in Hem is er 
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geen zweem van ommekeer; Hij is van eeuwigheid tot 
in eeuwigheid dezelfde, gisteren, heden en voor eeu-
wig; en zijn gang is één eeuwige ronde, zonder enige 
afwijking.’ (Lectures on Faith, p. 41.) Denk na over de 
zegen van de wetenschap dat God zijn heilige werk 
in deze tijd voortzet en altijd dezelfde blijft, gisteren, 
heden en voor eeuwig.

•	 Moroni	waarschuwde	ons	dat	er	mensen	zijn	die	zich	
‘een god heb[ben] voorgesteld die verandert’ (Mormon 
9:10). Ouderling Neal A. Maxwell (1926–2004) van het 
Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd dat we niet 
in een God kunnen geloven die verandert of steeds 
nieuwe waarheden leert:

‘De alwetendheid van God is door sommige oprechte 
heiligen der laatste dagen met een kanttekening in het 
licht van “eeuwige vooruitgang” geplaatst. Sommigen 
hebben onterecht verondersteld dat Gods vooruitgang 
te maken heeft met de toenemende kennis die Hij zou 
opdoen. (…)

‘(…) God ontleent zijn grote en voortdurende vreugde 
en heerlijkheid aan de uitbreiding en vervolmaking 
van zijn scheppingen, en niet aan nieuwe intellectuele 
ervaringen.

‘Er is dan ook een groot verschil tussen een alwetende 
God en de verkeerde opvatting dat God als een soort 
wetenschappelijk onderzoeker nog meer kennis van 
waarheden probeert te verwerven. Als dat zo was, zou 
God op elk moment iets nieuws kunnen ontdekken 
waardoor Hij bepaalde waarheden die Hem bekend 
zijn, moet bijstellen, afschrijven of herzien. Profetie zou 
niet meer dan een voorspelling zijn. De uitgangspunten 
voor de planning van onze verlossing zouden herzien 
moeten worden. Maar gelukkig voor ons is zijn heils-
plan voortdurend in werking — niet voortdurend in 
verandering.’ (All These Things Shall Give Thee Experi
ence [1979], pp. 14–15.)

Mormon 9:20
Waarom houdt God volgens Moroni op won-
deren te doen onder de mensenkinderen?

Mormon 9:10–26. Wonderen
•	 Let	op	de	bewijzen	die	Moroni	geeft	en	die	getuigen	
van Gods wonderen — de schepping van hemel en 
aarde (zie Mormon 9:17), de schepping van de mens 
(zie vers 17) en de schriftuurlijke getuigenissen van de 
wonderen van Jezus en de apostelen (zie vers 18). De 
‘God van wonderen’ die Moroni beschrijft, bestaat nog 
steeds. Ouderling Dallin H. Oaks heeft getuigd dat er in 
onze tijd veel wonderen gebeuren en voorkomen in de 
ware kerk van Jezus Christus:

‘Er gebeuren in het werk van onze kerk en in het leven 
van onze leden dagelijks vele wonderen. Velen van u 
hebben wonderen gezien, misschien wel meer dan u 
beseft.

‘Een wonder is wel omschreven als “een zegenrijke 
gebeurtenis door een goddelijke macht die stervelingen 
niet begrijpen en zelf niet na kunnen doen” [Daniel H. 
Ludlow, samenstellers, Encyclopedia of Mormonism 
5 delen (1992), deel 2, p. 908]. Het idee dat gebeurtenis-
sen door goddelijke macht tot stand komen, wordt door 
de meeste ongelovige mensen en zelfs door sommige 
gelovige mensen verworpen. (…)

‘(…) Wonderen door de macht van het priesterschap 
komen altijd in de ware kerk van Jezus Christus voor. 
In het Boek van Mormon staat: “Aldus heeft God een 
middel verschaft waardoor de mens, door geloof, grote 
wonderen kan verrichten” (Mosiah 8:18). Dat verschafte 
“middel” is de macht van het priesterschap (zie Jakobus 
5:14–15; LV 42:43–48), en die macht verricht wonderen 
door geloof (zie Ether 12:12; Moroni 7:37).’ (‘Miracles’, 
Ensign, juni 2001, pp. 6, 8.)

•	 Ouderling	Bruce R.	McConkie	(1915–1985)	heeft	
gezegd waarom wonderen soms ophouden:

‘Waarom houden tekenen en wonderen in bepaalde tij-
den op? Waarom zijn ze niet altijd en onder alle volken 
te vinden? Hadden de mensen vroeger aanspraak op 
grotere zegeningen dan wij die nu op dezelfde aarde 
wonen als zij destijds? Moroni geeft het antwoord: “De 
reden dat” een God van gaven en wonderen “ophoudt 
wonderen te doen onder de mensenkinderen” en zijn 
gaven over hen uitstort, “is omdat zij verkommeren in 
ongeloof en afwijken van de rechte weg en de God op 
wie zij behoren te vertrouwen, niet kennen.” Zij aanbid-
den valse goden die zij in hun geloofsbelijdenissen 
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omschrijven en wandelen niet langer op hetzelfde pad 
dat de heiligen van weleer bewandelden.

‘De mens is veranderd, niet God; Hij is voor eeuwig 
dezelfde. Alle mensen die hetzelfde geloof hebben 
en dezelfde wet naleven, zullen dezelfde zegeningen 
oogsten.’ (A New Witness for the Articles of Faith [1985], 
p. 367.)

Mormon 9:32–34. Moroni schreef 
in Hervormd Egyptisch
•	 Moroni vermeldde dat hij in minstens twee talen kon 
schrijven: Hebreeuws en Egyptisch (zie Mormon 9:32–

34). Hij merkte op dat als 
de ‘platen groot genoeg 
waren geweest’, hij in het 
Hebreeuws had geschre-
ven; de kroniekschrijvers 
gebruikten echter ‘Her-
vormd Egyptisch’ wegens 
ruimtegebrek (vss. 32–33). 

Eerder in het Boek van Mormon maken zowel Nephi 
als koning Benjamin melding dat zij Egyptisch gebruik-
ten. Nephi merkte op dat hij ‘de taal der Egyptenaren’ 
gebruikte bij het graveren van de kleine platen (1 Nephi 
1:2). Toen Koning Benjamin zijn zonen het belang van 
de koperen platen uitlegde, merkte hij op dat Lehi de 
kroniek kon lezen ‘daar hij onderwezen was in de taal 
der Egyptenaren’ (Mosiah 1:4). Daaruit blijkt dat Lehi 
het evangelie en Egyptisch aan ‘zijn kinderen [leerde], 
waardoor zij ze hun kinderen konden leren’ (Mosiah 
1:4). Die werkwijze werd klaarblijkelijk door de daarop-
volgende generaties kroniekschrijvers aangehouden, tot 
Moroni de taal van zijn vader leerde. Moroni’s opmer-
king dat hij in ‘Hervormd Egyptisch’ schreef (Mormon 
9:32), duidt er echter op dat het taalgebruik in de loop 
van de duizend jaar vanaf de tijd van Lehi was aange-
past. Dat kan verklaren waarom Moroni de opmerking 
plaatste dat ‘geen ander volk onze taal kent’, maar dat 
God middelen had bereid voor de uiteindelijke uitleg 
en vertaling van de kroniek (Mormon 9:34).

Stof tot nadenken
•	 Wat	kunt	u	leren	van	de	manier	waarop	Mor-

mon anderen, inclusief zijn vijanden, liefhad? 
(Zie Mormon 7.)

•	 Moroni	bracht	vele	jaren	alleen	door,	toch	schonken	
zijn geloof en getuigenis hem gemoedsrust. Hoe kan 
uw getuigenis u helpen als u zich alleen voelt in de 
wereld?

•	 Wat	zijn	enkele	‘geestelijke	verontreinigingen’	die	u	
tegenwoordig in de wereld ziet? Hoe kunt u besmet-
ting ermee vermijden?

•	 Wat	voor	wonderen	hebt	u	zoal	gezien	in	uw	leven?

Voorgestelde opdrachten
•	 Bestudeer	de	volgende	teksten	en	let	op	profetieën	

over de verschijning van het Boek van Mormon:

Jesaja 29:4

2 Nephi 3:19–20

2 Nephi 26:16

2 Nephi 33:13

Enos 1:15–16

Mormon 8:23

Mormon 9:30

Moroni 10:27

Mozes 7:62

Geschiedenis van Joseph Smith 1:52–53

U kunt een tekstenreeks van deze verzen maken 
door Jesaja 29:4 op te slaan en ‘ga naar 2 Nephi 
3:19–20’ te schrijven in de kantlijn van de bladzijde 
naast Jesaja 29:4. Sla vervolgens 2 Nephi 3:19–20 op 
en schrijf ‘ga naar 2 Nephi 26:16’ in de kantlijn naast 
2 Nephi 3:19–20. Herhaal dit proces met de andere 
verzen. Als u bij Geschiedenis van Joseph Smith 
1:52–53 bent, schrijf dan ‘ga naar Jesaja 29:4’ in de 
kantlijn, waarmee de tekstenreeks compleet is.

•	 Bereid	een	toespraak	van	vijf	tot	acht	minuten	voor	
over de zegeningen van de aanvaarding van het 
Boek van Mormon. U kunt bij de voorbereidingen 
van uw toespraak eventueel de volgende vragen en 
bronnen gebruiken:

Zegeningen van de aanvaarding van het Boek van 
Mormon

Mormon 8:12. Welke zegen krijgen de mensen 
die het Boek van Mormon niet verwerpen of 
bekritiseren?

Mormon 7–9
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Mormon 8:17. Waarom is het belangrijk om het 
Boek van Mormon niet wegens vermeende fouten te 
veroordelen?

Leer en Verbonden 20:8–15. Welke waarheden 
leren we zoal kennen als we het Boek van Mormon 
aanvaarden?

Uit uw eigen ervaring: Welke zegeningen hebt u zoal 
ontvangen door uw aanvaarding van het Boek van 
Mormon?

President Ezra Taft Benson: ‘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 vervatte 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.’ (Ensign, mei 1986, p. 78.)
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Ether 1–5

Hoofdstuk 50

Inleiding
Het Boek van Mormon is niet in chronologische volg-
orde ingedeeld. Als dat wel het geval was, zou het boek 
Ether als eerste vermeld worden. Het verslag van de 
Jaredieten begint omstreeks 2200 v.C. 1 Nephi begint in 
600 v.C. Het boek Ether bestrijkt ruim 1700 jaar geschie-
denis, vanaf 2200 v.C. tot aan de tijd van Coriantumr. We 
weten niet precies wanneer Coriantumr leefde, maar in 
elk geval ergens tussen 500 en 250 v.C. De rest van het 
Boek van Mormon (de boeken vanaf 1 Nephi tot en 
met Moroni) beslaat ongeveer duizend jaar.

Na de zondvloed in de tijd van Noach werden vele nako-
melingen van de overlevenden goddeloos. Een groep 
mensen probeerde een toren te bouwen ‘waarvan de top 
tot de hemel reikt’ (Genesis 11:4). Het verhaal van het 
Jareditische volk begon bij de bouw van de toren van 
Babel. De Heer rekende met de wijdverspreide god-
deloosheid af door de gemeenschappelijke taal van het 
volk te verwarren en door de mensen over het oppervlak 
der aarde te verstrooien (zie Ether 1:33; Genesis 11:5–8).

De broeder van Jared smeekte de Heer om de taal van 
zijn getrouwe vrienden en familieleden te behouden. 
De broeder van Jared toonde groot geloof en leidde die 
groep door de hand van God naar een ander land. Het 
verhaal van die migratie zit vol belangrijke beginselen 
die wij in ons eigen leven kunnen toepassen. Die begin-
selen zijn onder meer geloof oefenen om goddelijke 
hulp te ontvangen en de rol van gebed bij de verwezen-
lijking van moeilijke taken. Bij uw studie van het leven 
van de broeder van Jared krijgt u inzicht in de zegenin-
gen die men krijgt door een groot geloof te oefenen.

Hierna volgt een overzicht van de oorsprong van het 
boek Ether:

•	 Jareditische	profeten	hielden	de	geschiedenis	bij	tot	
en met de laatste Jareditische profeet met de naam 
Ether (zie Ether 1:6).

•	 Bij	Limhi’s	zoektocht	vond	men	een	gedeelte	van	het	
verslag van de Jaredieten — in de vorm van de 24 
gouden platen (zie Mosiah 8:7–11).

•	 Koning	Mosiah	vertaalde	het	verslag	van	de	Jaredie-
ten (zie Mosiah 28:10–17).

•	 Moroni	maakte	een	samenvatting	of	bewerkte	het	ver-
slag van de Jaredieten en nam die in de kroniek op 
voordat hij zijn eigen verslag maakte (zie Ether 1:1–6).

Toelichting
Ether 1:1–2. De 24 platen ontdekt
•	 Toen	het	volk	van	Limhi	in	slavernij	verkeerde,	zond	
koning Limhi een groepje van 43 mannen uit om naar 
het land Zarahemla te zoeken (zie Mosiah 8:7; 21:25). 
Hoewel zij Zarahemla niet konden vinden, stuitte men 
bij de zoektocht op een land dat bedekt was met de 
beenderen en resten van een volk dat vernietigd was 
(zie Mosiah 8:8). Het groepje mannen ontdekte een 
kroniek van 24 gouden platen, die zij meenamen en 
aan koning Limhi overhandigden (zie Mosiah 8:9–10). 
Toen Limhi’s volk uiteindelijk uit hun knechtschap wist 
te ontsnappen (zie Mosiah 22), gaf men deze platen ter 
vertaling aan koning Mosiah (zie Mosiah 28:1–17).

Ether 1:3–4. Een verslag van de 
schepping vóór de tijd van Mozes
•	 Het	is	veelbetekenend	dat	het	boek	Ether	ons	vertelt	
dat er ruim vóór de tijd van Mozes een kroniek van de 
schepping, van Adam, en een verslag van Gods kinde-
ren tot aan de tijd van de toren van Babel bestond. Die 
kroniek kan verloren zijn geraakt door afvalligheid en 
goddeloosheid, zodat die kennis door openbaring aan 
Mozes hersteld moest worden en wij tegenwoordig over 
dat verslag beschikken (zie Mozes 1:40).

Ether 1:6–32. De afstammingslijn 
van de Jaredieten
•	 In Ether 1 staat een afstammingslijn van de profeet 
Ether. Een dergelijke afstammingslijst is een zeldzaam 
verschijnsel in het Boek van 
Mormon en wordt als volgt 
verklaard en toegelicht: 
‘Stamboomlijsten komen 
veelvuldig in de Bijbel voor. 
Het Hebreeuwse volk 
hechtte veel waarde aan 
hun familiegeschiedenissen, 
en stamboomlijsten werden 
nauwkeurig bijgehouden; 
het aantal in de Schriften 
geeft het belang ervan aan. 
Let op de afstammingslijnen 
in Genesis 5, 11, 46; Numeri 26; 1 Kronieken 1–9; lees 
ook de verslagen in Ezra 9–10, waaruit het belang van 
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het bijhouden van familiegeschiedenissen blijkt. In het 
Boek van Mormon is echter maar één voorbeeld van 
een uitgebreide afstammingslijn te vinden: die in Ether 
1:6–32. Daarin staat de afstamming van Ether, de laatste 
profeet van het Jareditische volk. Zijn stamboom gaat 
minstens 29 generaties terug tot Jared, die de toren van 
Babel met zijn gezin verliet ten tijde van de spraakver-
warring. Buiten dit voorbeeld zijn er slechts her en der 
belangwekkende genealogische sporen te vinden.’ 
 (Sidney B. Sperry, ‘Types of Literature in the Book of 
Mormon’, in Journal of Book of Mormon Studies, vol. 21, 
nr. 1 (1995), p. 117.)

Ether 1:34–35. De naam van 
de broeder van Jared
•	 Ouderling	George	Reynolds	(1842–1909)	van	de	
Zeventig heeft het volgende verhaal verteld, waaruit 
blijkt dat de naam van de broeder van Jared (zie Ether 
2:13) aan de profeet Joseph Smith (1805–1844) was 
geopenbaard: ‘Tijdens zijn verblijf in Kirtland werd er 
een zoon van ouderling Reynolds Cahoon geboren. Op 
een dag toen president Joseph Smith voorbijkwam, riep 
hij de profeet binnen en vroeg hem of hij de baby een 
naam en een zegen wilde geven. Dat deed Joseph en 
hij gaf de jongen de naam Mahonri Moriancumer. Na de 
zegen legde hij de baby op het bed en zei tegen ouder-
ling Cahoon: “De naam die ik uw zoon gegeven heb, is 
de naam van de broeder van Jared; die heeft de Heer 
mij zojuist getoond [geopenbaard]. Ouderling William F. 
Cahoon, die erbij stond, hoorde wat de profeet tegen 
zijn vader zei. Dat was de eerste keer dat de naam 
van de broeder van Jared in de kerk in deze bede-
ling bekendgemaakt werd.’ (‘The Jaredites’, Juvenile 
 Instructor, 1 mei 1892, p. 282.)

Ether 1:33–38. De taal van Jared en zijn broeder
•	 In	Ether	1:34–38	staat	dat	de	Heer	de	taal	van	Jared	
en zijn gezin, zijn broeder en hun vrienden ten tijde 
van de toren van Babel niet verwarde. President Joseph 
 Fielding Smith (1876–1972) heeft gezegd dat de Jaredie-
ten vermoedelijk de taal van Adam spraken: ‘In het boek 
Ether staat dat Jared en zijn broeder de Heer aanriepen 
om hun taal niet te verwarren bij de taalverwarring ten 
tijde van de toren van Babel. Hun verzoek werd ingewil-
ligd en zij behielden de spraak van hun voorouders, de 
Adamitische taal, die zelfs in geschreven vorm krachtig 

was, zodat de dingen die Mahonri schreef zo “machtig 
waren [dat] de mens ertoe gedreven wordt ze te lezen”. 
Dat was de soort taal die Adam sprak en dit was de 
taal waarin Henoch zijn machtige werk tot stand wist te 
brengen.’ (The Way to Perfection [1970], p. 69.)

Ether 1:38–42. Een uitverkoren land
•	 Net	als	de	leden	van	het	huis	Israëls	een	uitverkoren	
volk worden genoemd — uitverkoren om het werk van 
de Heer te doen — noemt het Boek van Mormon Ame-
rika een uitverkoren land — uitverkoren als plaats voor 
de herstelling van het evangelie en, uiteindelijk, het 
nieuwe Jeruzalem. Zowel de leden van het huis Israëls 
als Amerika zijn uitverkoren om onze hemelse Vader bij 
te staan in de verspreiding van het evangelie over de 
hele wereld.

•	 President Joseph Fielding Smith heeft uitgelegd dat 
Noord- en Zuid-Amerika in hun totaliteit een verkieslijk 

land zijn: ‘Het Boek van 
Mormon vertelt ons dat 
heel Amerika, Noord en 
Zuid, een land is dat ver
kieslijk is boven alle lan
den, met andere woorden 
— Zion. De Heer vertelde 
de Jaredieten dat Hij ze 
naar een land zou brengen 
“dat verkieslijk is boven 
alle landen der aarde” 
[Ether 1:42].’ (Doctrines 

of Salvation, samengesteld door Bruce R. McConkie, 
3 delen [1954–1956], deel 3, p. 73.)

•	 President	Ezra	Taft	Benson	(1899–1994)	heeft	ook	
over Amerika als uitverkoren land gesproken: ‘In 1844 
deed de profeet Joseph Smith de volgende plechtige 
uitspraak: “Heel Amerika is Zion zelf, van noord tot 
zuid.” (Teachings [of the Prophet Joseph Smith], p. 362.) 
De Heer heeft Zelf verklaard: “Dit is een land dat boven 
alle andere landen verkieslijk is” (Ether 2:10). Deze 
natie maakt deel uit van het land Zion. Dit is een land 
dat door Gods dienstknechten is toegewijd. Als een 
profeet in het Boek van Mormon naar de natiën van de 
wereld verwijst, noemt hij dit halfrond “een goede plek” 
( Jakob 5:25–26).’ (The Teachings of Ezra Taft Benson 
[1988], p. 123.)
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Ether 1:38–43
Wat moesten de Jaredieten meenemen 

toen ze naar een uitverkoren land werden 
geleid, en wat was het belang daarvan?

Ether 1:43. ‘Omdat gij Mij deze 
lange tijd hebt aangeroepen’
•	 De	Heer	legde	aan	de	broeder	van	Jared	uit	dat	zijn	
volk was gezegend ten gevolge van de gebeden die een 
lange tijd waren opgezonden. Voortdurende gehoor-
zaamheid gekoppeld aan regelmatige en aanhoudende 
gebeden heeft veel kracht. In een rede die de profeet 
Joseph Smith in 1839 in Commerce (Illinois) hield, zei 
hij: ‘Bij God is geen aanneming des persoons; wij hebben 
allen hetzelfde voorrecht. Kom tot God en roep Hem 
aan totdat Hij u zegent; wij allen maken aanspraak op 
dezelfde zegeningen.’ ([Opgenomen in Willard Richards 
Pocket Companion, pp. 78–79] geciteerd in The Words of 
Joseph Smith: The Contemporary Accounts of the Nauvoo 
Discourses of the Prophet Joseph, samengesteld door 
Andrew F. Ehat en Lyndon W. Cook [1980], p. 15.)

•	 President	Spencer W.	Kimball	(1895–1985)	heeft	
eveneens gezegd dat wij intensief en vaak moeten 
bidden:

‘Krijgt u antwoord op uw gebeden? Zo niet, dan hebt 
u misschien niet de prijs betaalt. Spreekt u een aantal 
afgezaagde woorden en zinnen uit, of praat u persoon-
lijk met de Heer? Bidt u af en toe, terwijl u eigenlijk 
geregeld, vaak en onophoudelijk moet bidden? Komt 
u met kleingeld een grote schuld aflossen terwijl u 
met groot geld over de brug moet komen om aan uw 
verplichting te voldoen?

‘Als u bidt, praat u dan alleen, of luistert u ook? Uw 
Heiland heeft gezegd: “Zie, Ik sta aan de deur en Ik 
klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur 
opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met 
hem houden en hij met Mij.” (Openbaring 3:20.)

‘(…) Mochten we eens geen antwoord krijgen op onze 
gebeden, dan moeten we de oorzaak bij onszelf zoe-
ken.’ (‘Prayer’, New Era, maart 1978, p. 17.)

Ether 2:7–12. ‘Een land van belofte’
•	 In	Ether	2:8–11	staat	wat	Moroni	‘het	eeuwige	besluit	
van God’ noemt (vers 10) aangaande dit land van 
belofte. Dat besluit wordt drie of vier keer herhaald en 
houdt in dat ‘welke natie ook [dit land] zal bezitten, God 
moet dienen; anders zullen zij worden weggevaagd’ 
(vers 9).

President Gordon B. Hinckley (1910–2008) heeft 
gezegd dat gehoorzaamheid vereist is om de beloofde 
zegeningen van het beloofde land te ontvangen: ‘De 
beloften aangaande Amerika zijn groot. Er is ons onmis-
kenbaar verteld: “Dit is een verkieslijk land, en welke 
natie ook het zal bezitten, zal vrij zijn van knechtschap 
en van gevangenschap en van alle andere natiën onder 
de hemel, indien zij slechts de God van het land wil 
dienen, die Jezus Christus is” (Ether 2:12). Dit is de 
essentie van de hele zaak — gehoorzaamheid aan de 
geboden van God.’ (Liahona, januari 2002, p. 73.)

Ether 2:7–12
Vergelijk Ether 2:7–12 met 2 Nephi 1:6–10. 

Maak een overzicht van de beloften en waar-
schuwingen aan de inwoners van Amerika.

Ether 2:14. De Heer kastijdde 
de broeder van Jared
•	 De	Heer	heeft	in	een	hedendaagse	openbaring	
gezegd: ‘Wie Ik liefheb, kastijd Ik ook, opdat hun zon-
den kunnen worden vergeven, want met de kastijding 
bereid Ik in alle dingen een weg voor hun bevrijding uit 
de verzoeking, en Ik heb u liefgehad’ (LV 95:1). Ouder-
ling Jeffrey R. Holland van het Quorum der Twaalf 
Apostelen heeft gesproken over de karaktersterkte die 
nodig is om kastijding te kunnen verdragen: ‘We kun-
nen ons moeilijk voorstellen hoe het is om drie uur lang 
door de Heer te worden gekastijd, maar de broeder van 
Jared heeft dat ondergaan. Deze profeet bekeerde zich 
direct en zocht onder gebed opnieuw leiding voor de 
reis die zij moesten maken en voor de deelnemers aan 
die reis. God aanvaardde zijn bekering en verstrekte 
liefdevol verdere aanwijzingen voor hun cruciale 
opdracht.’ (Christ and the New Covenant [1997], p. 15.)
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•	 Ouderling	Neal A.	Maxwell	(1926–2004)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft uitgelegd dat God 
degenen liefheeft die Hij kastijdt: ‘De Heer is er echt 
om hen te kastijden die Hij liefheeft, waaronder de 
geestelijk vooraanstaanden. De broeder van Jared had 
te lang nagelaten om te bidden (zie Ether 2:14). Zelfs 
de goeden kunnen slordig worden als de Heer er niet 
is om hen te kastijden. Later zag de gekastijde broeder 
van Jared Christus! (Zie Ether 3:13–16).’ (Ensign, novem-
ber 1987, p. 31.)

Ether 2:19–3:6. Licht verkrijgen 
was een leerervaring
•	 Ouderling	Robert D.	Hales	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft de ervaring van de broeder van 
Jared met onze eigen ervaringen vergeleken:

‘Die schepen hadden geen licht. Dat baarde de broeder 
van Jared zorgen. Hij wilde niet dat zijn familie de reis 
in het donker zou afleggen; daarom wachtte hij niet tot 
hem iets geboden werd, maar legde zijn zorg voor aan 
de Heer. “En de Heer zeide tot de broeder van Jared: 
Wat wilt gij dat Ik doe, zodat gij licht in uw vaartuigen 
zult hebben?” [Ether 2:23.]

‘Om antwoord te kunnen geven op die vraag, moest de 
broeder van Jared hard werken. Hij ging naar de berg 
Shelem en smolt “uit een rots zestien kleine stenen” 
[Ether 3:1]. Vervolgens vroeg hij de Heer om die stenen 
aan te raken zodat ze licht zouden geven.

‘Wij moeten als ouders en als leiders bedenken: “Het is 
niet juist dat [de Heer] in alle dingen gebieden moet” 
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[LV 58:26]. Net als de broeder van Jared moeten wij 
goed nadenken over de behoeften van onze gezinsle-
den, een plan maken om daarin te voorzien en ons plan 
in gebed aan de Heer voorleggen. Dat vereist geloof en 
inzet van ons, maar Hij zal ons helpen als we Hem om 
hulp vragen en zijn wil doen.’ (Liahona, mei 2003, 
p. 16.)

•	 De	Heer	wil	dat	we	vooruitgang	maken	en	leren	
door onze eigen beslissingen te nemen. Hij wil ook 
dat wij Hem onze conclusies vaak voorleggen ter 
bevestiging. Toen de broeder van Jared de Heer aanriep 
aangaande verlichting voor de vaartuigen, antwoordde 
de Heer met een wedervraag: ‘Wat wilt gij dat Ik doe, 
zodat gij licht in uw vaartuigen zult hebben?’ (Ether 
2:23.) Volgens president Harold B. Lee (1899–1973) 
kwam de vraag van de Heer op het volgende neer:

‘“Wel, heb je zelf enig idee? Wat is jouw voorstel om 
voor licht te zorgen?” (…)

‘Daarna ging de Heer weg en liet hem alleen. Het leek 
alsof de Heer tegen hem zei: “Kijk, Ik heb je hersens 
gegeven om mee te denken en keuzevrijheid om te 
gebruiken. Doe nu alles wat je kunt om het probleem 
op te lossen, daarna help Ik je weer verder.”’

Nadat de broeder van Jared een en ander had overwo-
gen, toonde hij zijn grote geloof door de Heer te vragen 
zestien stenen aan te raken en zo voor licht te zorgen. 
De Heer willigde zijn verzoek in en zorgde niet alleen 
voor licht voor de vaartuigen maar gaf deze gelovige 
man daarnaast een ongekend visioen.

President Lee besloot als volgt: ‘Dat is het beginsel in 
actie. Als u de zegening wilt, doe dan meer dan alleen 
neerknielen en erom bidden. Bereid u er op elke 
denkbare manier op voor door zo te leven dat u in aan-
merking komt voor de zegening die u verlangt.’ (Stand 
Ye in Holy Places [1974], pp. 243–244.)

Ether 2:22–23. Gebed vereist inspanning
•	 Er	is	vaak	gezegd	dat	we	moeten	bidden	alsof	alles	
van de Heer afhangt en moeten werken alsof alles van 
ons afhangt. Ouderling Russell M. Nelson van het Quo-
rum der Twaalf Apostelen heeft gezegd dat hij president 
Gordon B. Hinckley vaak heeft horen zeggen: ‘De enige 
manier die ik ken om iets gedaan te krijgen, is op mijn 
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knieën te gaan en te smeken om hulp, en vervolgens 
op te staan en aan de slag te gaan.’ (Zie De Ster, januari 
1998, 17.)

•	 Ouderling	Bruce R.	McConkie	(1915–1985)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd dat de Heer 
van ons verwacht dat we onze keuzevrijheid gebruiken 
als we zijn hulp inroepen. Over de ervaring van de 
broeder van Jared heeft ouderling McConkie gezegd: 
‘De Heer sprak er even met hem over en zei toen: “Wat 
wilt gij dat Ik doe, zodat gij licht in uw vaartuigen zult 
hebben?” (Ether 2:23.) Met andere woorden: “Waarom 
vraag je het aan Mij? Dat is iets wat je zelf had moeten 
oplossen.” Zij spraken wat verder en Hij herhaalde in 
feite de vraag: “Wat wilt gij dat Ik voor u bereid, zodat 
gij licht zult hebben wanneer gij verzwolgen zijt in de 
diepten der zee?” (Ether 2:25.) Met andere woorden: 
“Moriancumer, dit is jouw probleem. Waarom val je Mij 
hiermee lastig? Ik heb je keuzevrijheid gegeven; je bent 
met vaardigheden en talenten gezegend. Doe je best en 
los het probleem zelf op.”’ (‘Agency or Inspiration?’ New 
Era, januari 1975, pp. 40–41.)

Ether 3:1–5. ‘Zie, o Heer, Gij kunt dat doen’
•	 Ouderling	Jeffrey R.	Holland	heeft	gesproken	over	
het kinderlijke, eenvoudige geloof dat de broeder van 
Jared toonde toen hij zei: ‘Zie, o Heer, Gij kunt dat 
doen’ (Ether 3:5): ‘De kinderlijke onschuld en vurigheid 
van het geloof van deze man maken duidelijk veel 
indruk op God en de lezer. “Zie, o Heer, Gij kunt dat 
doen.” Er is misschien geen krachtiger uitspraak over 
geloof in de Schriften te vinden. Het lijkt wel of hij 
God aanmoedigt, aanspoort en geruststelt. Niet: “Zie, o 
Heer, ik denk dat Gij dat kunt doen.” Niet: “Zie, o Heer, 
Gij hebt veel grotere dingen gedaan.” Hoe onzeker de 
profeet ook over zijn eigen vermogen was, hij had geen 
twijfels over de macht van God. Dit is een enkele, dui-
delijke, stoutmoedige en assertieve verklaring zonder 
een spoortje aarzeling. Het is een aanmoediging voor 
de Persoon die geen aanmoediging nodig had, maar die 
er zeker door ontroerd moet zijn geweest. “Zie, o Heer, 
Gij kunt dat doen.”’ (‘Rending the Veil of Unbelief’, 
Nurturing Faith through the Book of Mormon: The 24th 
Annual Sidney B. Sperry Symposium [1995], p. 12.)

Ether 3:6–16
Bestudeer deze verzen en let op wat 
de broeder van Jared door zijn visi-

oen over de Heiland leerde. Schrijf in 
uw studieverslag wat u hebt geleerd.

Ether 3:15. ‘Nooit heb Ik Mijzelf 
getoond aan de mens’
•	 Ouderling	Jeffrey R.	Holland	heeft	zes	mogelijke	
verklaringen gegeven voor de uitspraak van Jezus dat 
Hij Zichzelf nooit aan de mens had getoond voordat Hij 
Zich aan de broeder van Jared toonde:

‘Het is mogelijk dat het een opmerking is geweest in de 
context van één bedeling, die als zodanig alleen op het 
Jareditische volk en de Jareditische profeten van toepas-
sing was — dat Jehova Zich nooit aan een van hun 
zieners en openbaarders had laten zien. (…)

‘Een andere mogelijkheid is dat het woord “mens” de 
sleutel tot deze passage is, dat de Heer Zich nooit aan 
een onheilig, ongelovig, aards en natuurlijk mens had 
laten zien. Dat impliceert dat alleen zij die de natuur-
lijke mens hebben afgelegd [en zijn] geheiligd (zoals 
Adam, Henoch en nu de broeder van Jared) — aan-
spraak maken op dat voorrecht [zie LV 67:10–11].

‘Sommige mensen geloven dat de Heer bedoelde dat 
Hij Zich nog nooit in die mate aan de mens had laten 
zien. Die opvatting gaat ervan uit dat goddelijke ver-
schijningen aan eerdere profeten niet dezelfde “volheid” 
hadden, dat de sluier niet eerder zodanig was opgelicht 
dat de aard en het wezen van Christus zo volledig 
werden onthuld.

‘Nog een mogelijkheid is dat dit de eerste keer was dat 
Jehova verscheen en Zichzelf aanduidde als Jezus Chris-

tus, de Zoon van God. De 
passage kan dan worden 
opgevat als: “Nooit heb Ik 
Mijzelf [als Jezus Christus] 
getoond aan de mens die 
Ik heb geschapen.” Die 
mogelijkheid wordt 
bekrachtigd door de Ro
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latere opmerking van Moroni op de volgende manier te 
lezen: “Omdat hij die volmaakte kennis van God bezat, 
kon het hem niet worden belet binnen de sluier te 
komen; daarom zag hij Jezus.”

‘Nog een andere uitleg van deze tekst is dat het 
geloof van de broeder van Jared zo groot was dat hij 
niet alleen de geestelijke vinger, en het lichaam, van de 
voorsterfelijke Jezus zag (die waarschijnlijk vele andere 
profeten ook hebben gezien), maar ook een meer 
onthullend aspect van het lichaam van vlees, bloed en 
beenderen van Christus. (…)

‘De laatste uitleg — die in de context van het grote 
geloof van de broeder van Jared het meest overtuigend 
is — is dat Christus in feite tegen de broeder van Jared 
zei: “Nooit heb Ik Mijzelf getoond aan de mens op 
deze manier, zonder mijn wilsbesluit, uitsluitend door 
het geloof van de aanschouwer.” In de regel worden 
de profeten uitgenodigd om in de tegenwoordigheid 
van de Heer te komen, door Hem en alleen met zijn 
goedkeuring. Het lijkt er echter op dat de broeder van 
Jared zichzelf door de sluier heeft gewerkt, niet zozeer 
als een onwelkome gast, maar misschien wel als een 
onuitgenodigde. Jehova zei: “Er is nog nooit een mens 
voor Mij gekomen met zo een buitengewoon groot 
geloof als gij hebt; want als dat niet zo was, hadt gij 
mijn vinger niet kunnen zien. (…) Nooit heeft de mens 
in Mij geloofd zoals gij.” Kennelijk legde de Heer het 
verband tussen zijn ongekende geloof en dit ongekende 
visioen. Als het visioen zelf niet uniek was, dan moet 
het wel het geloof zijn geweest en de manier waarop 
het visioen tot stand kwam. De enige manier waarop 
dat geloof zo opmerkelijk kon zijn, was de mogelijkheid 
dat het bood om de profeet, onuitgenodigd, ergens 
te brengen waar anderen zonder Gods uitnodiging 
niet konden komen.’ (Christ and the New Covenant, 
pp. 21–23.)

Ether 3:23–24, 28. Twee stenen 
van koning Mosiah
•	 De	profeet	Joseph	Smith	gebruikte	dezelfde	Urim	en	
Tummim die ‘aan de broeder van Jared werden gegeven 
op de berg, toen hij van aangezicht tot aangezicht met 
de Heer sprak’ (zie LV 17:1). President Joseph Fielding 
Smith heeft een beknopte geschiedenis aangaande de 
Urim en Tummim geschreven:

‘Koning Mosiah bezat “twee stenen die in de twee ran-
den van een boog waren vastgezet”, door de Nephieten 
uitleggers genoemd, waarmee hij het verslag van de 
Jaredieten vertaalde [Mosiah 28:11–14]. Die voorwerpen 
zijn van generatie op generatie doorgegeven voor het 
uitleggen van talen. Over hoe Mosiah die twee stenen of 
Urim en Tummim had verkregen, vermeldt het verslag 
alleen dat ze een “gave van God” waren [Mosiah 21:28]. 
Mosiah had deze gave of Urim en Tummim al voordat 
het volk van Limhi het verslag van Ether had gevonden. 
Mogelijk heeft Mosiah die verkregen toen hem de 
“grote steen” met graveersels erop werd gebracht, 
welke hij vertaalde door de “gave en macht Gods” 
[Omni 1:20–21]. Hij, of een andere profeet vóór hem, 
kan ze ook net als de broeder van Jared ontvangen 
hebben — van de Heer zelf.

‘Dat de Urim en Tummim, of de twee stenen, die de 
broeder van Jared ontving, dezelfde waren als die 
Mosiah bezat, blijkt uit de leringen in het Boek van 
Mormon. De broeder van Jared werd geboden de 
dingen die hij in het visioen had gezien op te schrijven 
en te verzegelen toen Christus aan Hem verscheen, 
opdat zijn volk ze niet zou kunnen lezen. (…) De Urim 
en Tummim werden eveneens verzegeld met het doel 
ze pas als uitleggers voor die heilige verslagen van 
zijn visioen te gebruiken als de Heer die tijd gekomen 
achtte. Ten tijde van hun onthulling zouden ze met 
behulp van dezelfde Urim en Tummim vertaald worden 
[Ether 3:21–28]. (…)

‘Joseph Smith ontving de Urim en Tummim, met de 
borstplaat en de platen van het Boek van Mormon, die 
door Moroni verborgen waren en in de laatste dagen 
tevoorschijn zouden komen als middel om de oude 
kronieken te vertalen — dezelfde Urim en Tummim 
die de broeder van Jared had ontvangen [zie LV 17:1].’ 
(Doctrines of Salvation, deel 3, pp. 223–225.)

Ether 3:25; 4:1–7. Het verzegelde 
gedeelte van het Boek van Mormon
•	 Moroni	schreef	dat	de	broeder	van	Jared	(Moriancu-
mer) in zijn visioen alle bewoners der aarde vanaf het 
begin tot het einde had gezien (zie Ether 3:25; zie ook 
Ether 2:13). Dat visioen onthult ‘alle dingen, sedert de 
grondlegging der wereld tot aan haar eind’ (2 Nephi 
27:10). Moroni verklaarde dat er ‘nog nooit grotere din-
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gen geopenbaard’ waren  
dan wat de broeder van  
Jared zag (Ether 4:4). Wij  
weten dat Moroni een  
exemplaar van dat visioen  
verzegelde met de platen  
die hij aan Joseph Smith  
overhandigde (zie Ether  
4:5; 5:1). Moroni vertelde ons voorts over de omstandig-
heden die volgens de Heer moeten heersen voordat dit  
verzegelde gedeelte tevoorschijn zal komen. De Schrif-
ten geven aan dat wij ons moeten bekeren, net als de 
broeder van Jared geloof in de Heer moeten oefenen, 
en geheiligd moeten worden (zie Ether 4:6–7).

Ether 5. Aanwijzingen aan de 
profeet Joseph Smith
•	 Moroni	droeg	‘de	sleutels	van	de	kroniek	van	het	
hout van Efraïm’ (LV 27:5). In Ether 5 richt Moroni zich 
tot de toekomstige vertaler van het Boek van Mormon, 
ook al zou het nog bijna veertien eeuwen duren voor-
dat de profeet Joseph Smith zijn woorden las.

Ether 5. Het getuigenis van de getuigen
•	 In	Ether	5:2	staat	dat	er	mensen	zijn	aan	wie	Joseph	
Smith de platen mag tonen, in het bijzonder de acht 
getuigen. In vss. 3–4 staat dat er ‘drie’ zullen zijn die de 
platen ‘door de macht Gods’ zouden zien — een spe-
cifieke verwijzing naar de drie getuigen van het Boek 
van Mormon. In vers 4 staat ook dat het woord ‘als een 
getuigenis’ zal staan, wat aangeeft dat het Boek van 
Mormon zelf een getuige is. Datzelfde vers vermeldt 
ook dat de leden van de Godheid getuigenis geven 
van het Boek van Mormon.

Ether 5:2–4 verwijst specifiek naar de drie getuigen 
van het Boek van Mormon. In juni 1829 ontving de 
profeet Joseph Smith een openbaring ‘dat er drie 
bijzondere getuigen zouden worden aangewezen. 
(Zie Ether 5:2–4; zie ook 2 Nephi 11:3 en 27:12.) Oliver 
Cowdery, David Whitmer en Martin Harris werden door 
een geïnspireerd verlangen ertoe bewogen de drie 
bijzondere getuigen te willen zijn’ (inleiding van LV 17). 
Het getuigenis van de drie getuigen staat op de inlei-
dende pagina’s van het Boek van Mormon. Ouderling 

Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf Apostelen 
heeft over die drie getuigen gezegd:

‘Aan het plechtige, schriftelijke getuigenis van drie 
getuigen van wat zij zagen en hoorden — twee van 
hen tegelijkertijd en de derde vrijwel onmiddellijk 
daarna — behoren wij veel belang te hechten. Wij 
weten inderdaad dat op de verklaring van één getuige 
op grote wonderen aanspraak is gemaakt door veel 
gelovige mensen en dat in de seculiere wereld de 
verklaring van één getuige voldoende is gebleken om 
zware straffen op te leggen en oordelen te vellen.

‘Mensen die ervaren zijn in het evalueren van een getui-
genis overwegen gewoonlijk in hoeverre een getuige 
iets heeft zien gebeuren en of hij bevooroordeeld is. 
Als verschillende getuigen een identiek verslag geven 
van dezelfde gebeurtenis, zoeken sceptici bewijzen van 
een samenzwering of andere getuigen die hen kunnen 
tegenspreken.

Al die mogelijke bedenkingen in aanmerking genomen, 
staat het getuigenis van de drie getuigen als een huis. 
Alle drie hadden zij talloze redenen en gelegenheden 
om hun getuigenis te herroepen als dat vals was 
geweest, of om van mening te verschillen over details 
als die niet accuraat waren. Zoals bekend is, zijn alle 
drie getuigen, wegens onenigheid of jaloezie waarbij 
andere kerkleiders betrokken waren, geëxcommuni-
ceerd van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen 
der Laatste Dagen binnen ongeveer acht jaar na de 
publicatie van hun getuigenis. Alle drie gingen zij hun 
eigen weg, zonder belang bij enige samenspanning. 
Maar tot het einde van hun leven — van twaalf tot 
vijftig jaar na hun excommunicatie — heeft geen van 
deze getuigen zijn gepubliceerde getuigenis herzien of 
ook maar iets gezegd dat enige twijfel oproept over de 
waarheidsgetrouwheid ervan.

‘Bovendien is hun getuigenis nooit tegengesproken 
door andere getuigen. Men kan het verwerpen, maar 
hoe verklaart men dat drie mannen met een goede 
reputatie tot het einde van hun leven eendrachtig bij dat 
gepubliceerde getuigenis blijven terwijl ze uitgelachen 
werden en op andere manieren gedupeerd raakten? Net 
als voor het Boek van Mormon zelf is er geen betere 
verklaring voor dan in het getuigenis gegeven wordt, 

Ether 1–5

387



de plechtige verklaring van goede, eerlijke mannen die 
vertellen wat ze gezien hebben. (…)

‘(…) Getuigen zijn belangrijk, en het getuigenis van 
de drie getuigen van het Boek van Mormon is indruk-
wekkend en betrouwbaar.’ (Zie De Ster, juli 1999, 
pp. 41–44.)

Ether 5
Wat leren we in dit hoofdstuk over de 
wet van getuigen en de drie  getuigen 

van het Boek van Mormon?

Stof tot nadenken
•	 Waarom	denkt	u	dat	Mormon	de	samenvatting	van	

Ether in het Boek van Mormon heeft opgenomen 
zodat wij die kunnen lezen?

•	 Hoewel	de	broeder	van	Jared	bekend	stond	en	staat	
om zijn getrouwheid, waarom werd hij dan toch door 
de Heer gekastijd? Hoe kunnen wij dat op ons dage-
lijks leven toepassen?

•	 Welke	lessen	leerde	de	broeder	van	Jared	over	wat	
de Heer van ons verwacht als wij Hem iets vragen?

•	 Hoe	kan	het	getuigenis	van	de	drie	getuigen	van	
het Boek van Mormon uw eigen getuigenis sterker 
maken?

Voorgestelde opdrachten
•	 Denk	aan	een	probleem	waarmee	u	momenteel	wor-

stelt. Pas in uw situatie hetzelfde patroon en dezelfde 
beginselen toe waarmee de broeder van Jared zijn 
dilemma oploste. Hoe gaat u die beginselen toepas-
sen om uw probleem op te lossen?

•	 Denk	na	over	de	kracht	van	uw	gebeden	door	uzelf	
een cijfer te geven op basis van de volgende vragen. 
(Let op: Deze schaal is persoonlijk; ga er vertrouwe-
lijk mee om.)

Hoe zijn uw gebeden?

Geef uzelf een cijfer op een schaal van 1 (laagste) tot 10 
(hoogste) wat uw persoonlijke gebeden betreft:

Zijn ze oprecht genoeg? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zijn ze lang genoeg? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zijn ze regelmatig genoeg? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gaan ze gepaard met 
gehoorzaamheid?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Luister ik naar antwoorden nadat  
ik heb gesproken?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Communiceer ik met de Heer 
en praat ik niet alleen maar 
tegen Hem?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Ether 6 –10

Hoofdstuk 51

Inleiding
In Ether 6–10 vertelde Moroni over de reis van de 
Jaredieten over de oceaan naar het beloofde land. 
Vervolgens vatte hij de regeringen van diverse generaties 
koningen samen, afwisselende perioden van rechtscha-
penheid en goddeloosheid en oorlog. Moroni merkte 
veel overeenkomsten op tussen de Jaredieten en zijn 
eigen volk, de Nephieten. Hij beschreef de cirkelgang 
van voorspoed, hoogmoed, goddeloosheid en bekering 
die hij bij de twee natiën had bespeurd. Hij schetste het 
grote gevaar waarin we ons begeven als we hoogmoed 
en geheime verenigingen de vrije teugel geven in onze 
samenleving. De Nephitische en Jareditische beschavin-
gen tonen beide de waarheid aan dat we oogsten wat 
we zaaien. De Heer volgen resulteert in vreugde, van zijn 
geboden afwijken zorgt voor moeilijkheden en ellende.

Toelichting
Ether 6:3. ‘Mannen, vrouwen en 
kinderen licht (…) geven’
•	 De Heer Jezus Christus is de bron van licht voor onze 
wereld en voor ons leven (zie LV 88:5–13). De Heer 

raakte de stenen aan die de 
broeder van Jared Hem gaf, 
‘om mannen, vrouwen en 
kinderen licht te geven’ 
(Ether 6:3) terwijl zij de 
oceaan overstaken. De 
Heer voorziet ook in licht 
om ons door de duisternis 
van de sterfelijkheid te 
loodsen naar de glans van 
het celestiale koninkrijk 
— ons beloofde land. Op 

ons pad schijnt het licht van apostelen en profeten, de 
standaardwerken en geïnspireerde leiders en leerkrach-
ten. Ook wij kunnen een licht zijn — wij kunnen het 
pad voor anderen verlichten door naar de raad van de 
Heer te luisteren en zijn Geest waardig te blijven.

Zuster Ardeth G. Kapp, voormalig algemeen jongevrou-
wenpresidente, heeft gezegd: ‘U draagt het licht in u. U 
kunt schijnen in de duisternis. U kunt de wereld verlich-
ten. U kunt de duisternis helpen verdrijven. U kunt iets 
betekenen.’ (The Joy of the Journey [1992], p. 69.)

Ether 6:4–9. De Jaredieten vertrouwden 
zich aan de Heer toe
•	 In de context van Ether 6:4–9 betekent toevertrou
wen dat men zich aan de zorg van de Heer overleverde. 
Met andere woorden, de Jaredieten legden hun leven in 

de hoede van God. Door zich aan de Heer toe te ver-
trouwen, toonden zij hun geloof dat Hij hun kon en zou 
bewaren. ‘En het geschiedde dat de wind, terwijl zij op 
de wateren waren, nooit ophield te waaien in de rich-
ting van het beloofde land’ (Ether 6:8). Vergelijk die 
houding met de houding van Nephi’s broers toen zij de 
oceaan overstaken met hun familie. Toen Laman en 
Lemuël Nephi vastbonden, werkte het kompas, de Lia-
hona, niet meer en werd de familie in het schip ‘vier 
dagen lang op het water (…) teruggedreven’ (1 Nephi 
18:15). Zowel de Jaredieten als het gezin van Lehi ver-
trouwden zich aan de zorg van de Heer toe; enkele 
leden van Lehi’s gezin waren echter ongehoorzaam. Het 
contrast tussen deze twee verhalen toont aan dat we 
geloof moeten oefenen en de geboden onderhouden 
om alle zegeningen te ontvangen die de Heer ons 
onder zijn hoede wil schenken.

Ether 6:8–12
Van welk gedrag gaven de Jaredieten 

 tijdens hun reis en na hun aankomst blijk 
waaraan u een voorbeeld kunt nemen?
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Ether 6:9. De Heer prijzen en lof toezingen
•	 Welke	zegeningen	krijgen	we	door	lofzangen	te	zin-
gen en ernaar te luisteren? In een hedendaagse openba-
ring heeft de Heer gezegd dat Hij mensen die genoegen 
scheppen in rechtvaardige muziek zal zegenen (zie LV 
25:12   ). Het Eerste Presidium heeft de kracht van 
inspirerende muziek als volgt verwoord:

‘Lofzangen zorgen voor een  
sfeer waarin de Geest van 
de Heer aanwezig kan zijn, 
roepen een gevoel van eer-
bied op, scheppen een 
band onder de leden en 
zijn een middel om de 
Heer te loven.

‘(…) Lofzangen zetten ons aan tot bekering en goede 
werken, sterken ons getuigenis en ons geloof, troosten 
de treurenden en de ontmoedigden, en motiveren ons 
om tot het einde toe te volharden. (…)

‘(…) Lofzangen kunnen ons opbeuren, ons een hart 
onder de riem steken en ons tot goede werken aanzet-
ten. Ze kunnen onze ziel met hemelse gedachten en 
gemoedsrust vullen.’ (Lofzangen, VII–VIII.)

Ether 6:12. Tedere barmhartigheden
•	 Zie	de	toelichting	bij	1 Nephi	1:20	(pagina 13)	en	bij	
Moroni 10:3 (pagina 423) voor meer informatie over de 
tedere barmhartigheden van God.

Ether 6:17. ‘Hun werd geleerd ootmoedig 
voor het aangezicht des Heren te wandelen’
•	 We	lezen	dat	de	Jaredieten	het	belang	van	nederig-
heid werd geleerd. Hedendaagse openbaring leert ons 
eveneens het belang van nederigheid: ‘Wees nederig; 
en de Heer, uw God, zal u aan de hand leiden en u 
antwoord geven op uw gebeden’ (LV 112:10).

Ouderling Joseph B. Wirthlin (1917–2008) van het Quo-
rum der Twaalf Apostelen heeft gezegd: ‘Nederigheid is 
de erkenning en de houding dat we op de hulp van de 
Heer moeten vertrouwen om in dit leven te volharden.’ 
(Liahona, november 2004, p. 103.)

•	 Bisschop	Richard C.	Edgley	van	de	Presiderende	Bis-
schap heeft nederigheid een van de basiseigenschap-
pen van getrouwe kerkleden genoemd:

‘Als ik denk aan al die getrouwe leden, vallen mij twee 
eigenschappen op die zij allemaal lijken te hebben. Ten 
eerste leidt hun nederigheid, ongeacht hun sociale of 
economische status of functie, tot onderwerping aan 
de wil van de Heer. En ten tweede zijn zij, ondanks de 
moeilijkheden en beproevingen van het leven, in staat 
om een gevoel van dankbaarheid voor Gods zegenin-
gen en de goede kanten van het leven in stand te hou-
den. Nederigheid en dankbaarheid zijn eigenschappen 
die echt bij geluk horen. (…)

‘(…) In Gods koninkrijk begint grootsheid met nederig-
heid en onderworpenheid. Die twee deugden, die 
samengaan, zijn de eerste noodzakelijke stappen die 
leiden tot de zegeningen van God en de macht van het 
priesterschap. Het maakt niet uit wie wij zijn of hoe 
mooi onze diploma’s lijken. Nederigheid en onderwor-
penheid aan de Heer, en een dankbaar hart, zijn onze 
kracht en hoop.’ (Liahona, november 2003, p. 98.)

Ether 6:17
Wat is het verband tussen nederigheid en aan-

wijzingen en raad van de Heer ontvangen?

Ether 6:17. ‘Vanuit den hoge geleerd’
•	 Om	‘vanuit	den	hoge	geleerd’	te	worden	moeten	
wij de geboden onderhouden en het gezelschap en de 
inspiratie van de Heilige Geest waardig zijn. Ouderling 
Richard G. Scott van het Quorum der Twaalf Apostelen 
heeft de zegeningen van leren door de Geest toegelicht: 
‘Wanneer u met allerlei moeilijkheden geconfronteerd 
wordt, zult u zich innerlijk gesteund voelen. U zult 
ingevingen krijgen en weten wat u moet doen. U kunt 
in een roerige wereld vol moeilijkheden leven en toch 
gemoedsrust hebben. U zult onder inspiratie weten wat 
u moet doen en de kracht of het vermogen krijgen om 
het te doen. Denk aan deze belofte van de Heer (…) : 
“Gij zult onderwezen worden uit den hoge. Heiligt u 
[dat wil zeggen: onderhoud mijn geboden] en gij zult 
met macht begiftigd worden” (LV 43:16).’ (Zie De Ster, 
juli 1991, p. 35.)
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Ether 7. Onenigheid doet haar 
intrede in het koninkrijk
•	 De	broeder	van	Jared	waarschuwde	zijn	volk	dat	de	
aanstelling van een koning tot gevangenschap zou voe-
ren (zie Ether 6:22–23), wat inderdaad het geval bleek. 
De Jareditische koning Kib and later zijn zoon Shule 
werden allebei door rivalen in gevangenschap gebracht. 
Let op hoe snel de profetie van de broeder van Jared in 
vervulling ging.

Een groot deel van de geschiedenis van de Jaredieten 
is in hoofdstuk 7 van het boek Ether te vinden. Moroni 
heeft alleen de hoofdpunten uit die geschiedenis in zijn 
samenvatting opgenomen. Hij onderstreepte de paral-
lellen met zijn eigen volk en de lessen die voor onze 
tijd het waardevolst zouden zijn.

Ether 7:6. Geografisch inzicht van Moroni
•	 Moroni	gaf	maar	zeer	weinig	geografische	aanwijzin-
gen met betrekking tot het land van de Jaredieten ten 
opzichte van de Nephieten. ‘Hij geeft echter wel aan 
dat “het land Moron” van de Jaredieten “bij het land 
dat door de Nephieten Woestenij wordt genoemd” lag. 
(Ether 7:6.) Aangezien het land Moron het belangrijkste 
land van de Jaredieten was en het Nephitische land 
Woestenij ten noorden van de smalle landengte lag, 
is het aannemelijk dat het merendeel van de Jaredie-
ten ten noorden van de smalle landengte woonde.’ 
(Daniel H. Ludlow, A Companion to Your Study of the 
Book of Mormon [1976], pp. 321–322.)

Ether 7:23–27. Het volk van koning Shule sloeg 
acht op de waarschuwingen van de profeten
•	 In	zijn	goedertierenheid	en	barmhartigheid	stuurde	
de Heer profeten om het volk in Shules koninkrijk te 
waarschuwen. Eerst beschimpten en bespotten zij de 
profeten, maar de profeten genoten bescherming door 
een uitvaardiging van de rechtvaardige koning. Het volk 
van Shule begon acht te slaan op de waarschuwingen 
van de profeten en bekeerde zich. Daardoor ontliepen zij 
de vernietiging die hen zou hebben getroffen als zij de 
boodschap van de profeten blijvend hadden verworpen.

President Henry B. Eyring van het Eerste Presidium 
heeft uitgelegd waarom de Heer zijn kinderen voor 

goddeloosheid waarschuwt: ‘Omdat de Heer goed is, 
roept Hij dienstknechten om mensen voor gevaar te 
waarschuwen. Wat die roeping om te waarschuwen 
moeilijker en urgenter maakt, is het feit dat de relevant-
ste waarschuwingen gevaren betreffen die de mensen 
nog niet onderkennen.’ (Zie De Ster, januari 1999, 
p. 37.)

Ether 7:23–27; 9:28–31. Profeten en hun 
boodschappen worden vaak verworpen
•	 Waarom	worden	profeten	vaak	beschimpt	en	bespot?	
Ouderling Robert D. Hales van het Quorum der Twaalf 
Apostelen heeft gezegd:

‘Profeten moeten ons vaak waarschuwen voor de gevol-
gen van de overtreding van Gods geboden. Zij prediken 
niet wat in de wereld populair is. (…)

‘Waarom verkondigen pro-
feten impopulaire geboden 
en roepen zij de samenle-
ving tot bekering wanneer 
die de geboden verwerpt, 
verandert en zelfs negeert? 
De reden is eenvoudig. 
Wanneer zij openbaring 
ontvangen, hebben de pro-
feten geen andere keus dan 

hetgeen God hun heeft geopenbaard aan de wereld 
mede te delen en te bekrachtigen.’ (Zie De Ster, juli 
1996, p. 34–35.)

•	 Ouderling	L. Aldin	Porter	van	het	Presidium	der	
Zeventig heeft nog een reden genoemd waarom men-
sen profetische raad vaak verwerpen. Hij heeft gezegd 
dat mensen onterecht van mening zijn dat profetische 
waarschuwingen botsen met hun keuzevrijheid: 
‘Sommigen klagen dat de profeten, als zij duidelijk en 
krachtig spreken, ons onze keuzevrijheid afnemen. 
We zijn nog steeds vrij om te kiezen. Maar we moeten 
de gevolgen van die keuzen aanvaarden. De profeten 
nemen ons onze keuzevrijheid niet af. Ze waarschuwen 
ons alleen voor de gevolgen van onze keuzen. Hoe 
dwaas is het toch om de profeten hun waarschuwingen 
kwalijk te nemen.’ (Liahona, januari 2000, p. 79.)
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Ether 8:1–12. Geheime verenigingen 
onder de Jaredieten
•	 Moroni	onderbrak	zijn	summiere	samenvatting	van	
de Jareditische geschiedenis en laste een uitgebreid 
verslag in van de oprichting van geheime verenigingen 
onder dat volk. Moroni deed dat omdat die organisaties 
de volledige ondergang van zowel de Jareditische als 
de Nephitische samenleving teweegbrachten (zie Ether 
8:21); tenzij wij ons bekeren, zullen geheime verenigin-
gen ook onze huidige samenleving ten val brengen (zie 
vss. 23–25).

In Ether 8:9 staat dat de Jaredieten hun kennis 
omtrent geheime verenigingen uit kronieken hadden 
verkregen die hun vaderen uit de oude wereld had-
den meegebracht. Die kronieken bevatten mogelijk 
een verslag van de eerste geheime verenigingen (zie 
Mozes 5:29–33, 47–55). We weten dat de Jaredieten een 
kroniek hadden die ‘handelt over de schepping van de 
wereld, en ook van Adam, en een verslag bevat vanaf 
die tijd tot aan de grote toren’ (Ether 1:3).

Het plan waardoor Jareds dochter het koninkrijk voor 
haar vader in handen wilde krijgen, geeft aan hoe 
slechte mensen de zwakheden van anderen kunnen 
uitbuiten. De dochter van Jared wist maar al te goed dat 
ze mooi was en dat Akish haar begeerde. Ze wilde haar 
vader zo graag aan macht en rijkdom helpen, dat ze tot 
snode plannen bereid was.

Ether 8:18–25. Kenmerken van 
geheime verenigingen
•	 Zie	de	toelichting	bij	Helaman	6:18–40	(pagina 283).

Ether 8:22–26
Welke waarschuwing gaf Moroni aan 

de mensen in deze tijd, en wat zijn de 
gevolgen als we die waarschuwing ter 

harte nemen of in de wind slaan?

Ether 8:25. Satan misleidt ons en is 
‘de vader van alle leugens’
•	 De	Heer	is	‘een	God	van	waarheid	en	[kan]	niet	lie-
gen’ (Ether 3:12). Satan, daarentegen, is ‘een leugenaar 

(…) geweest vanaf het begin’ (LV 93:25). De Heer 
openbaarde aan Mozes dat ‘Satan, ja, namelijk de 
duivel, de vader van alle leugen [is], om de mensen te 
misleiden en te verblinden en om hen gevankelijk weg 
te voeren naar zijn wil, ja, allen die weigerden naar mijn 
stem te luisteren’ (Mozes 4:4).

Ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf 
Apostelen heeft gezegd: ‘[Satan] en de geesten die hem 
volgen, proberen nog steeds de mensen te misleiden. 
(…) Satans misleidende methoden zijn verleidelijk: 
muziek, films en andere media, en de glitter van het 
uitgaansleven. Als we aan de misleidende leugens van 
Satan gehoor geven, worden we kwetsbaar voor zijn 
macht.’ (Liahona, november 2004, p. 43.)

Ether 8:26. Satans macht kan door 
rechtschapenheid worden gebroken
•	 Nephi sprak van het millennium toen hij zei:‘Wegens 
de rechtvaardigheid van [Gods] volk heeft Satan geen 
macht; (…) want zij verblij-
ven in rechtvaardigheid, en 
de Heilige Israëls regeert’ 
(1 Nephi 22:26). Moroni 
verklaarde dat een van zijn 
doelen om Satans tactieken 
openbaar te maken was 
opdat het kwaad zal wor-
den weggedaan en om 
vooruit te blikken naar de 
tijd die komt ‘dat Satan 
geen macht over het hart der mensenkinderen zal heb-
ben, doch dat zij ertoe bewogen zullen worden voort-
durend het goede te doen’ (Ether 8:26).

De profeet Joseph Smith (1805–1844) heeft verklaard: 
‘De duivel heeft alleen macht over ons als wij dat 
toelaten. Zodra wij ons verzetten tegen iets dat van God 
komt, neemt de duivel de macht over.’ (Leringen van 
kerkpresidenten: Joseph Smith [2007], p. 230.)

Ether 9. Afwisselende perioden van grote 
voorspoed en tragische goddeloosheid
•	 In	Ether	9:5–12	ziet	u	dat	de	opkomst	van	geheime	
verenigingen opnieuw tot de vernietiging van veel men-
sen leidde. In vss. 15–35 wordt een patroon beschreven 
dat steeds weer in het Boek van Mormon voorkomt:
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 1. Het volk was onder de rechtschapen regeringen van 
Emer en Coriantumr buitengewoon voorspoedig (zie 
vss. 15–25).

 2. Het volk begon onder de regering van Heth geheime 
verenigingen op te richten en goddeloosheid te 
bedrijven (zie vss. 26–27).

 3. De Heer stuurde profeten om het volk voor hun 
grote goddeloosheid te waarschuwen (zie vss. 28).

 4. Het volk van Heth verwierp de profeten (zie vss. 29).
 5. De oordelen Gods troffen de mensen (zie vss. 

30–33).
 6. De mensen verootmoedigden en bekeerden zich en 

de Heer zegende hen wederom (zie vss. 34–35).

Te midden van die afwisselende perioden van voor-
spoed en goddeloosheid toonden de Jaredieten aan dat 
een volk voorspoedig kan zijn en toch rechtschapen 
blijven. De Jaredieten wisten blijkbaar ruim honderd 
jaar lang in rechtschapenheid en voorspoed te leven 
(zie vss. 15–25). Koning Emer was zelfs zo rechtschapen 
dat hij de Heer had gezien (zie vers 22). Zie voor een 
schema van de cirkelgang van hoogmoed ‘De cirkel-
gang van rechtschapenheid en goddeloosheid’ in het 
aanhangsel (p. 437).

Ether 9:19. Jareditische dieren
•	 Een	geleerde	heeft	over	de	melding	van	olifanten	
onder de Jaredieten en het ontbreken van enige mel-
ding van olifanten onder de Nephieten geschreven:

‘Ik vind het veelbetekenend dat het Boek van Mormon 
olifanten alleen in verband brengt met de Jaredieten, 
daar er geen duidelijke reden is waarom ze niet even 
algemeen zouden zijn in de vijfde als in de vijftiende 
eeuw v.C. We weten alleen dat ze ergens tussen die 
perioden in zijn uitgestorven in grote delen van Azië, 
evenals in de Nieuwe Wereld, zoals blijkt uit het Boek 
van Mormon, zodat slechts de geschreven verslagen van 
hun bestaan getuigen.’

In diezelfde verhandeling over olifanten illustreerde 
hij een punt uit Marco Polo’s beschrijving van zijn 
reizen. In die beschrijving noemde Marco Polo enkele 
elementen die in zijn land van herkomst niet bekend 
waren. Hugh Nibley paste de algemene principes van 
Polo’s ervaring toe op de genoemde dieren in het Boek 
van Mormon die we in onze cultuur niet kennen: ‘“Zij 
hebben volop ijzer, accarum en andanicum”, zegt 

Marco Polo over het volk van Kobian. “Zij maken hier 
zeer grote en fraaie spiegels van zwaar gepolijst staal.” 
Wat hier opvalt is niet in de eerste plaats dat men in 
Centraal-Azië al zo ver gevorderd was met de bewer-
king van staal, hoewel dat ook frappant is zoals wij 
eerder al zagen, maar het feit dat niemand precies weet 
wat accarum en andanicum is. Marco wist dat uiter-
aard wel, maar daar ze niet in Europa voorkwamen, 
waren er geen Europese woorden voor en gebruikte hij 
noodgedwongen de enige namen die hij kende. Zo is 
het ook met de cureloms en cumoms in Ether 9:19. De 
Nephieten kenden die dieren niet en daarom vertaalde 
Moroni die woorden niet, of anders waren zij dieren 
die de Nephieten wel maar ons niet bekend waren 
zodat wij er geen naam voor hebben. Zij behoorden 
gewoon tot de “vele andere soorten dieren die nuttig 
waren als voedsel voor de mens”.’ (Hugh W. Nibley, 
Lehi in the Desert and the World of the Jaredites [1952], 
pp. 217–218.)

Ether 10:5–8. Goddeloosheid en 
verdrukking door koning Riplakish
•	 Ether	10:5–7	beschrijft	de	regering	van	koning	Ripla-
kish. Zijn goddeloze regering en zijn val leken sterk op 
de regering en de val van de goddeloze koning Noach 
(zie Mosiah 11). Let op de volgende eigenschappen en 
kenmerken van beide koningen:

Riplakish 
(Ether 10)

Kenmerken Noach  
(Mosiah 11)

Vers 5 Zeer immoreel Vers 2

Vers 5 Belastte het volk met 
een hoge belasting

Vers 3

Vers 6 Bouwde ruime en 
fraaie gebouwen

Vers 8

Vers 7 Verzadigde zich aan de 
arbeid van anderen

Vers 6

Vers 8 Werd door zijn eigen 
volk gedood

Mosiah 19:20

Jesaja waarschuwde: ‘Want de leiders van dit volk doen 
het dwalen’ (2 Nephi 19:16; zie ook Jesaja 9:15). Later 
zou de rechtvaardige koning Mosiah zijn volk gebieden 
geen koningen te hebben, want ‘de zonden van vele 
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volken zijn veroorzaakt door de ongerechtigheden van 
hun koningen’ (Mosiah 29:31).

Ether 10:9–34. Een hoog beschavingspeil
•	 Hoewel	het	verslag	summier	is,	krijgen	wij	in	
Ether 10 toch een beeld van het hoge beschavingspeil 
van de Jaredieten onder koning Lib. Moroni vertelde 
ons het volgende over hun mate van voorspoed:

 1. ‘Zij waren buitengewoon hardwerkend, en zij koch-
ten en verkochten en handelden onderling om gewin 
te verkrijgen’ (vers 22).

 2. ‘Zij werkten met allerlei ertsen, en zij maakten goud 
en zilver en ijzer en koper en allerlei metalen. (…) 
En zij vervaardigden allerlei fijn werk’ (vers 23).

 3. ‘Zij hadden zijde en getweernd fijn linnen; en zij ver-
vaardigden allerlei stoffen’ (vers 24).

 4. ‘Zij vervaardigden allerlei gereedschap om de grond 
te bebouwen, om te ploegen en te zaaien, om te oog-
sten en te schoffelen en ook om te dorsen’ (vers 25).
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 5. ‘Zij vervaardigden allerlei gereedschap om met hun 
dieren te werken’ (vers 26).

 6. ‘Zij vervaardigden allerlei oorlogswapens. En zij ver-
vaardigden allerlei werk van buitengewoon vernuf-
tige makelij’ (vers 27).

Moroni besloot met de woorden: ‘En er kon nooit een 
volk zijn dat meer gezegend was (…) dan zij’ (vers 28).

Stof tot nadenken
•	 Wat	betekent	het	om	uw	leven	aan	de	Heer	toe	te	

vertrouwen zoals de Jaredieten dat deden op hun 
reis naar het beloofde land?

•	 Welke	tedere	barmhartigheden	van	de	Heer	hebt	u	
zelf ondervonden? (Zie Ether 6:12.)

•	 Welke	beschermingsmiddelen	hebben	we	die	ons	
voor de misleidingen van Satan behoeden?

Voorgestelde opdrachten
•	 Vergelijk	de	reis	in	Ether	6:2–12	met	onze	reis	door	

de sterfelijkheid.

•	 Zoek	in	Ether	8:13–26	naar	verzen	die	de	gevaren	
van geheime verenigingen aanduiden en geef een 
samenvatting van die gevaren. Vat vervolgens de 
raadgevingen van Moroni in diezelfde verzen samen.
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Ether 11–15

Hoofdstuk 52

Inleiding
Het verslag in het boek Ether van de tragische onder-
gang van een eens grote natie laat ons de onvermijde-
lijke en vernietigende gevolgen zien als we de profeten 
verwerpen en zonde de vrije teugel geven. Daarentegen 
lezen we ook enkele diepzinnige aanwijzingen over 
geloof in Jezus Christus. Uit de leringen van de profeten 
Ether en Moroni blijkt dat geloof tot bekering leidt, 
wonderen teweegbrengt en zwakheden in sterke 
eigenschappen kan veranderen. Helaas weigerden 
de Jaredieten gehoor te geven aan Ethers leringen en 
keerden zij zich af van de waarheid die hun redding 
had kunnen betekenen. Vraag uzelf bij het lezen van 
Ether 11–15 af welke lessen er voor u en uw generatie 
in verscholen zijn.

Toelichting
Ether 11. Het eindstadium van 
de Jareditische beschaving
•	 Net	als	bij	de	Nephieten	maakte	de	Jareditische	maat-
schappij herhaaldelijk de cirkelgang van voorspoed, 
afvalligheid, oordeel, bekering, voorspoed enzovoort 
door. Uiteindelijk werden, net als bij de Nephieten, de 
afvalligheid en goddeloosheid zo groot dat de afloop 
fataal was. (Zie het schema ‘De cirkelgang van recht-
schapenheid en goddeloosheid’ in het aanhangsel op 
pagina 437.) Ether 11 verhaalt over het eindstadium van 
de Jareditische cirkelgang van afvalligheid. Zij verwier-
pen, bespotten en beschimpten de profeten. Koning 
Shule had weliswaar een wet uitgevaardigd ter bescher-
ming van de profeten en bestraffing van wie hen 
vervolgden (zie Ether 7:23–26), maar een latere koning 
maakte het ombrengen van de profeten tot zijn beleid 
(zie Ether 11:5). De goddeloosheid werd uiteindelijk zo 
verschrikkelijk, dat de profeten treurden en zich van het 
volk terugtrokken (zie Ether 11:13). (Zie de toelichting 
bij Helaman 12:5–6 op pagina 291.)

Ether 11:2–5, 13, 20–22. Zij verwierpen 
de woorden van de profeten
•	 De	profeet	Amos	leerde	dat	een	profeet	onder	meer	
de taak heeft om mensen voor naderende vernietiging 
te waarschuwen (zie 2 Nephi 25:9; zie ook Ezechiël 

33:7–10). In Ether 11 staan de duidelijke gevolgen als 
men profetische waarschuwingen in de wind slaat. 
Denk eens na over wat president Henry B. Eyring van 
het Eerste Presidium heeft gezegd over de gevolgen als 
we profetische raad verwerpen en de veiligheid als we 
er acht op slaan:

‘Voor gelovigen is het logisch dat ze met de raad van 
profeten de veilige weg proberen te vinden. Als een 
profeet spreekt, denken kleingelovigen misschien dat 
ze een wijs man goede raad horen geven. Is die raad 
goed en redelijk, en komt die hen uit, dan aanvaarden 
ze die. Zo niet, dan doen ze die af als verkeerde raad of 
ze gaan ervan uit dat hun omstandigheden een uitzon-
dering op die raad rechtvaardigen. Ongelovigen denken 
misschien een man te horen die zijn wil aan anderen 
wil opleggen. (…)

‘Elke keer dat ik ervoor koos om niet meteen geïnspi-
reerde raad op te volgen, of vond dat ik een uitzonde-
ring vormde, werd me duidelijk dat ik mezelf in gevaar 
had gebracht. Elke keer dat ik naar het advies van pro-
feten geluisterd heb, het in mijn gebed bevestigd werd 
en ik het opvolgde, merkte ik dat ik veilig was.’ (Zie De 
Ster, juli 1997, p. 24.)

Ether 11:7–8. Natuurrampen 
kunnen tot bekering leiden
•	 We lezen dat het volk zich als gevolg van de oorlo-
gen, hongersnoden, pestilentiën en vernietiging van zijn 
ongerechtigheid begon te 
bekeren. President 
Joseph F. Smith (1838–
1918) heeft gezegd dat de 
Heer soms natuurrampen 
aanwendt om zijn kinderen 
tot bekering te bewegen:

‘De heiligen der laatste dagen, hoewel ze zelf beven 
wegens hun eigen ongerechtigheid en zonden, geloven 
dat de wereld wegens goddeloosheid grote oordelen 
staat te wachten; zij geloven stellig in de heilige Schrif-
ten, dat rampen aan de wederkomst en het oordeel van 
de Heiland voorafgaan. Zij geloven dat het vuur, de 
aardbeving, de vloedgolf, de vulkaanuitbarsting en de 
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storm door God geleid worden. Zij herkennen Hem als 
de Meester en Heerser van de natuur en haar wetten en 
erkennen in alles zijn hand. Wij geloven dat zijn oorde-
len over de mensheid worden uitgestort om een gevoel 
van zijn macht en zijn doelen te bewerkstelligen, in de 
hoop dat de mens zich van zijn zonden zal bekeren en 
zich zal voorbereiden op de wederkomst van Christus 
die in rechtschapenheid op aarde zal regeren. (…)

‘Wij geloven dat de Heer deze ernstige natuurrampen 
voor het welzijn van zijn kinderen geeft, om hun toe-
wijding aan anderen te stimuleren, en om hun goede 
eigenschappen aan de oppervlakte te brengen, zodat 
zij Hem zullen liefhebben en dienen.’ (Gospel Doctrine, 
5de editie [1939], p. 55. Zie Helaman 12:3; LV 43:21–25; 
88:88–91 voor aanvullende verwijzingen dat de Heer 
door middel van de elementen van de natuur tot men-
sen spreekt die zich niet willen bekeren.)

Ether 12:4. ‘Een anker (…) voor 
de ziel der mensen’
•	 President Gordon B. Hinckley (1910–2008) heeft 
gezegd dat Jezus Christus het middelpunt van ons leven 
behoort te zijn: ‘Wij leven 
in een onzekere wereld. 
Sommigen zullen veel suc-
ces hebben. Anderen zul-
len teleurstelling kennen. 
Sommigen krijgen veel 
vreugde en blijdschap, een 
goede gezondheid en een 
genadig leven. Anderen 
krijgen wellicht te maken 
met ziekte en een mate van 
verdriet. We weten het niet. Maar één ding weten we 
wel. Evenals de poolster aan de hemel is de Verlosser 
van de wereld, de Zoon van God, betrouwbaar en 
onfeilbaar, en is Hij de borg van ons onsterfelijke leven, 
ongeacht wat de toekomst brengt. Hij is de Rots van 
ons heil, onze kracht, onze troost, het middelpunt van 
ons geloof.’ (Liahona, juli 2002, p. 101.)

Ether 12:4
Welk verband ziet u tussen Ether 12:4;  Mormon 

5:18 en Helaman 5:12?    Wanneer is uw 
geloof als een anker voor uw ziel geweest?

Ether 12:6.    ‘De beproeving van uw geloof’
•	 Beproevingen	van	geloof	komen	niet	altijd	in	de	
vorm van tegenspoed. Ouderling Richard G. Scott van 
het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd dat 
‘de beproeving van [ons] geloof’ soms gewoon een 
kwestie van ons geloof oefenen is: ‘U kunt uw geloof 
doelmatiger gebruiken als u het beginsel toepast waar-
van Moroni heeft gezegd “dat geloof datgene is waarop 
men hoopt maar dat men niet ziet; daarom, betwist niet 
omdat gij niet ziet, want gij ontvangt geen getuigenis 
dan na de beproeving van uw geloof ” [Ether 12:6, cursi-
vering toegevoegd]. Iedere keer als u uw geloof beproeft, 
dat wil zeggen, als u aan een influistering gehoor geeft, 
zult u van de Geest het bevestigende bewijs krijgen. 
Door dergelijke gevoelens zal uw geloof versterkt wor-
den. En als u dat blijft doen, zal uw geloof steeds groter 
worden.’ (Liahona, mei 2003, p. 76.)

•	 Ouderling	Jeffrey R.	Holland	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft geschreven over de verschil-
lende niveaus van ons geloof en de voorwaarden om 
die te oefenen: ‘Voorbereidend geloof wordt gevormd 
door ervaringen uit het verleden — door het bekende, 
wat een basis voor geloof biedt. Maar verlossend geloof 
moet worden geoefend met het oog op toekomstige 
ervaringen — het onbekende, wat een gelegenheid 
voor het wonderlijke biedt. Veeleisend geloof, geloof 
dat bergen verzet, geloof als dat van de broeder van 
Jared, gaat aan het wonder en de kennis vooraf. Hij 
moest geloven voordat God sprak. Hij moest handelen 
voordat het vermogen om de daad te volbrengen 
verzekerd was. Hij moest zich vooraf tot de hele 
ervaring verplichten nog voordat hij er een greintje van 
had meegemaakt. Geloof betekent onvoorwaardelijke 
instemming — vooraf — met welke voorwaarden de 
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Heer ook stelt in zowel de nabije als verre toekomst.’ 
(Christ and the New Covenant [1997], pp. 18–19.)

•	 President	Gordon B.	Hinckley	heeft	dat	beginsel	van	
ons getuigenis ontvangen ‘na de beproeving’ van ons 
geloof toegelicht:

‘Ik wil u een voorbeeld geven van een vrouw in São 
Paulo (Brazilië). Tijdens haar studie werkte ze om aan 
het onderhoud van haar familie bij te dragen. Ik zal het 
verhaal in haar eigen woorden vertellen. Ze zegt:

‘“De universiteit had een regel dat studenten niet aan 
examens mochten deelnemen als er nog rekeningen 
openstonden. Daarom betaalde ik altijd eerst mijn 
tiende en gaven als ik mijn salaris kreeg en vervolgens 
de universiteit en mijn andere rekeningen.

‘“Ik kan me nog herinneren dat ik (…) een ernstig 
financieel probleem had. Ik kreeg mijn salaris op don-
derdag. Toen ik mijn maandelijkse begroting opstelde, 
merkte ik dat er niet genoeg geld was om [zowel] mijn 
tiende als de universiteit te betalen. Ik zou een keus 
moeten doen. De tweemaandelijkse examens begonnen 
de volgende week, en als ik die zou missen, kon ik mijn 
studiejaar verspelen. Ik was vertwijfeld. (…) Ik leed 
eronder. Ik moest een pijnlijke beslissing nemen, en ik 
wist niet wat ik moest doen. Ik overwoog mijn opties: 
geen tiende betalen of het risico lopen dat ik mijn stu-
diejaar niet zou kunnen afmaken.

‘“Mijn ziel werd door dit gevoel verteerd en het bleef 
me tot en met zaterdag bezighouden. Toen herinnerde 
ik me dat ik bij de doop 
beloofd had dat ik de wet 
van tiende zou naleven. Ik 
had een verplichting op me 
genomen, niet ten opzichte 
van de zendelingen, maar 
ten opzichte van mijn 
hemelse Vader. Op dat 
moment begon de pijn te verdwijnen en kreeg ik een 
prettig gevoel van rust en vastberadenheid. (…)

‘“Toen ik die avond bad, vroeg ik de Heer of Hij mij 
mijn besluiteloosheid wilde vergeven. Op zondag 

sprak ik vóór het begin van de avondmaalsdienst met 
de bisschop en betaalde ik met genoegen mijn tiende 
en gaven. Dat was een bijzondere dag. Ik voelde me 
gewoon gelukkig en tevreden ten opzichte van mezelf 
en mijn hemelse Vader.

‘“De volgende dag op mijn werk probeerde ik een 
manier te vinden om aan de examens deel te nemen 
die op woensdag zouden beginnen. Hoe meer ik erover 
nadacht, hoe verder de oplossing weg leek. (…)

‘“De werkdag was bijna voorbij toen mijn werkgever 
langskwam om de laatste instructies te geven. Toen 
hij dat gedaan had, en met zijn koffertje in zijn hand 
afscheid nam, (…) bleef hij plotseling staan, keek me 
aan en vroeg: ‘Hoe gaat het met je studie?’ Ik was ver-
baasd en kon niet geloven wat ik hoorde. Het enige wat 
ik met trillende stem kon uitbrengen, was: ‘Alles gaat 
goed!’ Hij keek me peinzend aan en nam toen weer 
afscheid. (…)

‘“Plotseling kwam de secretaresse binnen en zei dat 
ik geluk had! Toen ik haar vroeg waarom, zei ze: ‘De 
werkgever heeft net gezegd dat van nu af aan het 
bedrijf je collegegeld en je boeken betaalt. Kom even bij 
me langs voordat je vandaag weggaat om door te geven 
wat de kosten zijn. Dan zorg ik dat er morgen een 
cheque voor je klaarligt.’

‘“Toen ze weer weg was, voelde ik me erg nederig en 
moest ik huilen. Ik knielde ter plekke neer en bedankte 
de Heer voor zijn milddadigheid. Ik (…) zei tegen mijn 
hemelse Vader dat Hij me niet zo overdadig had hoeven 
zegenen. Ik had alleen maar de kosten van één maand 
nodig, en de tiende die ik op zondag had betaald was 
niet veel in vergelijking met wat ik nu zou krijgen! 
Tijdens mijn gebed kwamen de woorden van Maleachi 
in mijn gedachten: ‘Beproeft Mij toch daarmede, zegt de 
Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters 
van de hemel zal openen en zegen in overvloed over 
u uitgieten’ (Maleachi 3:10). Tot op dat moment had 
ik nog nooit de omvang van de belofte in die tekst 
gevoeld, en dat dit gebod daadwerkelijk een getuigenis 
was van de liefde die onze hemelse Vader zijn kinderen 
op aarde geeft.”’ (Liahona, juli 2002, pp. 81–82.)

Ether 11–15
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Ether 12:6 
Hoe gaven Alma en Amulek, Nephi en Lehi 

(zonen van Helaman) en Ammon en zijn 
broers blijk van het genoemde beginsel?

Ether 12:8–22. Geloof en wonderen
•	 Ether	12:8–22	staat	vol	voorbeelden	van	‘wonderen	
en tekenen die door geloof worden verricht’ (inleidend 
overzicht van Ether 12). In Lectures on Faith staat dat 
geloof een machtsbeginsel is om wonderen tot stand te 
brengen:

‘Geloof is niet alleen een handelingsbeginsel, maar ook 
een machtsbeginsel in alle intelligente wezens, zowel in 
de hemel als op aarde. (…)

‘(…) Door geloof zijn de werelden gemaakt. God sprak, 
chaos gehoorzaamde en werelden werden geschapen 
door het geloof dat in Hem was. Zo is het ook met de 
mens; hij sprak door geloof in de naam van God en 
de zon stond stil, de maan gehoorzaamde, bergen ver-
plaatsten zich, gevangenismuren stortten in, de muilen 
van leeuwen werden gesloten, het hart van mensen 
ontdeed zich van haat, vuur verloor zijn verterende 
kracht, legers hun macht, het zwaard zijn verschrikking 
en de dood zijn heerschappij; en dat alles vanwege het 
geloof dat in hem was. ([1985], pp. 3, 5.)

Ether 12:27.    Zwakheid, ootmoed en genade
•	 Mannen	en	vrouwen	zijn	behept	met	zwakheid	
door de val van Adam. Ons lichaam en verstand zijn 
onderhevig aan ziekte en aftakeling. Wij staan bloot aan 
verleiding en moeilijkheden. Wij hebben allemaal onze 
eigen zwakheden. Toch zegt de Heer duidelijk dat we 
ootmoedig en in geloof tot Hem mogen komen en dat 
Hij ons dan zal helpen zwakke dingen in sterke eigen-
schappen te veranderen. Zijn genade is genoeg om 
deze verandering te bewerkstelligen en ons boven onze 
natuurlijke vermogens uit te tillen. Op een uitermate 
persoonlijke wijze ervaren wij hoe de kracht van de 
verzoening de negatieve gevolgen van de val tenietdoet.

Ouderling Neal A. Maxwell (1926–2004) van het 
Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd hoe de 

Heer ons kan helpen onze zwakheden te overwinnen: 
‘Als we in de Schriften lezen over de zwakheid van de 
mens, slaat die term mede op de algemene maar nood-
zakelijke zwakheid die inherent is aan de sterfelijke 
staat waarin het vlees zulk een onophoudelijke invloed 
op de geest heeft (zie Ether 12:28–29). Zwakheid omvat 
tevens onze specifieke, individuele zwakheden, die wij 
moeten overwinnen (zie LV 66:3; Jakob 4:7). Het leven 
zelf legt die zwakheden bloot.’ (Lord, Increase Our 
Faith [1994], p. 84.)

Ouderling Maxwell heeft verder beschreven hoe de 
Heer ons door de erkenning van onze zwakheden laat 
leren:

‘Als wij buitengewoon ongeduldig zijn wat de timing 
van God betreft, zeggen we daarmee dat wij weten wat 
het beste is. Het is vreemd dat wij die een polshorloge 
dragen, raad proberen te geven aan Hem die zicht heeft 
op kosmische klokken en kalenders.

‘Omdat God wil dat we thuiskomen nadat wij meer 
op Hem en zijn Zoon zijn gaan lijken, moet het een 
deel van deze ontwikkelingsgang zijn dat Hij ons onze 
zwakheden toont. Dus als wij ultieme hoop hebben, 
zijn we onderworpen, omdat met zijn hulp die zwakhe-
den zelfs in sterke eigenschappen kunnen veranderen 
(zie Ether 12:27).

‘Het is echter niet gering om onze zwakheden voorge-
houden te krijgen, want het leven stelt ze geregeld aan 
de kaak. Toch hoort dit bij het komen tot Christus en 
is het een vitaal maar pijnlijk onderdeel van Gods plan 
van geluk.’ (Zie De Ster, januari 1999, p. 72.)

De Schriften getuigen dat Jezus Christus ons van onze 
tekortkomingen en onze zonden kan verlossen:

 1. ‘Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roe-
men, opdat de kracht van Christus over mij kome’ 
(2 Korintiërs 12:9).

 2. ‘Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de 
troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvan-
gen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gele-
gener tijd’ (Hebreeën 4:16).

 3. ‘De Here God toont ons evenwel onze zwakheid om 
ons te laten weten dat wij door zijn genade (…) bij 
machte zijn die dingen te doen’ ( Jakob 4:7).

 4. ‘Ik weet dat ik niets ben; wat mijn kracht aangaat, 
ben ik zwak; daarom zal ik niet op mijzelf roemen, 
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maar ik zal in mijn God roemen, want in zijn kracht 
vermag ik alle dingen’ (Alma 26:12).

 5. ‘Indien gij u van alle goddeloosheid onthoudt en 
God liefhebt met al uw macht, verstand en kracht, 
dan is zijn genade u genoeg, opdat gij door zijn 
genade volmaakt kunt zijn in Christus’ (Moroni 
10:32).

Moroni schreef dat we niet alleen geloof in de 
Heer moeten oefenen, maar ons ook moeten 
verootmoedigen.

Het boek Trouw aan het  
geloof legt de betekenis 
van ware nederigheid uit: 
‘Nederigheid wil zeggen 
dat u dankbaar bent en 
inziet dat u afhankelijk 
bent van de Heer — dat 
u voortdurend behoefte 
heeft aan zijn steun. Het 
wil zeggen dat u inziet dat 
uw talenten en capacitei-
ten gaven van God zijn. 
Nederigheid is zeker geen 
teken van zwakheid, bedeesdheid of angst; het is een 
teken dat u weet waar uw sterkte vandaan komt.’ 
(Trouw aan het geloof: evangeliewijzer [2004], p. 116.)

•	 In	de	Gids	bij	de	Schriften	staat	genade	omschreven	
als ‘de activerende kracht van God die mannen en vrou-
wen in staat stelt zegeningen in dit leven te verkrijgen, 
en het eeuwige leven en de verhoging na geloof te heb-
ben geoefend, zich te hebben bekeerd en er oprecht 
naar te hebben gestreefd de geboden te bewaren. Die 
goddelijke hulp of kracht wordt gegeven dankzij Gods 
barmhartigheid en liefde’ (‘Genade’).

•	 President	Thomas S.	Monson	heeft	de	volgende	
troostende woorden gesproken: ‘Als er iemand is die 
zich te zwak voelt om de koers van zijn leven te veran-
deren, of niet in staat is om het beter te doen, door de 
grootste van alle angsten, de angst om te kort te schie-
ten, dan zijn er geen woorden die meer troost verlenen 
dan de woorden van de Heer: “Mijn genade is genoeg 
voor alle mensen die zich voor mijn aangezicht veroot-
moedigen; want indien zij zich voor mijn aangezicht 
verootmoedigen en geloof hebben in Mij, zal Ik zwakke 

dingen sterk voor hen laten worden.”’ (Liahona, juli 
2000, pp. 58–59.)

Ether 12:32
Waarop dient volgens Ether 12:32; Moroni 

7:40–41; en Leer en Verbonden 138:14 onze 
hoop gericht te zijn? Hoe kunt u dat beter doen?

Ether 12:33–37. Die liefde is naastenliefde
•	 De	Heiland	heeft	de	volmaakte	naastenliefde	of	
opofferende liefde getoond toen Hij zijn leven gaf en 
voor ons allen verzoening bracht. Wij moeten bidden 
dat wij ‘met die liefde (…) vervuld’ mogen worden, 
opdat wij het eeuwige leven kunnen beërven (Moroni 
7:48). Ouderling Marvin J. Ashton (1915–1994) van het 
Quorum der Twaalf Apostelen heeft over naastenliefde 
gezegd:

‘Het woord naastenliefde wordt misschien in vele 
opzichten verkeerd begrepen. Wij stellen naastenliefde 
vaak gelijk aan het bezoeken van zieken, aan het bren-
gen van eten naar behoeftigen of aan het geven van 
onze overvloed aan minderbedeelden. In werkelijkheid 
betekent ware naastenliefde veel meer.

‘Ware naastenliefde is niet iets wat we weggeven; 
het is iets wat we verwerven en een deel van onszelf 
maken. En wanneer de deugd van naastenliefde zich 
in ons hart heeft geplant, zijn wij nooit meer dezelfde. 
Alleen al de gedachte aan [anderen kleineren] is dan 
weerzinwekkend.

‘De hoogste vorm van  
naastenliefde wordt wel-
licht bereikt als wij vriende-
lijk zijn voor elkaar, als we 
anderen niet veroordelen 
of categoriseren, als we 
elkaar gewoon het voor-
deel van de twijfel gunnen 
of onze mond houden. 
Naastenliefde betekent 
iemands verschillen, zwak-
heden en tekortkomingen 
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aanvaarden; geduld hebben met iemand die ons heeft 
teleurgesteld; of ons niet beledigd voelen als iemand 
iets niet aanpakt zoals we hadden gehoopt. Naasten-
liefde betekent weigeren misbruik te maken van 
iemands zwakheid en bereid zijn te vergeven wie ons 
heeft gekwetst. Naastenliefde betekent het beste van 
elkaar verwachten.’ (Zie De Ster, juli 1992, p. 17.)

Ether 12:41. Verblijven
•	 Nadat	ouderling	Jeffrey R.	Holland	een	jaar	in	Chili	
had doorgebracht, vertelde hij het volgende in verband 
met het woord (ver)blijven: ‘“Blijft in Mij” [in het Engels 
“Abide in Me”] is een begrijpelijk en prachtig schriftuur-
lijk begrip, maar blijven in [of verblijven] is een uitdruk-
king die we in die betekenis niet veel meer gebruiken. 
Daarom heb ik deze aanmoediging van de Heer nog 
meer leren waarderen toen ik met de vertaling ervan in 
een andere taal geconfronteerd werd. In het Spaans is 
die bekende uitspraak vertaald als permaneced en mi. 
Permanecer heeft dezelfde betekenis als het Neder-
landse werkwoord “(ver)blijven”, maar zelfs een vreem-
deling als ik kan het verwante woord “permanent” erin 
terugvinden. De strekking hiervan is dus: “blijf, maar 
blijf voorgoed”.’ (Liahona, mei 2004, p. 32.)

Ether 13:1–12. Het nieuwe Jeruzalem
•	 In	Ether	13:1–12	staat	wat	een	groot	ziener	Ether	was.	
De Heer toonde Ether vele wonderbaarlijke dingen, 
waaronder de vestiging van een nieuw Jeruzalem vóór 
de wederkomst van Christus. Lees wat Ether over het 
nieuwe Jeruzalem heeft gezegd:

 1. Het zal ‘het gewijde heiligdom des Heren’ zijn 
(Ether 13:3).

 2. Het zal gebouwd worden op het Amerikaanse vas-
teland voor het overblijfsel van het nageslacht van 
Jozef (zie vss. 4–6).

 3. Het zal een heilige stad zijn zoals het Jeruzalem dat 
voor de Heer is gebouwd (zie vss. 8–9).

 4. Het zal bestaan totdat de aarde celestiaal wordt (zie 
vers 8).

 5. Het zal een stad voor de reinen en rechtvaardigen 
zijn (zie vers 10).

President Joseph Fielding Smith (1876–1972) heeft het 
volgende over het nieuwe Jeruzalem geschreven:

‘De heersende opvatting in de wereld is dat dit [het 
nieuwe Jeruzalem] de stad Jeruzalem is, de oude 
stad van de Joden die op de dag van vernieuwing 
vernieuwd zal worden, maar dat is niet het geval. In 
het boek Ether lezen we dat de Heer hem vele dingen 
toonde die Johannes ook zag. Zoals de leden van de 
kerk weten, was Ether de laatste van een reeks profeten 
onder de Jaredieten. De Heer had hem vele dingen 
geopenbaard aangaande de geschiedenis van de Joden 
en hun stad Jeruzalem die bestond ten tijde van de 
bediening van onze Heiland. In zijn visioen, dat veel 
overeenkomsten vertoonde met dat van Johannes, zag 
Ether de oude stad Jeruzalem en ook de nieuwe stad 
die nog niet gebouwd is, en hij schreef er als volgt over 
zoals Moroni heeft opgetekend:

‘[Ether 13:2–11.] (…)

‘Op de dag van vernieuwing, wanneer alle dingen 
nieuw worden, zullen er drie grote steden zijn die heilig 
zijn. Een ervan is het oude Jeruzalem, dat volgens de 
profetie van Ezechiël herbouwd zal worden. Een ervan 
is de stad Zion, ofwel de stad van Henoch, die van de 
aarde was weggenomen toen Henoch werd opgeno-
men, en die hersteld zal worden; en dan is er nog de 
stad Zion, ofwel het nieuwe Jeruzalem, die gebouwd 
zal worden door het nageslacht van Jozef op dit 
Amerikaanse vasteland.’ (Answers to Gospel Questions, 
samengesteld door Joseph Fielding Smith jr., 5 delen 
[1957–1966], deel 2, pp. 103–104.)

Ether 13:1–12
Welke kenmerken van het nieuwe Jeruzalem 

worden in deze verzen genoemd? Hoe kunnen 
we diezelfde eigenschappen beter ontwikkelen?

Ether 13:15–31. Coriantumr
•	 Coriantumr	had	veel	tijd	besteed	aan	de	bestudering	
van ‘krijgskunde en alle geslepenheid der wereld’ (Ether 
13:16). Toch verwierp hij de eenvoudige boodschap 
van Ether, waardoor hij vrede gekend zou hebben die 
al zijn militaire vaardigheden hem niet konden brengen.
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Let op de belofte van de profeet Ether aan Coriantumr 
in Ether 13:20–21, alsook de vervulling ervan (zie Ether 
15:1–3, 26–32; Omni 1:20–22).

Ether 14–15. De laatste veldslag van de Jaredieten
•	 Coriantumr	en	Shiz	lieten	al	hun	volgelingen	omkomen	
zonder de strijd te staken. We kunnen ons de verschrik-
king van de laatste veldslag van de Jaredieten niet goed 
voorstellen — zelfs vrouwen en kinderen werden met 
oorlogswapens uitgerust en bij de strijd ingezet (zie Ether 
15:15). Het schetst echter wel een plastisch beeld van wat 
er van mensen terechtkomt als de Geest van de Heer Zich 
terugtrekt en niet meer op hen inwerkt (zie vers 19).

Ro
be

rt 
Ba

rre
t, 

©
 1

98
6 

IR
I

Ro
be

rt 
Ba

rre
t, 

©
 1

98
6 

IR
I

Stof tot nadenken
•	 Op	welke	manieren	heeft	de	activerende	kracht	van	

de verzoening uw zwakheden in sterke eigenschap-
pen omgezet?

•	 In	welke	opzichten	dient	het	boek	Ether	als	waar-
schuwing voor de natiën der aarde in deze tijd?

•	 Boosheid	en	haat	speelden	een	grote	rol	bij	de	
ondergang van de Jaredieten. Welke rol ziet u boos-
heid en haat in de huidige wereld spelen? Hoe kunt 
u die binnen uw eigen invloedssfeer tegengaan?

•	 Hoe	is	uw	geloof	of	geestelijke	vastberadenheid	
beproefd? Hoe hebben die beproevingen van uw 
geloof bijgedragen aan uw ‘getuigenis’ van Jezus 
Christus of uw begrip van eeuwige waarheden?

Voorgestelde opdrachten
•	 Stel	een	tekortkoming	of	gebrek	bij	uzelf	vast	als	

gevolg van menselijke zwakheid. Stel op basis van 
Ether 12:27    een strategie op om er een sterk punt 
van te maken.

•	 Denk	na	over	Moroni’s	aansporing	om	‘die	Jezus	
— over wie de profeten en de apostelen hebben 
geschreven — te zoeken, opdat de genade van God 
de Vader, en ook van de Heer Jezus Christus, en van 
de Heilige Geest, die van Hen getuigt, in u zal zijn 
en voor eeuwig in u zal verblijven’ (Ether 12:41). 
Schrijf een korte verhandeling over wat u kunt doen 
om ‘Jezus (…) te zoeken’ en ‘de genade van God de 
Vader’ te verkrijgen.

Ether 11–15
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Moroni 1– 6

Hoofdstuk 53

Inleiding
Nadat Moroni zijn samenvatting van de geschiedenis 
van de Jaredieten had voltooid (zie Ether 13:1; 15:34), 
had hij niet gedacht nog langer te zullen leven om meer 
te schrijven (zie Moroni 1). Hij leefde echter nog 36 jaar 
na de laatste veldslag tussen de Lamanieten en de 
Nephieten (zie Mormon 6:5; Moroni 10:1). Gedurende 
die tijd tekende Moroni nog meer heilige waarheden 
op die waardevol zijn voor de lezers in de laatste dagen. 
Deze hoofdstukken zijn vooral nuttig voor ons vanwege 
de voorschriften omtrent de juiste verrichting van 
verordeningen — in het bijzonder het avondmaal — en 
de positie van de Heilige Geest in het dagelijks bestuur 
van de kerk. Moroni beklemtoonde tevens de noodzaak 
dat kerkleden waken over nieuwe leden die tot de kerk 
toetreden en ze moeten bijstaan en sterken.

Toelichting
Moroni 1:1–3. Moroni
•	 De	Heer	vertrouwde	‘de	sleutels	van	de	kroniek	van	
het hout van Efraïm’ aan Moroni toe (LV 27:5). Aldus 
werd hij de sleutelfiguur bij de overdracht van de 
kroniek aan deze bedeling alsook de bewaarder van de 
kroniek zelf. Moroni was ‘de laatste Nephitische profeet 
in het Boek van Mormon (ongeveer 421 n.C.). Kort voor 
zijn dood overhandigde Mormon een geschiedkundige 
kroniek, de platen van Mormon geheten, aan zijn zoon 
Moroni (Woorden van Mormon 1:1). Moroni voltooide 
de samenstelling van de platen van Mormon, voegde de 
hoofdstukken 8 en 9 toe aan het boek Mormon (Mor-
mon 8:1), vatte het boek Ether samen en voegde het bij 
de andere boeken (Ether 1:1–2), en voegde ten slotte 
zijn eigen boek, het boek Moroni, erbij (Moroni 1:1–4). 
Vervolgens verzegelde Moroni de kronieken en begroef 
ze op de heuvel Cumorah (Mormon 8:14; Moroni 10:2). 
In 1823 werd Moroni als herrezen mens gestuurd om 
het Boek van Mormon aan Joseph Smith te openbaren 
(Geschiedenis van Joseph Smith 1:30–42, 45; LV 27:5). 
Tot 1827, het jaar dat hij hem de platen overhandigde 
(Geschiedenis van Joseph Smith 1:59), kwam hij ieder 
jaar terug om de jonge profeet te instrueren (Geschie-
denis van Joseph Smith 1:54). Toen hij klaar was met de 
vertaling, gaf Joseph Smith de platen terug aan Moroni.’ 
(Gids bij de Schriften, ‘Moroni, zoon van Mormon’.)

Moroni 1:4. Het Boek van Mormon 
zal van grote waarde zijn
•	 Het	Boek	van	Mormon	speelt	in	de	bekering	van	
veel mensen een belangrijke rol. Moroni noemt in 
het bijzonder de zegeningen die de Lamanieten in de 
laatste dagen ten gevolge van het Boek van Mormon 
ten deel zouden vallen. Een van de eerste zendingsop-
roepen in deze bedeling was voor Oliver Cowdery en 
zijn collega’s, en wel om in de beginjaren van Amerika 
tot de Lamanieten aan de westelijke beschavingsgrens 
(Missouri) te prediken (zie LV 28:8–10). De kerk draagt 
de evangelieboodschap tegenwoordig aan iedereen uit, 
met inbegrip van de nakomelingen van Lehi, die over 
de hele wereld zijn verstrooid.

Moroni 2:1. De Nephitische 
‘discipelen’ waren apostelen
•	 ‘Dit	boek	[Het	Boek	van	Mormon]	vertelt	ons	ook	
dat onze Heiland na zijn opstanding op dit halfrond is 
verschenen; (…) dat er apostelen, profeten, herders, 
leraars en evangelisten waren; dezelfde orde, hetzelfde 
priesterschap, dezelfde verordeningen, gaven, machten 
en zegeningen die ook op het oostelijk halfrond ont-
vangen waren.’ ( Joseph Smith, History of the Church, 
deel 4, p. 538.)

‘Hoewel de Nephitische twaalf steeds als discipelen 
worden aangeduid, is het wel zo dat ze met goddelijk 
gezag waren bekleed om onder hun eigen volk bijzon-
dere getuigen van Christus te zijn. Daarom waren zij 
feitelijk apostelen voor het Nephitische volk.’ ( Joseph 
Fielding Smith, Doctrines of Salvation, deel 3, p. 158; zie 
ook Mormon 9:18.)

Moroni 2–5. Het belang van verordeningen 
in de Kerk van Jezus Christus
•	 President	Boyd K.	Packer,	president	van	het	Quorum	
der Twaalf Apostelen, heeft uitgelegd waarom verorde-
ningen zo belangrijk zijn: ‘Verordeningen en verbonden 
worden onze geloofsbrieven voor toelating in zijn 
tegenwoordigheid. Daarnaar streven is een levenslange 
zoektocht; zich er vervolgens aan houden is de uitda-
ging van het sterfelijk leven.’ (Ensign, mei 1987, p. 24.)

President Packer heeft ook gezegd: ‘Goed gedrag 
zonder de verordeningen van het evangelie verlost en 
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verhoogt het mensdom niet; de verbonden en verorde-
ningen zijn essentieel.’ (Ensign, november 1985, p. 82.)

•	 Ouderling	Dallin H.	Oaks	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft de relatie beschreven tussen 
onze Vader in de hemel, ons gezin en de verordeningen 
waaraan we deelnemen: ‘De ultieme prioriteiten van 
heiligen der laatste dagen zijn tweeledig. Ten eerste 
proberen we onze relatie met God, de eeuwige Vader, 
en zijn Zoon, Jezus Christus, te begrijpen en ervoor 
te zorgen dat die relatie veilig gesteld wordt door de 
verlossende verordeningen te ontvangen en ons aan 
onze verbonden te houden. Ten tweede proberen 
we de relatie met onze familieleden te begrijpen en 
ervoor te zorgen dat die relaties veilig gesteld worden, 
door de verordeningen (…) en door het naleven van 
de verbonden die wij sluiten. (…) Als deze relaties 
zijn zeker gesteld op de manier die ik heb uitgelegd, 
zullen we eeuwige zegeningen ontvangen die op geen 
enkele andere wijze zijn te verkrijgen. Deze eeuwige 
zegeningen kunnen door geen enkele combinatie van 
wetenschap, succes, bezit, hoogmoed, beroemdheid of 
macht worden verkregen!’ (Liahona, juli 2001, p. 102.)

Moroni 3
Wat zijn volgens Moroni de essen-
tiële kenmerken bij de ordening tot 

het ambt van priester en leraar?

Moroni 3:3. Geordend ‘tot priester’ of leraar
•	 President	Joseph	Fielding	Smith	(1876–1972)	heeft	
uitgelegd dat de Nephieten het Aäronisch priesterschap 
niet vóór het bezoek van de Heiland gebruikten; zie de 
toelichting bij Jakob 1:18 (pagina 119).

Moroni 3:4. Geordend ‘door de 
macht van de Heilige Geest’
•	 De	Heilige	Geest	speelt	een	belangrijke	rol	in	alle	
priesterschapsverordeningen. De Heilige Geest kent 
ons hart en onze daden. Door de macht van de Heilige 
Geest worden alle verordeningen bekrachtigd (zie LV 
132:7). De profeet Joseph Smith (1805–1844) heeft 
gesproken over de rol van de Heilige Geest bij het 

verrichten van verordeningen: ‘Wij geloven in de gave 
van de Heilige Geest die wij nu bezitten, net als in de 
tijd van de apostelen; wij geloven dat die [gave van de 
Heilige Geest] nodig is om het priesterschap in te stel-
len en te organiseren, dat niemand tot enig ambt in de 
bediening kan worden geroepen zonder die gave. Wij 
geloven ook in profetie, de gave van talen, visioenen, 
openbaringen, gaven en genezingen; en dat wij deze 
dingen alleen kunnen ervaren met de gave van de 
Heilige Geest.’ (History of the Church, deel 5, p. 27.)

Moroni 4–5. Het avondmaal
•	 Ouderling David A. Bednar van het Quorum der 
Twaalf Apostelen heeft gesproken over het belang van 
deelname aan het avond-
maal om onze verbonden 
indachtig te zijn: ‘Door de 
verordening van het avond-
maal hernieuwen wij ons 
doopverbond en kunnen 
wij vergeving van onze 
zonden ontvangen en behouden (zie Mosiah 4:12, 26). 
Bovendien worden wij wekelijks herinnerd aan de 
belofte dat we zijn Geest altijd bij ons mogen hebben. 
En door onszelf rein en onbesmet van de wereld te 
bewaren, worden wij een uitverkoren vat, waarin de 
Geest des Heren altijd kan vertoeven.’ (Liahona, mei 
2006, p. 31.)

Moroni 4–5
In welke opzichten komen de gebeden 
voor het brood en het water met elkaar 
overeen? Waarin zijn ze verschillend?

Moroni 4:3. De naam van Jezus Christus  
op ons nemen
•	 Ouderling	Dallin H.	Oaks	heeft	drie	belangrijke	bete-
kenissen genoemd die we dienen te begrijpen als we 
de naam van de Heiland tijdens het avondmaal op ons 
nemen:

‘Als wij betuigen dat wij gewillig zijn de naam van 
Jezus Christus op ons te nemen, heeft dat meerdere 
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betekenissen. Sommige van die betekenissen zijn 
duidelijk en vallen binnen het begripsvermogen van 
onze kinderen. Andere zijn alleen duidelijk voor wie de 
Schriften onderzocht hebben en de wonderen van het 
eeuwige leven hebben overpeinsd.

‘Door een van de duidelijke betekenissen wordt een 
belofte hernieuwd die we bij de doop hebben gedaan. 
Volgens de gewoonte in de Schriften laten dopelingen 
‘aan de kerk (…) blijken dat zij zich waarlijk van al 
hun zonden hebben bekeerd, en gewillig zijn de naam 
van Jezus Christus op zich te nemen, met het vaste 
voornemen Hem tot het einde te dienen’ (LV 20:37; 
zie ook 2 Nephi 31:13; Moroni 6:3). Als we van het 
avondmaal nemen, hernieuwen we dit verbond en alle 
andere verbonden die we in de wateren van de doop 
hebben gesloten. (Zie Joseph Fielding Smith, Doctrines 
of Salvation, samengesteld door Bruce R. McConkie, 
3 delen [Salt Lake City: Bookcraft, 1954–1956], deel 2, 
pp. 341, 346.)

‘Als tweede duidelijke betekenis nemen we de naam 
van onze Heiland op ons wanneer we lid worden van 
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen. Volgens zijn gebod draagt deze kerk zijn naam. 
(Zie LV 115:4; 3 Nephi 27:7–8.) Ieder lid, jong en oud, 
is een van de “huisgenoten Gods” (Efeziërs 2:19). Als 
oprechte gelovigen in Christus, als christenen, heb-
ben we zijn naam met blijdschap op ons genomen. 
(Zie Alma 46:15.) Koning Benjamin leerde zijn volk: 
“Wegens het verbond dat gij hebt gesloten, zult gij de 
kinderen van Christus worden genoemd, zijn zonen 
en zijn dochters; want zie, heden heeft Hij u geestelijk 
verwekt” (Mosiah 5:7; zie ook Alma 5:14; 36:23–26).

‘Ook nemen we de naam van Jezus Christus op ons 
wanneer we openlijk ons geloof in Hem verkondigen. 
We hebben allemaal vele kansen om ons geloof 
uit te dragen aan vrienden en buren, collega’s en 
kennissen. (…)

‘Een derde betekenis doet een beroep op het begrip 
van wie rijp genoeg zijn om te weten dat een volgeling 
van Christus verplicht is om Hem te dienen. (…) Als 
we betuigen dat wij gewillig zijn de naam van Jezus 
Christus op ons te nemen, geven we blijk van onze 
gewilligheid om het werk voor zijn koninkrijk te doen.

‘In deze drie relatief duidelijke betekenissen zien we dat 
we de naam van Christus 
op ons nemen wanneer we 
ons in zijn naam laten 
dopen, wanneer we tot zijn 
kerk behoren en ons geloof 
in Hem betuigen, en wan-
neer we het werk voor zijn 
koninkrijk doen.’ (Ensign, 
mei 1985, p. 80.)

Moroni 4:3; 5:2. ‘Hem 
altijd indachtig zijn’
•	 President	Henry	B.	Eyring	van	het	Eerste	Presidium	
heeft uitgelegd hoe snel we vergeten om de Heer 
indachtig te zijn en wat we kunnen doen om vaker 
aan Hem te denken:

‘Wie van u een zending hebben vervuld, zijn misschien 
(…) uw zendingsdagboek tegengekomen in een kast 
bij u thuis. Misschien hebt u erin gelezen en was u 
geschokt door de herinnering aan hoe hard u toen 
werkte, hoe vaak u aan de Heiland dacht en aan zijn 
offer voor u en de mensen die u probeerde te ontmoe-
ten en te onderwijzen, en hoe vurig en vaak u bad. 
De schok kwam misschien door het besef hoezeer de 
zorgen van het leven u hebben weggenomen van waar 
u zich eens bevond, zo dicht bij altijd indachtig zijn en 
altijd bidden.

‘Mijn boodschap is een smeekbede, een waarschuwing 
en een belofte: ik smeek u om vastberaden de eenvou-
dige dingen te doen waardoor u geestelijke vooruitgang 
maakt.

‘Begin met Hem indachtig te zijn. Dan zult u denken 
aan wat u weet en waar u van houdt. De Heiland heeft 
ons de Schriften gegeven, en de profeten hebben er een 
prijs voor betaald waar wij geen idee van hebben, opdat 
wij Hem mochten leren kennen. Verdiep u erin. Besluit 
nu om meer te lezen en aandachtiger te lezen dan ooit 
tevoren.’ (‘Always’, Ensign, oktober 1999, pp. 9–10.)

Moroni 6:2. ‘Een gebroken hart 
en een verslagen geest’
•	 Wat	houdt	het	in	om	‘een	gebroken	hart	en	een	
verslagen geest’ te hebben? President Ezra Taft Benson 

Hoofdstuk 53

404



(1899–1994) heeft gezegd dat dit hetzelfde is als god-
delijk berouw of droefheid naar Gods wil, ‘een diep 
besef dat we onze Vader en onze God door onze daden 
gekrenkt hebben. Het is het scherpe en duidelijke besef 
dat de Heiland, Hij die geen zonde heeft begaan, de 
grootste van allen, door ons gedrag folterende pijn en 
lijden heeft ondergaan. Mede door onze zonden heeft 
Hij uit iedere porie gebloed. Dat is de echte mentale 
en geestelijke zielensmart, die in de Schriften “een 
gebroken hart en een verslagen geest” wordt genoemd. 
(Zie 3 Nephi 9:20; Moroni 6:2; LV 20:37; 59:8; Psalmen 
34:18; 51:17; Jesaja 57:15.) Die instelling is een absolute 
vereiste voor oprechte bekering.’ (‘A Mighty Change of 
Heart,’ Ensign, oktober 1989, p. 4.)

Ouderling Bruce D. Porter van de Zeventig heeft de 
betekenis van ‘een gebroken hart en een verslagen 
geest’ nader omschreven:

‘Wanneer ons hart gebroken is, staan we volledig open 
voor de Geest van God en erkennen we dat we van 
Hem afhankelijk zijn voor alles wat we hebben en alles 
wat we zijn. Het noodzakelijke offer is de offerande van 
hoogmoed in al haar vormen. De gebrokene van hart 
kan, als zachte klei in de handen van een bekwame 
pottenbakker, in de handen van de Meester geboet-
seerd en gevormd worden. (…)

‘(…) Wie een gebroken hart en een verslagen geest 
hebben, zijn bereid om alles te doen wat God vraagt 
zonder weerstand te bieden of wrok te koesteren. Niet 
langer doen we het op onze manier, maar we leren het 
op Gods manier te doen. (…)

‘Er is echter nog een dimensie van een gebroken hart, 
namelijk onze diepe dankbaarheid voor Christus’ lijden 
voor ons persoonlijk. (…) Wanneer wij de Heiland en 
zijn lijden indachtig zijn, zal ook ons hart breken uit 
dankbaarheid voor de Gezalfde.

Wanneer we alles wat we hebben en alles wat we zijn 
aan Hem offeren, zal de Heer ons hart met vreugde vul-
len. Hij zal de “gebrokenen van hart” verbinden ( Jesaja 
61:1) en ons leven opluisteren met de liefde Gods’. 
(Liahona, november 2007, p. 32.)

Moroni 6:3. ‘Vastbesloten (…) te dienen’
•	 President Thomas S. Monson heeft de houding 
besproken die we allemaal moeten hebben als we ons 

hebben laten dopen en 
geroepen worden om in de 
kerk te dienen: ‘Hoewel de 
verhoging een persoonlijke 
kwestie is, en men niet 
groepsgewijs het heil ont-
vangt, maar individueel, 
kan niemand in het luchtle-
dige leven. Het lidmaat-
schap in de kerk vraagt om 

een vastberadenheid om anderen te dienen. Een verant-
woordelijke positie is misschien niet van algemeen 
erkend belang, en de beloning is misschien ook niet 
algemeen bekend. Maar om aanvaardbaar te zijn voor 
de Heiland moet dienstbaarheid uit een bereidwillige 
geest en een toegewijd hart voortkomen en door 
bereidwillige handen worden verricht.’ (Zie De Ster, 
juli 1994, p. 62.)

Moroni 6:4. ‘Gevoed worden door 
het goede woord Gods’
•	 ‘Inwerken	op’	wil	zeggen	beïnvloeden.	In	Moroni	6:4	
heeft die uitdrukking betrekking op de werking van de 
Geest op een bekeerling, die daardoor verandert. Het 
zoenoffer van Christus maakt de vergeving van onze 
zonden mogelijk, maar de reinigende macht van de 
Heilige Geest — de doop met vuur — zuivert ons pas 
echt en neemt onze zonden weg (zie 2 Nephi 31:17; 
Alma 13:12; 3 Nephi 27:20). Door de werkingen van de 
Heilige Geest boren wij tevens de activerende kracht 
van de verzoening aan, zodat we getrouwe heiligen der 
laatste dagen kunnen worden.

•	 President	Gordon B.	Hinckley	(1910–2008)	heeft	aan	
de hand van een persoonlijke ervaring aangegeven hoe 
belangrijk het is dat we nieuwe bekeerlingen onder 
onze hoede nemen:

‘Iedere bekeerling moet “gevoed worden door het 
goede woord Gods” (Moroni 6:4). Het is absoluut 
noodzakelijk dat hij of zij wordt opgenomen in een 
priesterschapsquorum of de zustershulpvereniging, de 
jongevrouwen, de jongemannen, de zondagsschool of 
het jeugdwerk. Hij of zij moet worden aangemoedigd 
naar de avondmaalsdienst te gaan om van het avond-
maal te nemen, om de doopverbonden te hernieuwen.
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‘Niet zo lang geleden luisterde ik naar een man en een 
vrouw die in mijn wijk een toespraak hielden. Deze 
man had veel functies in de kerk gehad, waaronder die 
van bisschop. Hun meest recente taak was de begelei-
ding van een alleenstaande moeder en haar kinderen. 
Hij vertelde dat het de heerlijkste ervaring was van alles 
wat hij in de kerk gedaan had.

‘Die jonge vrouw zat vol vragen. Ze zat vol angsten en 
zorgen. Ze wilde geen fouten maken, niets zeggen wat 
ongepast was en haar in verlegenheid zou brengen of 
anderen aan het lachen zou maken. Geduldig brachten 
die man en zijn vrouw het gezin naar de kerk, zaten 
naast ze, plaatsten als het ware een scherm om ze heen 
ter bescherming tegen alles wat hen in verlegenheid 
kon brengen. Eén avond per week waren ze bij hen 
thuis om ze verder in het evangelie te onderwijzen 
en hun vele vragen te beantwoorden. Zij gaven dat 
gezinnetje leiding zoals een herder zijn schapen leidt. 
Uiteindelijk moest het gezin door omstandigheden naar 
een andere stad verhuizen. “Maar”, zei hij, “we cor-
responderen nog steeds met die vrouw. We waarderen 
haar zeer. Ze staat nu stevig in de kerk en we maken 
ons over haar geen zorgen. Het was een vreugde om 
met haar te werken.”

‘Ik ben ervan overtuigd dat we maar heel weinig 
nieuwe leden van de kerk verliezen als we beter voor 
ze zorgen.’ (Zie ‘Zoek de lammeren, hoed de schapen’, 
De Ster, juli 1999, p. 123.)

•	 Ouderling	Jeffrey R.	Holland	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft gesproken over de universele 
verantwoordelijkheid om onze medeleden ‘op het 
rechte pad’ te houden: ‘Inspirerend onderwijs thuis en 
in de kerk is een essentieel aspect van gevoed worden 
met het goede woord Gods. (…) De mogelijkheid om 
die roeping groot te maken bestaat zeker overal. Er is 
altijd behoefte aan. Vaders, moeders, broers, zussen, 
vrienden, zendelingen, huisonderwijzers en huisbe-
zoeksters, priesterschapsleiders en leidinggevenden van 
hulporganisaties, leerkrachten — allemaal zijn ze, op 
hun manier, “van God gekomen” voor onze vorming 
en redding. In deze kerk is het bijna onmogelijk om 
iemand te vinden die niet op de een of ander manier 
leiding geeft aan zijn of haar medeleden van de kudde.’ 
(Zie De Ster, juli 1998, p. 29.)

Moroni 6:4. ‘De bron en voleinder 
(…) van hun geloof’
•	 In	onze	gevallen	staat	moeten	we	opzien	naar	de	
Heiland om ons geloof te verkrijgen en te ontwikkelen. 
Het vierde geloofsartikel leert ons dan ook dat ‘geloof 
in de Heer Jezus Christus’ het eerste beginsel van het 
evangelie is.

Het woord voleinder duidt op verschillende aspecten 
van de rol die de Heiland bij de ontwikkeling van 
ons geloof speelt. Ten eerste zal Hij voleindigen of 
volbrengen waar Hij aan begint. Wij kunnen volledig 
op de Heer vertrouwen dat Hij zijn taak zal vervullen 
terwijl wij ernaar streven meer op Hem te gaan lijken. 
Ten tweede zal Hij onze volmaaktheid bewerkstelligen 
als wij ons best doen en onze verbonden nakomen. 
Door zijn genade is volmaaktheid voor ons weggelegd, 
het ultieme doel van onze geloofsreis. Voleindigen 
draagt ook de betekenis van afronden of afwerken tot 
de beoogde kwaliteit in zich. Als we ons als zijn zonen 
en dochters in geloof tot de Heer wenden, zal Hij ons 
helpen ons beste zelf te verwezenlijken.

•	 President Henry B. Eyring heeft de centrale rol van 
de Heiland in onze verlossing besproken. Hij voegde 

zijn getuigenis aan dat van 
Moroni toe dat Jezus ‘“de 
bron en voleinder [is] van 
hun geloof” [Moroni 6:4]. 
De Heiland heeft het 
mogelijk gemaakt dat we 
ons kunnen zuiveren dank-
zij zijn verzoening en onze 
gehoorzaamheid aan zijn 
geboden. En het is de Hei-
land die hen voedt die met 

geloof de wateren van de doop betreden en de gave 
van de Heilige Geest ontvangen. Als zij Hem altijd 
indachtig zijn en als zij als een kind gehoorzaam blij-
ven, zal Hij zorgen dat ze zijn Geest altijd bij zich heb-
ben.’ (Zie De Ster, januari 1998, p. 87.)

Moroni 6:5. Dikwijls tezamen komen
•	 Ouderling	Joseph B.	Wirthlin	(1917–2008)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft ons herinnerd aan 
de saamhorigheid in de wereldwijde kerk. Hij heeft 
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gewezen op de offers die kerkleden brengen voor de 
belangrijke opdracht om dikwijls tezamen te komen:

‘Een van de vele voordelen van het lidmaatschap in 
de kerk is de omgang met de heiligen. Tijdens mijn 
roeping in Europa hielden we gedenkwaardige ringcon-
ferenties voor de Amerikaanse militairen in Duitsland. 
Veel van onze goede broeders en zuster legden grote 
afstanden af om de bijeenkomsten bij te wonen. Som-
migen kwamen de avond ervoor al en sliepen dan op 
de vloer van de recreatiezaal. Ongeacht het offer dat 
ze brachten, voegden ze zich opgewekt bij de andere 
heiligen der laatste dagen en keken ze uit naar de kans 
om door de kerkleiders geïnstrueerd en opgebouwd 
te worden. Als we samenkomen, zijn we “geen vreem-
delingen en bijwoners meer, maar medeburgers der 
heiligen en huisgenoten Gods’ [Efeziërs 2:19].

‘Wij hebben het gebod en het voorrecht gekregen om 
“dikwijls tezamen [te komen] om te vasten en te bidden 
en met elkaar te spreken over het welzijn van [onze] 
ziel” [Moroni 6:5]. In algemene conferenties en andere 
bijeenkomsten van de kerk over de hele wereld zoeken 
we elkaars gezelschap — het goede gezelschap van 
broeders en zusters in het evangelie en de troostrijke 
en heerlijke verbinding met de Geest van God. In onze 
diensten vervult de aanwezigheid van die Geest ons 
hart met liefde voor God en voor onze medeheiligen.’ 
(Zie De Ster, januari 1998, p. 33.)

Moroni 6:7. Er diende ‘geen 
ongerechtigheid onder hen’ te zijn
•	 Koning	Benjamin	legde	uit	dat	iemands	naam	alleen	
wegens overtreding wordt uitgewist (zie Mosiah 1:12). 
Alma waarschuwde: ‘De namen der goddelozen zullen 
niet worden vermengd met de namen van mijn volk’ 
(Alma 5:57). Er komt een tijd dat eenieder die ernstige 
ongerechtigheden begaat zich moet bekeren, anders is 
die persoon het niet waardig om in de tegenwoordig-
heid van de Heer te verblijven of tot het koninkrijk te 
behoren. Onboetvaardige leden kunnen hun lidmaat-
schap verliezen door een kerkelijke disciplinaire 
maatregel. (Zie de toelichting bij Mosiah 26:32–36 op 
pagina 169 voor meer informatie over de soorten zon-
den waarvoor kerkelijke discipline is vereist.)

Moroni 6:7–8
Hoe werd in de tijd van het Boek van 

 Mormon kerkelijke discipline toegepast?

Moroni 6:9. ‘Naar de werkingen van de Geest’
•	 Ouderling	David B.	Haight	(1906–2004)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd hoe 
belangrijk het is om de Geest in onze bijeenkomsten uit 
te nodigen:

‘De grote tragedie van de Nephitische neergang die 
Mormon in het Mormon Boek van Mormon optekende, 
was het verlies van de Heilige Geest en de gaven van 
de Geest. Door wijsheid en inspiratie noteerde Moroni 
in zijn eindverslag de instructies van zijn vader, Mor-
mon, aangaande de verordeningen, het avondmaal en 
de gebruiken van de kerk. Let op zijn getuigenis over 
hun bijeenkomsten:

‘“Hun bijeenkomsten werden door de kerk geleid naar 
de werkingen van de Geest en door de macht van de 
Heilige Geest; want zoals de macht van de Heilige 
Geest hen leidde — zij het om te prediken of aan te 
sporen of te bidden of te smeken of te zingen — zo 
werd het gedaan.” (Moroni 6:9.)

‘Dat is de geest die onze aanbidding en avondmaals-
diensten kan en zou moeten kenmerken.

‘Een zuster zei eens na afloop van zo’n geestelijke 
dienst tegen mij: “Ik kan me niet alles meer herinneren 
wat er is gezegd, maar ik weet wel hoe we ons voelden 
toen we de slotlofzang zongen en ons hoofd in gebed 
bogen.”’ (‘Remembering the Savior’s Atonement’, 
Ensign, april 1988, p. 13.)

Stof tot nadenken
•	 Hoe	vaak	denkt	u	aan	de	verbonden	die	u	met	

God hebt gesloten? Aan welke verbonden denkt u 
het vaakst ? Waarom moet u al uw verbonden vaak 
indachtig zijn?

•	 Waarom	denkt	u	dat	ons	is	geboden	om	dikwijls	
tezamen komen in de kerk? Welke zegeningen krij-
gen u en anderen door dikwijls bijeen te komen?

Moroni 1–6
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•	 Waarom	is	het	belangrijk	dat	we	onze	bijeenkomsten	
leiden naar de werkingen van de Geest?

Voorgestelde opdrachten
•	 Lees	de	avondmaalsgebeden	voor	het	brood	en	

daarna voor het water (zie Moroni 4–5). Betrek de 
gebeden op uzelf door de persoonlijke voornaam-
woorden ik en mij te lezen in plaats van wij, zij en 

hun. Overdenk hoe dit de betekenis van de avond-
maalsgebeden voor u verandert.

•	 Overweeg	hoe	vaak	Moroni	ons	in	dit	tekstblok	
aanspoort om de naam van Jezus Christus op ons te 
nemen en Hem indachtig te zijn. Schrijf in uw dag-
boek enkele manieren waarop u dichter bij uw Hei-
land kunt leven.
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Moroni 7

Hoofdstuk 54

Inleiding
Hier lezen we Mormons krachtige rede die door zijn 
zoon Moroni is opgetekend. Vóór Moroni 7 bestond 
Mormons schriftuurlijke werk vooral uit samenvattingen 
van de geschriften van andere profeten. Hier lezen we 
Mormons krachtige rede die hij hield voor een recht-
schapen groep kerkleden (zie Moroni 7:2–3). Mormon 
leerde de heiligen in een samenleving die geestelijk in 
verval was hoe zij dichter tot God konden komen. Deze 
toespraak beklemtoont de noodzaak voor de juiste 
motivatie of intentie van onze daden, hoe we goed 
van kwaad kunnen onderscheiden, en het belangrijke 
verband tussen geloof, hoop en naastenliefde.

Toelichting
Moroni 7:2–3. ‘De rust des Heren’
•	 In	de	Schriften	staat	vaak	iets	over	‘de	rust	des	
Heren’. Nadat president Joseph F. Smith (1838–1918) 
Moroni 7:3 had geciteerd, schreef hij:

‘Dat is een tekst vol betekenis. De bedoelde rust is geen 
fysieke rust, want er bestaat geen fysieke rust in de 
Kerk van Jezus Christus. Er wordt hier verwezen naar 
de geestelijke rust en de gemoedsrust als de overtuiging 
van de waarheid zich in het hoofd van de mens heeft 
verankerd. We kunnen de rust van de Heer dus van-
daag al ingaan als we de waarheden van het evangelie 
leren begrijpen. (…) Niet iedereen hoeft naar die rust 
te zoeken, want velen hebben die al ontvangen, hun 
gemoed is gerust en zij hebben het vaste voornemen in 
hun hart om hun roeping eer aan te doen en standvas-
tig in de waarheid te blijven. Zij wandelen in nederig-
heid en rechtschapenheid op het pad dat is gemarkeerd 
voor de heiligen die gehoorzame volgelingen van Jezus 
Christus zijn. (…)

‘Ik dank onze Vader dat ik kennis van die waarheid heb 
mogen ontvangen, dat ik weet dat Jezus de Christus is, 
in wie alleen rust en heil te vinden zijn. Zowaar God 
leeft, worden zij die mensen en hun filosofieën navol-
gen, misleid; maar gelukkig zijn zij die de rust van de 
vredige volgelingen van Christus ingaan, die van nu af 
aan voldoende hoop verkrijgen totdat zij met Hem in de 
hemel zullen rusten.’ (Gospel Doctrine, 5de editie [1939], 
pp. 126, 128.)

Moroni 7:3–4
Wat houdt het in om een ‘vredige  volgeling’ 

van Christus te zijn en een ‘vredige 
 wandel’ te hebben? (Zie ook LV 19:23.)

Moroni 7:6–9. ‘Met een oprecht voornemen’
•	 Ouderling	Dallin H.	Oaks	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft gezegd dat alle mensen talloze 
kansen krijgen om hun naasten te helpen en dat hun 
motieven in dat opzicht van het grootste belang zijn:

‘In talloze teksten staat dat onze hemelse Vader onze 
gedachten en de voornemens van ons hart kent. (Zie LV 
6:16; Mosiah 24:12; Alma 18:32.) De profeet [Mormon] 
leerde ons dat als wij willen dat onze werken als goed 
worden gekwalificeerd, zij om de juiste redenen moeten 
worden gedaan. (…)

‘(…) Uit de Schriften blijkt dat onze dienstbaarheid in 
de kerk en jegens onze naasten pas zuiver is als we niet 
alleen letten op hoe we dienen, maar ook op waarom 
we dienen.

‘Mensen dienen elkaar om verschillende redenen en 
sommige daarvan zijn beter dan andere. (…) We moe-
ten er allemaal naar streven om met de beste motivatie 
dienstbetoon te verrichten.

‘(…) Ter illustratie, en zonder volledigheid te pretende-
ren, noem ik zes redenen. Ik bespreek ze in oplopende 
volgorde, van minder goede naar de beste redenen 
voor dienstbetoon.

‘[1] Sommige mensen dienen om een wereldlijke belo-
ning te ontvangen. (…)

‘[2] Een andere reden voor dienstbetoon — (…) om in 
goed gezelschap te verkeren. (…)

‘[3] Er zijn er die hun diensten verlenen uit angst voor 
straf. (…)

‘[4] Anderen zijn dienstbaar uit een soort plichtsgevoel 
of uit loyaliteit jegens vrienden, familie of bepaalde 
tradities. (…)

‘[5] Een betere reden voor dienstbetoon is de hoop op 
een eeuwige beloning. (…)
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‘[6] (…) De beste reden van allemaal. (…) 
Naastenliefde. (…)

‘(…) Het is niet voldoende om God met geheel onze 
macht en kracht te dienen. Hij, die in ons hart ziet en 
onze gedachten kent, verlangt meer van ons. Om ten 
laatsten dage onberispelijk voor God te kunnen staan, 
moeten we Hem ook met geheel ons hart en verstand 
dienen.

‘Dienen met geheel ons hart en verstand is een hele 
opgave voor ieder van ons. 
Dergelijke dienstbaarheid 
moet vrij zijn van zelfzuch-
tige ambitie en mag uitslui-
tend door de reine liefde 
van Christus gemotiveerd 
worden.’ (Ensign, novem-
ber 1984, pp. 12–15.)

•	 President	Marion G.	
Romney (1897–1988) van 
het Eerste Presidium heeft uit eigen ervaring verteld 
hoe belangrijk zuivere motieven zijn om rechtschapen 
dingen te doen:

‘Ongeveer 25 jaar geleden verhuisden zuster Romney 
en ik naar een wijk waar men net begonnen was een 
nieuw kerkgebouw neer te zetten. Ik schrok van het 
bedrag dat de bisschop mij als bijdrage vroeg. Ik vond 
de helft of minder redelijker. Maar ja, ik was pas geroe-
pen voor een nogal hoge positie in de kerk en kon hem 
moeilijk [nee verkopen]. Daarom zei ik: “Nou bisschop, 
ik zal het betalen, maar dat zal wel in termijnen moeten 
gebeuren want ik heb gewoon niet zoveel geld.” En dus 
begon ik te betalen. En ik bleef betalen tot er nog een 
termijn of drie over waren. Toen kwam ik tijdens mijn 
gewoontegetrouwe studie van het Boek van Mormon 
de tekst tegen waarin staat:

‘“(…) Indien een mens (…) een gave geeft (…) met 
tegenzin; daarom wordt het hem toegerekend alsof hij 
de gave had behouden; daarom wordt hij in de ogen 
van God als slecht gerekend.” (Moroni 7:8.)

‘Dat trof mij behoorlijk, want ik was toen al bijna dui-
zend dollar kwijt. Enfin, ik ging ermee door en betaalde 
de drie laatste termijnen die ik beloofd had en deed er 
nog een paar termijnen bij om de Heer te overtuigen 

dat ik het met de juiste instelling had gedaan.’ (‘Mother 
Eve, a Worthy Exemplar’, Relief Society Magazine, febru-
ari 1968, pp. 84–85.)

•	 President	Henry B.	Eyring	van	het	Eerste	Presidium	
heeft gezegd dat bidden met een oprechte bedoeling 
onder meer inhoudt dat we bereidwillig doen wat de 
Heer ons vraagt: ‘De jonge Joseph Smith heeft ons 
laten zien hoe we zo kunnen bidden. Hij geloofde in 
de belofte die hij in het boek Jakobus las. Hij ging naar 
het bos in het vertrouwen dat zijn gebed zou worden 
verhoord. Hij wilde weten bij welke kerk hij zich moest 
aansluiten. Hij was nederig genoeg om te doen wat 
hem gezegd werd. Hij bad met de intentie gehoorzaam 
te zijn, ook wij moeten dat doen.’ (Liahona, november 
2003, p. 90.)

Moroni 7:12–19.    Het licht van Christus
•	 De	Engelstalige	Bible	Dictionary	bevat	de	volgende	
verklaring:

‘Het licht van Christus is precies wat het woord aan-
geeft: verlichting, kennis en een opbouwende, verhef-
fende, behoudende invloed die door Jezus Christus 
aan de mens wordt gegeven. Christus is bijvoorbeeld 
“het ware licht dat ieder mens verlicht die in de wereld 
komt” (zie LV 93:2; Johannes 1:9). Het licht van Christus 
vervult “de uitgestrektheid der ruimte” en is het middel 
waardoor Christus “in alle dingen en (…) door alle din-
gen en rondom alle dingen” kan zijn. Het “geeft [leven] 
aan alle dingen” en is “de wet (…) waardoor alle din-
gen worden bestuurd”. Het is ook “hetzelfde licht (…) 
dat uw verstand verlevendigt” (zie LV 88:6–13, 41). Op 
die wijze houdt het licht van Christus verband met ons 
geweten en kunnen wij goed van kwaad onderscheiden 
(zie Moroni 7:12–19).

Het licht van Christus moet niet worden verward met de 
Heilige Geest, want het licht van Christus is geen per-
soon. Het is een invloed die de mens erop voorbereidt 
de Heilige Geest te ontvangen. Het licht van Christus 
zorgt ervoor dat de oprechte ziel die “luistert naar de 
stem” het ware evangelie en de ware kerk kan vinden, 
en daardoor de Heilige Geest kan ontvangen (zie LV 
84:46–48).’ (‘Light of Christ’, p. 725; zie ook Gids bij 
de Schriften, ‘Licht, Licht van Christus’; Trouw aan het 
geloof: evangeliewijzer [2004], pp. 107–108.)
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•	 ‘Het	geweten	is	een	uiting	van	het	licht	van	Christus,	
waarmee we tussen goed en kwaad kunnen kiezen.’ 
(Trouw aan het geloof, p. 108.) De ‘Geest van Christus’ 
(Moroni 7:16) en het ‘licht van Christus’ (vss. 18–19) 
zijn schriftuurlijke uitdrukkingen die vaak als synoniem 
worden gebruikt.

President Boyd K. Packer, president van het Quorum 
der Twaalf Apostelen, heeft getuigd dat dit licht 
een gave is waarmee wij goed van kwaad kunnen 
onderscheiden:

‘Of dat innerlijke licht, deze kennis van goed en fout, 
nu het licht van Christus, moreel besef of geweten 
wordt genoemd, het kan ons ingeven onze daden te 
veranderen — tenzij we het onderdrukken of tot zwij-
gen brengen. (…)

‘Iedere man, vrouw en kind in elke natie, van elke 
gezindte, elk ras — iedereen, waar ze ook leven, wat 
ze ook geloven en wat ze ook doen — heeft het onver-
gankelijke licht van Christus in zich.’ (‘Het licht van 
Christus’, Liahona, april 2005, pp. 9–10.)

•	 President	Joseph	Fielding	Smith	(1876–1972)	heeft	
enkele verschillen tussen de Heilige Geest en het licht 
van Christus toegelicht:

De Heilige Geest mag niet worden verward met de 
Geest die de uitgestrektheid der ruimte vervult en 
overal aanwezig is. Die andere Geest is geen persoon 
en heeft geen afmeting of omvang, maar komt voort uit 
de tegenwoordigheid van de Vader en de Zoon en is in 
alle dingen. Wij spreken over de Heilige Geest als een 
“persoon” en over die andere Geest als “iets”, maar de 
macht of gave van de Heilige Geest noemen we weer 
“iets”.

‘De Heilige Geest, zoals we door hedendaagse openba-
ring weten, is het derde lid van de Godheid en is een 
persoon van geest. De volgende termen worden als 
synoniemen gebruikt: Geest van God, Geest des Heren, 
Geest der waarheid, Trooster; alle verwijzen naar de 
Heilige Geest. In grote lijnen worden dezelfde termen 
gebruikt met betrekking tot de Geest van Jezus Christus, 
ook wel licht der waarheid, licht van Christus, Geest 
van God en Geest des Heren genoemd; toch zijn ze niet 
aan elkaar gelijk. Er is veel verwarring omdat we dat 
verschil niet duidelijk voor ogen houden.’ (Doctrines 

of Salvation, samengesteld door Bruce R. McConkie, 
3 delen [1954–1956], deel 1, pp. 49–50.)

•	 Gods	inspiratie	door	middel	van	het	licht	van	
Christus is niet beperkt tot alleen de leden van deze 
kerk. Het licht van Christus heeft vele wereldleiders 
beïnvloed.

‘Het Eerste Presidium heeft verklaard:

‘“Grote godsdienstige wereldleiders zoals Moham-
med, Confucius en de hervormers, en filosofen zoals 
Socrates, Plato en anderen, hebben een deel van Gods 
licht ontvangen. Zij ontvingen morele waarheden van 
God om hele volken verlichting te brengen en individu-
ele mensen groter begrip te geven. (…)

‘“Wij geloven dat God alle volken voldoende kennis 
heeft gegeven en zal geven om ze op hun weg naar het 
eeuwig heil te helpen.” (Verklaring van het Eerste Pre
sidium aangaande Gods liefde voor de hele mensheid, 
15 februari 1978.)’ ( James E. Faust, Ensign, mei 1980, 
p. 12.)

•	 Ouderling	Robert D.	Hales	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft een verband tussen het licht van 
Christus en de gave van de Heilige Geest verduidelijkt:

‘Ieder van ons brengt licht mee naar de aarde, het licht 
van Christus. (…)

‘Door het Licht van Christus te gebruiken om het goede 
te onderscheiden en te kiezen, kunnen we naar een 
nog groter licht gevoerd worden: de gave van de Hei-
lige Geest.’ (Liahona, juli 2002, p. 77.)

Moroni 7:17.    Inspiratie uit verkeerde bronnen
•	 Satan	kan	valse	openbaringen	geven	aan	wie	
openbaringen willen afdwingen of erop aandringen. 
Boodschappen van Satan voeren ons altijd bij Christus 
vandaan. President Boyd K. Packer heeft ons raad gege-
ven aangaande die valse geestelijke boodschappen:

‘Wees altijd op uw hoede opdat u niet door inspiratie 
uit een verkeerde bron misleid wordt. U kunt valse 
geestelijke boodschappen ontvangen. Er zijn valse gees-
ten net zoals er valse engelen zijn. (Zie Moroni 7:17.) 
Pas op dat u zich niet laat misleiden, want de duivel 
kan vermomd als een engel des lichts verschijnen.

Moroni 7
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‘Het geestelijke deel van ons en het emotionele deel 
van ons zijn zo nauw met elkaar verbonden, dat we een 
emotionele impuls onterecht als iets geestelijks kunnen 
opvatten. Sommige mensen beweren dat ze geestelijke 
ingevingen van God hebben ontvangen, terwijl die 
ingevingen vanuit hun emoties of van de duivel afkom-
stig zijn.’ (‘The Candle of the Lord’, Ensign, januari 1983, 
pp. 55–56.)

Moroni 7:19–25. ‘Al het goede aangrijpen’
•	 Mormon	leerde	dat	geloof	de	sleutel	is	om	al	het	
goede aan te grijpen (zie Moroni 7:25). In de uitleg hoe 
we door geloof ‘al het goede aangrijpen’, stond in een 
ZHV-huisbezoekboodschap eens het volgende:

‘Een eigen getuigenis ontwikkelen is een kwestie van 
verlangen en keuzes maken die ons geloof en onze 
hoop doen toenemen. Als wij “al het goede aangrijpen” 
willen, moeten we wel kiezen voor handelingen die ons 
geloof sterken:

‘We maken zinvolle tijd vrij voor gebed.

‘We gedenken en  
hernieuwen onze verbon-
den regelmatig door aan 
het avondmaal deel te 
nemen en de tempel te 
bezoeken.

‘We gebruiken de Schriften 
als een persoonlijke route-
kaart die ons aanwijzingen 
geeft.

‘We ontwikkelen vriend-
schapsbanden met mensen 
die ons helpen ons getuige-
nis sterker te maken.

‘We maken er een dagelijkse gewoonte van om anderen 
te helpen.’

(‘Lay Hold upon Every Good Thing’, Ensign, maart 
1991, p. 70.)

•	 Toen	zuster	Michaelene P.	Grassli	in	het	algemeen	
jeugdwerkpresidium werkzaam was, zei ze dat we 
ons op God afstemmen als we goeddoen: ‘We kunnen 
onze geestelijke zintuigen net zo trainen, zodat we in 
staat zijn de wil van onze hemelse Vader voor ons te 

herkennen. We trainen onze geestelijke zintuigen door 
goede dingen te doen. Ons wordt geleerd “zorgvuldig 
onderzoek te doen in het licht van Christus, opdat gij 
goed van kwaad kunt onderscheiden; en wanneer 
gij al het goede aangrijpt en het niet veroordeelt, zult 
gij zeker een kind van Christus zijn”. (Moroni 7:19.)’ 
 (‘Follow Him’, Ensign, november 1989, p. 93.)

Moroni 7:22–32
Hoe helpen de genoemde beginselen in deze 
verzen ons om ‘al het goede aan [te] grijpen’?

Moroni 7:29–31. Dienende engelen
•	 Ouderling	Jeffrey R.	Holland	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft uitgelegd dat het Boek van 
Mormon de realiteit van engelen onthult:

‘Ik ben ervan overtuigd dat een van de hoofdthema’s 
van het Boek van Mormon de rol, het bestaan en de 
cruciale deelname van engelen in het evangelieverhaal 
is. (…)

‘De realiteit van engelen, hun werk en hun bediening 
wordt steeds belangrijker naarmate wij ouder worden. 
Ik spreek hier niet alleen over de engel Moroni, maar 
ook over de dienende engelen die bij ons en rondom 
ons zijn, die de macht hebben om ons te helpen en dat 
ook doen (zie 3 Nephi 7:18; Moroni 7:29–32, 37; LV 
107:20). (…)

‘Ik vind dat we vaker moeten spreken over, geloven in 
en getuigen van de bediening van engelen. Zij zijn een 
van Gods grootste middelen om door de sluier heen 
te getuigen, en uit geen ander document in de hele 
wereld dan het Boek van Mormon komt dat beginsel zo 
duidelijk en krachtig naar voren.’ (‘For a Wise Purpose’, 
Ensign, januari 1996, pp. 16–17.)

•	 Ouderling	Bruce C.	Hafen	van	de	Zeventig	heeft	
gezegd dat engelen de mensenkinderen nog steeds 
dienen:

‘De bediening van deze ongeziene engelen is een van 
de subliemste vormen van interactie tussen hemel en 
aarde, waarbij God zijn zorg voor ons kenbaar maakt 
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en tastbare troost en geestelijke steun biedt aan wie in 
grote nood zijn. (…)

‘Wanneer komen de engelen? Als we naar getrouwheid 
streven, zijn ze dicht bij ons wanneer we ze het hardst 
nodig hebben.’ (‘When Do the Angels Come?’ Ensign, 
april 1992, pp. 12, 16.)

Moroni 7:29–31
Wat is precies de zending van 

dienende engelen?

Moroni 7:32–39. Geloof in Jezus Christus
•	 Ouderling	Richard G.	Scott	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft ons verteld wat geloof in Jezus 
Christus betekent:

‘Het verkrijgen van onwrikbaar geloof in Jezus Christus 
betekent een zee van helder licht in uw leven brengen. 
U hoeft niet langer alleen te worstelen met problemen 
die u onmogelijk zelf kunt oplossen of beheersen, want 
Hij heeft gezegd: “Indien gij geloof in Mij hebt, zult gij 
macht hebben om alles te doen wat Ik raadzaam acht ” 
(Moroni 7:33; cursivering toegevoegd).

‘Als u moedeloos, gekweld door overtreding, ziek of 
eenzaam bent, of wanhopig behoefte hebt aan troost en 
steun, getuig ik plechtig dat de Heer u zal helpen als u 
de geestelijke wet waarop die hulp is gegrond, nauwge-
zet gehoorzaamt. Hij is uw Vader. U bent zijn kind. Hij 
heeft u lief. Hij zal u nooit in de steek laten. Ik weet dat 
Hij u zal zegenen.’ (Zie De Ster, november 1991, p. 81.)

Moroni 7:40–44. Hoop
•	 Mormon	sprak	van	een	hoop	die	voortkomt	of	
ontspringt uit geloof in Christus (zie Moroni 7:40, 42). 
Hoop die gericht is op het leven en de zending van de 
Heer Jezus Christus, heeft de macht om ons boven alle 
tegenspoed die we ondervinden uit te tillen. President 
James E. Faust (1920–2007) van het Eerste Presidium 
heeft gezegd dat hoop gemoedsrust brengt in een leven 
vol moeilijkheden:

‘Er zijn enorme bronnen van hoop naast onze eigen 
mogelijkheden, studie, kracht en kwaliteiten. We 

hebben daarbij de gave van de Heilige Geest. Door de 
geweldige zegen van dat lid van de Godheid kunnen 
wij “de waarheid van alle dingen kennen” [Moroni 10:5].

‘Hoop is het anker van onze ziel. Ik ken niemand die 
geen behoefte heeft aan hoop: jong of oud, sterk of 
zwak, rijk of arm. In het Boek van Mormon staat de 
aansporing: “Daarom mag hij die in God gelooft met 
zekerheid hopen op een betere wereld, ja, zelfs een 
plaats ter rechterhand Gods, welke hoop voortvloeit 
uit geloof en een anker vormt voor de ziel der mensen, 
dat hen zeker en standvastig maakt, te allen tijde 
overvloedig in goede werken, en hen ertoe leidt God te 
verheerlijken.” [Ether 12:4; cursivering toegevoegd]. (…)

‘Iedereen heeft problemen en moeilijkheden in dit 
leven. Dat is een onderdeel van onze test in de sterfe-
lijkheid. De reden van sommige van die beproevingen 
kunnen we alleen begrijpen op basis van geloof en 
hoop omdat er vaak een groter doel is dat we niet altijd 
begrijpen. Door hoop ontstaat gemoedsrust.’ (Liahona, 
januari 2000, p. 70.)

•	 Ouderling	Joseph B.	Wirthlin	(1917–2008)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd dat we 
hoop mogen hebben, omdat goddelijke hulp altijd nabij 
is: ‘Zelfs als de wind van tegenspoed opsteekt, veran-
kert onze Vader ons aan onze hoop. De Heer heeft 
beloofd: “Ik zal u niet als wezen achterlaten” [ Johannes 
14:18], en Hij zal “[onze] ellende tot [ons] welzijn hei-
ligen”. [2 Nephi 2:2.] Zelfs als de beproevingen te veel 
lijken, kunnen we kracht en hoop putten uit de zekere 
belofte van de Heer: “Weest niet bevreesd en wordt niet 
verschrikt (…) , want het is geen strijd van u, maar van 
God” [2 Kronieken 20:15].’ (Zie De Ster, januari 1999, 
p. 30.)

Moroni 7:43–44. ‘Zachtmoedig 
en nederig van hart’
•	 Bisschop	H. David	Burton	van	de	Presiderende	
Bisschap heeft de deugden en het proces beschreven 
die tot zachtmoedigheid leiden: ‘Zachtmoedigheid is 
essentieel als we meer op Christus willen gaan lijken. 
Zonder die eigenschap kunnen we andere belangrijke 
deugden niet ontwikkelen. Mormon gaf aan: “Niemand 
is aannemelijk voor God dan alleen de zachtmoedigen 
en nederigen van hart” (Moroni 7:44). Zachtmoedigheid 
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verwerven is een proces. Ons is gevraagd om “dagelijks 
[ons] kruis” op te nemen (Lucas 9:23). Dat moeten we 
niet slechts af en toe doen. Meer zachtmoedigheid 
betekent niet meer zwakheid — het is de “opstelling 
met een houding van vriendelijkheid en zachtaardig
heid, die kracht, sereniteit en gezonde zelfachting en 
zelfbeheersing inhoudt”. (Neal A. Maxwell, ‘Meekly 
Drenched in Destiny’, in: Brigham Young University 
1982–1983 Fireside and Devotional Speeches [1983], 
p. 2.) Meer zachtmoedigheid maakt onderricht van de 
Geest mogelijk.’ (Liahona, november 2004, p. 99.)

Moroni 7:44. Geloof, hoop en naastenliefde
•	 Ouderling	M. Russell	Ballard	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft over de relatie tussen de belang-
rijke waarheden van hoop, geloof en liefde gezegd:

‘De apostel Paulus heeft gezegd dat er drie goddelijke 
beginselen zijn waarop wij ons leven kunnen bouwen, 
namelijk geloof, hoop en liefde. (Zie 1 Korintiërs 
13:13.) Samen bieden ze steun zoals de drie poten van 
een kruk. Ieder beginsel is belangrijk op zich, maar 
heeft tegelijk een belangrijke ondersteunende rol. Elk 
is namelijk onvolkomen zonder de andere twee. Uit 
hoop komt geloof voort. Zo ook doet waar geloof hoop 
ontstaan. Als we de hoop beginnen te verliezen, schie-
ten we tevens tekort in ons geloof. De beginselen van 
geloof en hoop moeten samen aangewend worden met 
liefde, die het voornaamste van alles is. Mormon heeft 
gezegd: “Naastenliefde is de reine liefde van Christus 
en zij houdt eeuwig stand” (Moroni 7:47). Zij is de vol-
maakte uitdrukking van ons geloof en onze hoop.

‘In combinatie met elkaar geven deze drie eeuwige 
beginselen ons het brede en eeuwige perspectief dat 
wij nodig hebben om de grootste moeilijkheden van het 
leven aan te kunnen, met inbegrip van de voorspelde 
oordelen in de laatste dagen. Waar geloof biedt hoop 
voor de toekomst; het stelt ons in staat om verder te 
kijken dan onze eigen zorgen. Die hoop beweegt ons 
ertoe dagelijks de reine liefde van Christus te tonen in 
onze daden van gehoorzaamheid en christelijk dienst-
betoon.’ (Zie De Ster, januari 1993, p. 29.)

•	 Ouderling	Neal A.	Maxwell	(1926–2004)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft uitgelegd dat de 

eigenschappen van hoop, geloof en naastenliefde vol-
ledig met Jezus Christus zijn verbonden en in Hem zijn 
verenigd:

‘Het verbaast ons niet dat de elementen van geloof, 
hoop en naastenliefde, die ons tot Christus brengen, 
heel sterk en nauw met elkaar verbonden zijn: ons 
geloof is in de Heer Jezus Christus, onze hoop is in zijn 
verzoening, en onze naastenliefde is de “reine liefde 
van Christus” (zie Ether 12:28; Moroni 7:47). Elk van die 
eigenschappen maakt ons geschikt voor het celestiale 
koninkrijk (zie Moroni 10:20–21; Ether 12:34). Maar 
daarvoor moeten we wel eerst zachtmoedig en nederig 
zijn (zie Moroni 7:39, 43).

‘Geloof en hoop beïnvloeden elkaar voortdurend, waar-
door ze niet altijd precies te onderscheiden zijn. Hoewel 
het ook geen volmaakte kennis betreft, zijn de door 
hoop gestimuleerde verwachtingen “met zekerheid” 
waar (Ether 12:4; zie ook Romeinen 8:24; Hebreeën 
11:1; Alma 32:21). In de geometrie van de herstelde 
theologie heeft hoop een grotere omtrek dan geloof. 
Als het geloof toeneemt, strekt de omtrek van de hoop 
zich navenant uit.’ (Zie De Ster, januari 1995, pp. 30–31.)

Moroni 7:44–48.    Naastenliefde: 
de reine liefde van Christus
•	 Sommigen	zien	naastenliefde	als	iets	dat	we	onszelf	
eigen kunnen maken door onze handel en wandel. 
Maar de liefde van Christ verkrijgen we alleen met de 
hulp en zegeningen van onze hemelse Vader. De pro-
feet Mormon spoorde ons aan om naar naastenliefde 
te streven en zei: ‘Bidt tot de Vader met alle kracht van 
uw hart’; dan wordt die liefde ‘geschonken aan allen 
die ware volgelingen zijn van zijn Zoon Jezus Christus’ 
(Moroni 7:48).

Ouderling Robert J. Whetten van de Zeventig heeft 
gezegd: ‘Net als geloof is christelijke liefde een gave 
van de Geest, verleend volgens de beginselen van 
rechtschapenheid en in overeenstemming met onze 
mate van gehoorzaamheid aan de wetten waarop zij is 
gegrond. En net als geloof moet liefde aangewend wor-
den om te groeien.’ (Zie De Ster, juli 1999, pp. 34–35.)

•	 Ouderling	Dallin H.	Oaks	heeft	naastenliefde	
beschreven en uitgelegd hoe men die verkrijgt: ‘Liefde, 
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“de reine liefde van Christus” (Moroni 7:47), [is] niet een 
handeling maar een gesteldheid of een gemoedstoe-
stand. Die liefde wordt verkregen door een opeenvol-
ging van handelingen die tot bekering leiden. De liefde 
is iets dat we worden. Daarom heeft Moroni verklaard 
dat “de mensen, tenzij zij naastenliefde bezitten, de 
plaats die (…) in de woningen van uw Vader [is] bereid, 
niet beërven” (Ether 12:34; cursivering toegevoegd).’ 
(Liahona, januari 2001, p. 42.)

•	 Ouderling	Jeffrey R.	Holland	heeft	gezegd	waarom	
naastenliefde ons zoveel zegen brengt:

‘De belangrijkere definitie van de “reine liefde van 
Christus” is echter niet wat wij als christenen, vaak 
tevergeefs, tot stand proberen te brengen, maar wat 
Christus ons als succesvol voorbeeld heeft gegeven. 
Ware naastenliefde is slechts één keer op aarde geweest 
en komt volmaakt en zuiver tot uitdrukking in Christus’ 
onfeilbare, ultieme en verlossende liefde voor ons. Het 
is de liefde van Christus voor ons die “lankmoedig en 
goedertieren en niet afgunstig” is. Het is zijn liefde voor 
ons die “niet opgeblazen” is, “niet verbitterd” wordt en 
“het kwade niet toe[rekent]”. Het is de liefde van Chris-
tus voor ons waarvoor geldt: “Zij verdraagt alle dingen, 
gelooft alle dingen, hoopt alle dingen en doorstaat alle 
dingen.” De liefde van Christus “houdt eeuwig stand” 
zoals Hij steeds weer laat zien. Het is die liefde — zijn 
reine liefde voor ons — zonder welke wij niets zouden 
zijn, hopeloos en de beklagenswaardigsten van alle 
mannen en vrouwen. Waarlijk, wie ook ten laatsten 
dage in het bezit van de zegeningen van zijn liefde 
worden bevonden — de verzoening, de opstanding, het 
eeuwige leven en de eeuwige beloften — met hen zal 
het zeker wel zijn.

‘Dit neemt echter niets weg van het gebod dat we 
deze liefde voor elkaar moeten leren ontwikkelen. (…) 
We moeten proberen om constanter en standvastiger, 
lankmoediger en vriendelijker, minder afgunstig en 
opgeblazen te zijn in onze relaties met anderen. Wij 
moeten net als Christus door het leven gaan, en net 
als Hij anderen liefhebben. Maar de “reine liefde van 
Christus” waar Mormon over sprak, is precies dat: de 
liefde van Christus. Met die goddelijke en verlossende 
gave hebben we alles; zonder die gave hebben we niets 

en zijn we eigenlijk niets, behalve uiteindelijk “duivels 
[en] engelen van een duivel”. [2 Nephi 9:9.]

‘Er is nogal wat angst en teleurstelling in het leven. 
Soms vallen dingen tegen. Soms zijn we teleurgesteld in 
mensen, of in de economie of ons werk of de overheid. 
Maar één ding op aarde en in de eeuwigheid houdt 
altijd stand: de reine liefde van Christus. (…)

‘Het wonder van de liefde van Christus redt en veran-
dert ons dus. Zijn verzoenende liefde redt ons van dood 
en hel, en van vleselijk, zinnelijk en duivels gedrag. Die 
verlossende liefde verandert tevens de ziel en doet die 
uitstijgen boven de verdorven normen tot iets dat veel 
verhevener, veel heiliger is. “Houdt daarom vast aan de 
naastenliefde” — de reine liefde van Christus voor ons 
en ons streven naar reine liefde voor Hem en iedereen 
— want zonder die naastenliefde zijn wij niets en is ons 
plan voor eeuwig geluk volkomen tevergeefs. Zonder 
de verlossende liefde van Christus in ons leven zijn alle 
andere kwaliteiten — zelfs deugdzame kwaliteiten en 
voorbeeldige goede werken — ontoereikend voor ons 
eeuwige heil en vreugde.’ (Christ and the New Cove
nant [1997], pp. 336–337.)

Moroni 7:48. ‘Met alle kracht van uw hart’ bidden
•	 In	Moroni	7:48	staat	dat	u	met	naastenliefde	kunt	
worden vervuld als u er voortdurend ‘met alle kracht 
van uw hart’ om bidt, ofwel er meer naar verlangt dan 
wat dan ook. Deze vurigheid in uw gebeden levert 
ook resultaten op als u over andere kwesties bidt. 
President Spencer W. Kimball (1895–1985) heeft gezegd 
dat vurige gebeden invloed hebben op ons gezin: ‘In 
gezinsverband leren onze kinderen hoe ze met hun 
hemelse Vader moeten praten door te luisteren naar 
hun ouders. Ze zien al gauw in hoe innig en oprecht 
onze gebeden zijn. Als onze gebeden haastig worden 
uitgesproken, en misschien zelfs zonder nadenken als 
ritueel worden afgewerkt, zullen zij dat ook inzien. Het 
is beter dat we het zowel met ons gezin als in afzonde-
ring doen zoals Mormon ons aanspoorde: “Welnu, mijn 
geliefde broeders, bidt tot de Vader met alle kracht van 
uw hart.” (Moroni 7:48.)’ (‘Pray Always’, Ensign, oktober 
1981, p. 4.)
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Stof tot nadenken
•	 Op	basis	van	welke	criteria	in	Moroni 7	kunnen	wij	

goed van kwaad onderscheiden?

•	 Waarom	is	naastenliefde	de	“voornaamste”	van	alle	
gaven? (Moroni 7:46.)

•	 Wat	voor	invloed	hebben	onze	instelling	en	intenties	
als we anderen helpen?

Voorgestelde opdrachten
•	 Schrijf	op	basis	van	de	genoemde	eigenschappen	
in Moroni 7:45    en Mormons aansporing in Moroni 
7:48 een korte verhandeling over wat u kunt doen om 
meer naastenliefde te ontwikkelen.
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Moroni 8 –9

Hoofdstuk 55

Inleiding
Wat wordt er van getrouwe kerkleden verwacht in een 
tijd waarin veel volgelingen van Christus ongerechtig-
heid bedrijven en de verleidingen van de wereld 
najagen? President Ezra Taft Benson (1899–1994) heeft 
gezegd: ‘De laatste brief die in het Boek van Mormon 
staat, die van Mormon aan zijn zoon Moroni, bevat 
raad die ook in onze tijd van toepassing is. Vader en 
zoon zagen een hele christelijke beschaving ten onder 
gaan, omdat de mensen de God van het land, Jezus 
Christus, niet wilden dienen. Mormon schreef: “En nu, 
mijn geliefde zoon, laten wij, ondanks hun verstoktheid, 
ijverig arbeiden; want als wij onze arbeid staakten, 
zouden wij onder veroordeling komen te staan; want 
wij hebben een werk te verrichten tijdens ons verblijf 
in deze tabernakel van leem, teneinde de vijand van 
alle gerechtigheid te overwinnen en onze ziel te laten 
rusten in het koninkrijk Gods” (Moroni 9:6). U en ik 
hebben hetzelfde werk te verrichten: de vijand overwin-
nen en onze ziel laten rusten in het koninkrijk.’ (Ensign, 
november 1987, p. 85.)

De laatste pagina’s van het Boek of Mormon maken 
melding van de kracht van de verzoening en Mormons 
getrouwheid aan het werk van rechtschapenheid, ook 
al vervielen de Nephieten in rap tempo tot grote god-
deloosheid. Mormons brieven aan zijn zoon Moroni 
onthullen de onvermijdelijke gevolgen van zonde en 
dat mensen die ‘geen gevoel meer hebben’ tot onbe-
schrijflijke goddeloosheid in staat zijn. In Moroni 8–9 
staat beschreven hoe belangrijk het is om in overeen-
stemming met de eerste beginselen en verordeningen 
van het evangelie te leven.

Toelichting
Moroni 8:1–8. Kleine kinderen 
mogen niet worden gedoopt
•	 Moroni 8	bevat	een	brief	aan	Moroni	van	zijn	vader,	
Mormon, met antwoorden op de vraag of kleine 
kinderen de doop nodig hebben. Het is opmerkelijk 
dat Mormon de antwoorden op deze leerstellige vraag 
rechtstreeks door de Heer aan hem geopenbaard kreeg 
(zie Moroni 8:7). De verordening van de doop is ‘tot 
vergeving van zonden’ (LV 49:13). Maar kleine kinderen 
zijn zonder zonden. Zij kunnen volgens de Leer en 

Verbonden niet eens zondigen of door Satan in verlei-
ding gebracht worden:

‘Kleine kinderen [zijn] vanaf de grondlegging der 
wereld door mijn Eniggeborene (…) verlost;

‘daarom kunnen zij niet zondigen, want Satan is geen 
macht gegeven om kleine kinderen te verzoeken, totdat 
zij verantwoordelijk begin-
nen te worden jegens Mij’ 
(LV 29:46–47).

De Heer laat de jaren van 
verantwoordelijkheid op 
achtjarige leeftijd beginnen 
(zie BJS, Genesis 17:11; LV 
68:25). Wie kleine kinderen 
dopen om de erfzonde 
weg te nemen, ofwel de 
vervloeking van Adam, 
zoals sommigen die noemen, doen dat zonder een juist 
begrip van God en zijn plan (zie Moroni 8:8).

Moroni 8:3
Waaruit blijkt in dit vers de liefde van een recht-
schapen vader voor zijn zoon? In welk opzicht is 
dit vers een voorbeeld voor christelijke relaties?

Moroni 8:8. ‘De wet der 
besnijdenis [is] weggedaan’
•	 God	zei	tegen	Abraham:	‘En	Ik	zal	een	besnijdenis-
verbond met u oprichten, en het zal mijn verbond zijn 
tussen Mij en u, en uw nageslacht na u, in hun geslach-
ten; opdat gij voor eeuwig zult weten dat kinderen 
niet toerekenbaar zijn voor mijn aangezicht alvorens 
zij acht jaar oud zijn’ (BJS, Genesis 17:11). God zei ook 
tegen Abraham dat de besnijdenis ‘tot een teken van het 
verbond [zou] zijn tussen Mij en u’ (Genesis 17:11). De 
geest van afvalligheid deed echter veel mensen in de 
oudheid geloven dat de besnijdenis noodzakelijk was 
om mannelijke kinderen te heiligen.

De wet der besnijdenis was niet bedoeld om eeuwig 
voort te duren. De woorden van de Heiland werden 
aan Mormon geopenbaard: ‘In Mij is de wet der 
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besnijdenis weggedaan’ (Moroni 8:8). In de Leer en 
Verbonden staat waarom de wet der besnijdenis werd 
weggedaan (zie LV 74:2–7).

Moroni 8:9–15. Kleine kinderen 
dopen is ‘ernstige spotternij (…) 
voor het aangezicht van God’
•	 Mormon	sprak	zich	krachtig	tegen	het	gebruik	van	
de kinderdoop uit. Hij verklaarde ‘dat het ernstige 
spotternij is voor het aangezicht van God om kleine 
kinderen te dopen’ (Moroni 8:9). De profeet Joseph 
Smith (1805–1844) heeft gezegd dat de kinderdoop niet 
strookt met het karakter van God en de heilbrengende 
kracht van de verzoening van Jezus Christus: ‘De leer 
om kinderen te dopen, of te besprenkelen, omdat zij 
anders in de hel moeten verkeren, is een onware leer 
die niet onderschreven wordt in de Schriften, en komt 
niet overeen met het karakter van God. Alle kinderen 
worden verlost door het bloed van Jezus Christus en op 
het moment dat kinderen deze wereld verlaten, worden 
zij in de boezem van Abraham opgenomen.’ (History of 
the Church, deel 4, p. 554.)

Moroni 8:22–24. ‘Allen die geen wet hebben’
•	 Veel	mensen	leven	en	sterven	zonder	de	wet	van	
Christus te hebben gekend. Zij zullen het evangelie in 
de geestenwereld uitgelegd krijgen. Daar zijn zij in de 
gelegenheid om geloof te oefenen en zich van hun zon-
den te bekeren. Plaatsvervangers op aarde verrichten 
ten behoeve van hen de benodigde heilsverordeningen, 
waarna zij aanspraak maken op de bijbehorende 
zegeningen.

Wie niet in staat zijn het 
evangelie te begrijpen, 
worden niet toerekenings-
vatbaar geacht. Zij zijn, net 
als kleine kinderen, ‘levend 
in Christus’ (Moroni 8:12; 
zie ook LV 29:49–50).

President Joseph Fielding 
Smith (1876–1972) heeft 
gezegd: ‘Zij zijn verlost 
zonder de doop en gaan 

naar het celestiale koninkrijk van God. Wij geloven dat 
hun vermogens of andere gebreken daar volgens de 
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genade en gerechtigheid van de Vader worden hersteld.’ 
 (Answers to Gospel Questions, samengesteld door Joseph 
Fielding Smith jr., 5 delen [1957–1966], deel 3, p. 21.)

Moroni 8:25–26. ‘Zachtmoedigheid 
en nederigheid van hart’
•	 Mormon	beschreef	het	verband	tussen	geloof	in	
Christus, bekering, doop, de gave van de Heilige Geest 
en vergeving van zonden. Hij leerde dat de vergeving van 
zonden zachtmoedigheid en nederigheid van hart brengt.

Ouderling Francisco J. Viñas van de Zeventig heeft 
enkele kenmerken beschreven van iemand die zacht-
moedig en nederig van hart is: ‘Wie zachtmoedigheid 
en nederigheid des harten verkrijgt, en door de Heilige 
Geest vergezeld wordt, heeft niet de neiging om 
anderen te beledigen of pijn te doen, en voelt zich niet 
door anderen aangevallen. Hij behandelt zijn vrouw 
en kinderen met liefde en respect, en hij heeft een 
goede relatie met iedereen die op zijn pad komt. Als 
hij een leidinggevende functie in de kerk heeft, past hij 
dezelfde beginselen toe als thuis, en laat hij zien dat 
er geen verschil is tussen de persoon die hij thuis is 
en de persoon die hij onder de leden van de kerk is.’ 
(Liahona, mei 2004, pp. 39–40.)

Moroni 8:26
Hoe leidt de vergeving van zonden tot het 
voelen van de Heilige Geest? Hoe kunnen 
we de Heilige Geest beter bij ons houden 
als we die eenmaal hebben verkregen?

Moroni 8:28–29. ‘De Geest is 
opgehouden op hen in te werken’
•	 Ouderling	Bruce R.	McConkie	(1915–1985)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd dat man-
nen en vrouwen het gezelschap van de Heilige Geest 
verliezen als zij het licht en de kennis van het evangelie 
verwerpen: ‘Velen kiezen ervoor om op vleselijke paden 
te wandelen en tegen de ingevingen van de Geest in te 
gaan. Het is mogelijk ons geweten zodanig te sussen en 
te verharden dat de Geest zijn invloed onttrekt en men 
het fatsoenlijke en opbouwende niet meer kent of wil 
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nastreven. “Want mijn Geest zal niet blijven inwerken op 
de mens, zegt de Heer der heerscharen.” (LV 1:33.)’ (A 
New Witness for the Articles of Faith [1985], p. 260.)

Moroni 9:3–5. Toorn
•	 Mormon	schreef	dat	de	Nephieten	gingen	‘beven’	en	
‘vertoornd’ werden (Moroni 9:4) op hem toen hij het 
woord Gods met scherpte tot hen sprak. Die reactie 
komt overeen met andere schriftuurlijke voorbeelden 
van mensen die hun hart tegen de beginselen der 
gerechtigheid verstokt hadden. De Jaredieten verwier-
pen Ether en wilden hem doden (zie Ether 13:22). De 
inwoners van Jeruzalem wilden Lehi van het leven 
beroven (zie 1 Nephi 1:19–20). De onrechtschapenen 
in Ammonihah waren zo boos dat ze de gelovigen 
en al hun heilige boeken verbrandden (zie Alma 14). 
Die reactie op het woord van God geeft blijk van een 
vergevorderde staat van goddeloosheid die dikwijls 
aan de totale vernietiging van steden of beschavingen 
voorafgaat.

•	 Veel	mensen	in	deze	tijd	beschouwen	zich	het	
slachtoffer van hun eigen boosheid. Ouderling Lynn G. 
Robbins van de Zeventig heeft uitgelegd dat we kunnen 
kiezen of we boos reageren of niet:

‘Een geslepen onderdeel van zijn [Satans] strategie is 
dat hij boosheid loskoppelt van keuzevrijheid en ons 
zo doet geloven dat wij het slachtoffer zijn van een 
emotie die we niet kunnen beheersen. We horen vaak: 
“Ik verloor mijn geduld.” Ons geduld verliezen is een 
interessante woordkeuze die tot een veel gebezigde 
uitdrukking is uitgegroeid. “Iets verliezen” impliceert 
“onbedoeld”, “per ongeluk”, “onopzettelijk”, “zomaar”, 
“niet verantwoordelijk” — slordig misschien, maar “niet 
verantwoordelijk”.

‘“Hij maakte me boos.” Dat is ook zo’n zinnetje dat 
een gebrek aan controle of keuzevrijheid aangeeft. 
Die mythe moet ontmaskerd worden. Niemand maakt 
ons boos. Anderen maken ons niet kwaad. Er is geen 
dwang in het spel. Boos worden is een bewuste keuze, 
een beslissing. Wij kunnen dus besluiten om niet boos 
te worden. Wij kiezen!

Degenen die zeggen: “Maar ik kan er niets aan doen”, 
krijgen van de schrijver William Wilbanks als antwoord: 
“Kletskoek.”

‘“Agressie, (…) woede onderdrukken, erover praten, gil-
len en schreeuwen” zijn allemaal aangeleerde manieren 
om met boosheid om te gaan. “Wij kiezen de methode 
die ons in het verleden het beste uitkwam. Hebt u ooit 
gemerkt hoe zelden we ons geduld verliezen als onze 
baas daartoe aanleiding geeft, maar hoe vaak we dat 
doen als onze vrienden of familieleden ons ergeren?” 
(“The New Obscenity”, Reader’s Digest, december 1988, 
p. 24; cursivering toegevoegd).’ (Zie De Ster, juli 1998, 
p. 89.)

Moroni 9:5. Het verlies van liefde
•	 Een	van	de	tragische	gevolgen	van	boosheid	en	
goddeloosheid is het verlies van de Geest. Als dat 
gebeurt, geeft het Boek van Mormon duidelijk aan 
dat men daarbij ook het vermogen om anderen lief te 
hebben verliest. Dat was het geval onder de goddeloze 
Nephieten. Het verlies van liefde voor elkaar mondt uit 
in zaken als echtscheiding, mishandeling en opzettelijke 
verlating. Al die problemen komen tegenwoordig op 
grote schaal voor.

Ouderling David E. Sorensen van het Presidium der 
Zeventig heeft uitgelegd hoe de liefde bij ons thuis kan 
verkoelen: ‘In de heden-
daagse cultuur worden 
deugden als vergevensge-
zindheid en vriendelijkheid 
gebagatelliseerd, terwijl 
spot, boosheid en harde 
kritiek worden aangemoe-
digd. Als we niet voorzich-
tig zijn, kunnen we thuis 
aan dergelijke gewoonten 
ten prooi vallen. Dan gaan we kritiek leveren op onze 
huwelijkspartner, kinderen en familieleden. Laten we de 
mensen die we het meest liefhebben niet door zelf-
zuchtige kritiek pijn doen. Als we thuis kleine menings-
verschillen en kleinzielige kritiek ongehinderd toelaten, 
kan dat onze relatie vergiftigen en tot vervreemding, 
mishandeling en echtscheiding leiden. Maar (…) we 
moeten “zo snel mogelijk” meningsverschillen oplossen, 
spot verdrijven, kritiek vermijden en afkeer en woede 
wegdoen. We mogen zulke gevaarlijke gevoelsuitbar-
stingen geen ruimte geven — niet één keer.’ (De Ster, 
mei 2003, pp. 11–12.)
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Moroni 9:6
Wat zou er volgens Mormon gebeuren als hij 
en Moroni hun ‘arbeid’ staakten? Wat leert 
ons dat over volharding in moeilijke tijden?

Moroni 9:9. Kuisheid en deugd zijn ‘het 
liefst en het kostbaarst boven alles’
•	 Mormon	heeft	gezegd	dat	kuisheid	en	deugd	‘het	
liefst en het kostbaarst boven alles’ zijn (Moroni 9:9). 
President Gordon B. Hinckley (1910–2008) heeft het 
belang van kuisheid onderstreept:

‘En nu kort aandacht voor 
het meest voorkomende en 
tevens moeilijkste van alle 
problemen voor jullie, jon-
gemannen en jonge vrou-
wen: jullie onderlinge 
relatie. Je krijgt daarin te 
maken met het allerkrach-

tigste menselijke instinct. Waarschijnlijk is alleen de wil 
om te overleven sterker.

‘De Heer heeft ons met een groot doel wederzijdse 
aantrekkingskracht gegeven. Maar juist die aantrek-
kingskracht wordt net als een kruitvat als het niet in 
de hand wordt gehouden. Het is prachtig als er op de 
juiste wijze mee om wordt gegaan. Maar dodelijk als het 
uit de hand loopt. (…)

‘Beste jonge vrienden, in seksuele aangelegenheden 
weten jullie wat goed is. Jullie weten wanneer je je op 
gevaarlijk terrein begeeft, wanneer je makkelijk kunt 
struikelen en in de afgrond van overtreding glijden. Ik 
smeek je om voorzichtig te zijn, om veilige afstand te 
houden van de rots van zonde waar je zo makkelijk 
vanaf valt. Blijf rein van het duistere en teleurstellende 
kwaad van seksuele overtreding. Blijf in het zonlicht 
van de gemoedsrust die je krijgt door gehoorzaamheid 
aan de geboden van de Heer.

‘Als er iemand is die al over de schreef gegaan is, die 
al in overtreding is vervallen, is er dan nog hoop voor 
hem of haar? Natuurlijk. Waar oprechte bekering is, daar 
volgt vergiffenis. Dat proces begint met gebed. De Heer 

heeft gezegd: “Wie zich van zijn zonden bekeerd heeft, 
die ontvangt vergeving, en Ik, de Heer, denk er niet 
meer aan” (LV 58:42). Bespreek je last met je ouders als 
je dat kunt. En je moet het in elk geval ook aan je bis-
schop belijden, die klaar staat om je te helpen.’ (‘Advies 
en een gebed van een profeet voor de jongeren’, Lia
hona, april 2001, pp. 38–39.)

•	 Als	u	het	slachtoffer	bent	van	seksueel	misbruik,	
weet dan dat u de wet van kuisheid niet hebt overtre-
den. Ouderling Richard G. Scott van het Quorum der 
Twaalf Apostelen heeft gezegd:

‘Ik getuig plechtig dat als iemand anders u tegen uw 
wil misbruikt door mishandeling, perversie of incest, u 
niet verantwoordelijk bent en u zich niet schuldig moet 
voelen. U kunt littekens overhouden aan mishandeling, 
maar die hoeven niet blijvend te zijn. In het eeuwige 
plan, in het tijdschema van de Heer, kunnen die won-
den helen als u uw deel doet. (…)

‘Als u wordt of bent mishandeld, zoek dan hulp. (…)

‘Praat in vertrouwen met uw bisschop. Door zijn 
roeping kan hij voor u een instrument van God zijn. 
Hij kan een leerstellig fundament leggen dat u in uw 
genezingsproces begeleidt. Begrip en naleving van eeu-
wige wetten zorgen voor de genezing die u nodig hebt. 
Hij heeft het recht om voor u inspiratie van de Heer te 
ontvangen. Hij kan het priesterschap gebruiken om u te 
zegenen.’ (Zie De Ster, juli 1992, p. 29.)

Moroni 9:18–20. ‘Geen gevoel meer hebben’
•	 Mormon	beschreef	aan	zijn	zoon	Moroni	de	ver-
dorven geestelijk toestand van hun volk. Hij vertelde 
Moroni dat zij ‘beginselloos [waren] en geen gevoel 
meer [hadden]’ (Moroni 9:20). Ouderling Neal A. 
 Maxwell (1926–2004) van het Quorum der Twaalf 
Apostelen heeft gezegd dat afwijzing van de ingevingen 
van de Heilige Geest en ongehoorzaamheid aan Gods 
geboden tot die toestand kunnen leiden:

‘Ons vermogen om te voelen beheerst ons gedrag op 
vele manieren. Als wij geen gehoor geven aan een 
ingeving of gevoel om goed te doen, breken wij dat 
vermogen om te voelen af. Jezus’ opmerkelijke gevoe-
ligheid voor de behoeften van de mensen om Hem 
heen zorgde ervoor dat Hij in actie kwam.
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‘Aan het andere uiteinde van het geestelijke spectrum 
bevinden zich mensen zoals Nephi’s dwalende broers. 
Nephi merkte hun toenemende ongevoeligheid voor 
geestelijke zaken op: “[God] heeft met de stem van een 
zachte stilte tot u gesproken, maar gij waart gevoelloos 
geworden, zodat gij zijn woorden niet hebt kunnen 
voelen” [1 Nephi 17:45].

‘Als wij ons met zonde overladen, raakt onze geestelijke 
antenne buiten werking en zijn we niet meer bereikbaar. 
Dat kan met een hele beschaving gebeuren. Mormon 
schreef met droefheid aan zijn zoon Moroni over de 
ontaarding van de Nephitische samenleving. De symp-
tomen van goddeloosheid waren zo afgrijselijk dat Mor-
mon van zijn volk zei dat ze “geen gevoel meer” hadden 
[Moroni 9:20]. De apostel Paulus betreurde de destruc-
tieve losbandigheid van kerkleden in Efeze omdat zij 
zo ongevoelig waren geworden door hun uitspattingen 
als was hun een “verdoving” toegediend [zie Efeziërs 
4:19]. Een van seks doorspekte maatschappij kan niet 
werkelijk de behoeften van haar lijdende leden aan-
voelen; men ontwikkelt niet meer de liefde die begaan 
is met anderen, maar gaat volkomen op in zelfzuchtig 
eigenbelang. Ongevoeligheid voor de aansporingen van 
Gods stem van een zachte stilte betekent ook dat we 
oren hebben maar niet kunnen horen, niet alleen de 
influisteringen van God, maar ook de smeekbeden van 
onze naasten.’ (A Time to Choose [1972], pp. 59–60.)

•	 President	Boyd K.	Packer,	president	van	het	Quorum	
der Twaalf Apostelen, heeft ons gewaarschuwd voor 
een hedendaagse, toenemende trend die eveneens het 
verlies van de Geest in de hand werkt:

‘De wereld wordt steeds luidruchtiger. Kleding, uiterlijke 
verzorging en gedrag worden steeds vrijer, slordiger en 
onverzorgder. Wilde muziek, die met obscene teksten 
uit de boxen dreunt, terwijl lampen met psychedelische 
kleuren flitsen, kenmerkt de drugscultuur. Variaties op 
deze dingen worden steeds algemener aanvaard en 
beïnvloeden onze jeugd. (…)

‘Deze mode van meer lawaai, meer opwinding, meer 
conflicten, minder beheersing, minder waardigheid en 
minder formaliteit is niet toevallig noch onschuldig.

‘Tijdens een militaire invasie is het eerste bevel van de 
commandant altijd om de communicatielijnen van de 
tegenstander te storen.

‘Oneerbiedigheid past uitstekend bij de doelstellingen 
van de tegenstander om de gevoelige kanalen van 
openbaring in zowel de geest als het verstand te storen.’ 
(Zie De Ster, januari 1992, pp. 19–20.)

Moroni 9:25. ‘De hoop op zijn heerlijkheid’
•	 Ouderling	Neal A.	Maxwell	heeft	gezegd	dat	de	hoop	
waarvan Mormon sprak, gekoppeld is aan geloof in de 
Heer Jezus Christus:

‘We gebruiken het woord hoop vaak in de zin dat we 
“hopen” om op een bepaalde tijd ergens aan te komen. 
We “hopen” dat de wereldeconomie beter wordt. We 
“hopen” op een bezoek van een dierbare. Die hoop is 
oprecht, maar geldt slechts voor alledaagse zaken.

‘Onze teleurstellingen zijn vaak het puin van onze stuk-
geslagen alledaagse hoop. Daarom wil ik u uitleggen 
waarom het belangrijk is om ultieme hoop te hebben.

‘Onze ultieme hoop, die iets heel anders is, houdt nauw 
verband met Jezus en de zegeningen van zijn grote ver-
zoening, zegeningen die leiden tot de universele opstan-
ding en ons de kostbare kans tot bevrijdende bekering 
bieden, waardoor wat de Schriften noemen een “volmaakt 
stralende hoop” (2 Nephi 31:20) mogelijk wordt.
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‘Moroni bevestigde: “Waar zult gij op hopen? Zie, ik 
zeg u dat gij door de verzoening van Christus (…) zult 
hopen” (Moroni 7:40–41; zie ook Alma 27:28). Ware 
hoop richt zich dus niet op het tijdelijke, maar op het 
onsterfelijke en eeuwige!’ (Zie De Ster, januari 1999, 
p. 70.)

Moroni 9:26. De genade van God de 
Vader en de Heer Jezus Christus
•	 Mormon	wist	dat	Moroni	voor	overweldigende	
moeilijkheden stond wegens de goddeloosheid van de 
Nephieten. Toch wist Mormon ook dat Moroni met de 
hulp van goddelijke genade kon volharden. In Trouw 
aan het geloof staat dat genade de kracht biedt om in 
de dagelijkse worstelingen van het leven te volharden:

‘Het woord genade, zoals het in de Schriften wordt 
gebruikt, verwijst voornamelijk naar de goddelijke hulp 
en kracht die we krijgen door de verzoening van de 
Heer Jezus Christus. (…)

‘Behalve dat u genade nodig hebt voor uw hemelse 
heil, hebt u de activerende genadekracht ook in uw 
dagelijkse leven nodig. Door vol overgave, nederig en 
deemoedig tot uw hemelse Vader te naderen, zal Hij u 

verheffen en sterken door zijn genade.’ (Trouw aan het 
geloof: evangeliewijzer [2004], pp. 59–60.)

Stof tot nadenken
•	 Met	welke	krachtige	termen	keurde	Mormon	het	

gebruik van de kinderdoop af? (Zie Moroni 8.) 
Waarom zou hij daar zo stellig in zijn geweest?

•	 Als	de	Lamanieten	en	de	Nephieten	net	zo	godde-
loos waren, waarom werden de Lamanieten dan niet 
eveneens vernietigd? (Zie Moroni 8:27–29.)

•	 Welke	geleidelijke	stappen	die	Mormon	in	de	hoofd-
stukken 8–9 noemt hebben tot de uiteindelijke ont-
aarding van de Nephieten geleid? Hoe kunnen wij 
afvalligheid en goddeloosheid in ons eigen leven 
vermijden?

Voorgestelde opdrachten
•	 Schrijf	een	korte	uitleg	over	de	leerstellige	redenen	

waarom kleine kinderen de doop niet nodig hebben 
(zie Moroni 8:4–23).

•	 Bereid	een	toespraak	of	les	voor	over	het	thema	‘Hoe	
kunnen we rechtschapen volharden als we door god-
deloosheid omringd zijn’. Gebruik de beginselen en 
leerstellingen in Moroni 8–9.
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Moroni 10

Hoofdstuk 56

Inleiding
Moroni besloot zijn verslag met een bespreking van 
drie belangrijke beginselen voor zijn lezers. Het eerste 
beginsel gaat over de noodzaak om de waarheden in 
deze heilige kroniek te leren en er een getuigenis van 
te krijgen. Het tweede beginsel is een aansporing om 
de geestelijke gaven te begrijpen en te verkrijgen die 
voor ons zijn weggelegd. Tot slot spoort hij iedereen 
aan om tot Christus te komen en in Hem vervolmaakt 
te worden.

Let bij uw studie van dit laatste gedeelte van het Boek 
van Mormon op die beginselen. Leer zelf de waarheid 
van het boek kennen door Moroni’s belofte op te vol-
gen (zie Moroni 10:3–5   ). Leer over de gaven van de 
Geest en ontwikkel de gaven die de Heer u heeft gege-
ven. Laat tot slot door uw daden zien dat u er dagelijks 
naar streeft om tot Christus te komen.

Onthoud wat de profeet Joseph Smith (1805–1844) 
heeft verklaard: ‘Ik vertelde de broeders dat het Boek 
van Mormon het nauwkeurigste boek op aarde en 
de sluitsteen van onze godsdienst is, en dat de mens 
dichter bij God komt door zich aan de leringen daarin 
te houden, dan door welk ander boek ook.’ (History of 
the Church, deel 4, p. 461; Inleiding tot het Boek van 
Mormon.)

Toelichting
Moroni 10:3. ‘Wanneer gij deze dingen leest’
•	 Toen	ouderling	Gene R.	Cook	als	lid	van	de	Zeventig	
werkzaam was, heeft hij gezegd dat het belangrijk is om 
Gods barmhartigheid te overdenken om zo meer geloof 
en nederigheid te ontwikkelen:

‘De laatste paar woorden van [Moroni 10:3] vormen een 
belangrijke aansporing om “het in uw hart [te] overwe-
gen”. Waar slaat “het” op — wat we overwegen moeten? 
Het is “hoe barmhartig de Heer jegens de mensenkin-
deren is geweest vanaf de schepping van Adam tot op 
het tijdstip dat gij deze dingen ontvangt”. Wij moeten 
bedenken hoe liefdevol, hoe behulpzaam, hoe goed, 
hoe vergevensgezind de Heer jegens ons is geweest.

‘Wat gebeurt er meestal als we beginnen te overwegen 
hoe barmhartig de Heer jegens de mensheid is geweest? 
Jegens ons persoonlijk? Wat gebeurt er als we onze 

zegeningen tellen, of misschien wel onze zonden 
waarvoor we Hem om vergeving moeten vragen, en 
zijn hand in ons leven erkennen? Is het niet zo dat ons 
hart zich in liefde en dankbaarheid tot de Heer wendt? 
Nemen ons geloof en nederigheid dan niet toe? Zeker, 
en dat is naar mijn mening het gevolg van vers 3 — als 
we die raad opvolgen worden we nederiger, gewilliger 
en meer gereed om nieuwe informatie en kennis met 
een open geest te ontvangen.’ (‘Moroni’s Promise’, 
Ensign, april 1994, p. 12.)

Moroni 10:4–5.    Een getuigenis van 
het Boek van Mormon krijgen
•	 President	Boyd K.	Packer,	president	van	het	Quorum	
der Twaalf Apostelen, heeft over het proces gesproken 
waardoor hij een geestelijk getuigenis van het Boek van 
Mormon heeft ontvangen:

‘Toen ik het Boek van Mormon voor het eerst in zijn 
geheel doorlas, kwam ik bij de belofte dat ik, als ik 
“God, de eeuwige Vader, in 
de naam van Christus [zou] 
vragen of [datgene wat ik 
gelezen had] waar [was]; en 
indien [ik zou vragen] met 
een oprecht hart, met een 
eerlijke bedoeling en met 
geloof in Christus, (…) Hij 
de waarheid ervan aan [mij 
zou] openbaren door de 
macht van de Heilige 
Geest” (Moroni 10:4). Ik 
probeerde die aanwijzingen zo goed mogelijk op te 
volgen.

‘Zo ik al gehoopt had op een onmiddellijke, alles-
overtreffende hemelse manifestatie, dan heb ik die 
niet gekregen. Ik had niettemin een goed gevoel en 
ik begon te geloven. (…)

‘Ik kwam erachter dat iedereen waar dan ook in 
het Boek van Mormon kon lezen en inspiratie kon 
ontvangen. (…)

‘Mijn ervaring is dat een getuigenis er niet op slag is. 
Het groeit eerder. (…)

‘Wees niet teleurgesteld als u het boek verschillende 
keren hebt gelezen zonder een krachtige bevestiging te 
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hebben gekregen. Misschien lijkt u wel wat op de disci-
pelen over wie in het Boek van Mormon wordt gespro-
ken, die de macht Gods in grote heerlijkheid op zich 
hadden rusten “en zij wisten het niet” (3 Nephi 9:20.)

‘Doe uw uiterste best.’ (Liahona, mei 2005, pp. 6–8.)

•	 Ouderling	Bruce R.	McConkie	(1915–1985)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft verder uitgelegd 
hoe wij een getuigenis van het Boek van Mormon 
krijgen door tijdens het lezen een vraag in gedachten 
te houden:

‘Er is een andere en eenvoudigere proef op de som die 
alle oprechte waarheidsonderzoekers zouden moeten 
nemen. Daarbij gaat het erom dat we gewoon gaan 
lezen, overwegen en bidden — alles met een open 
geest en in geloof. We houden onszelf beter bij de les 
tijdens het lezen, overwegen en bidden als we ons 
voortdurend afvragen: kan een mens dit boek geschre-
ven hebben?

‘We hebben dan de absolute garantie dat we als 
oprechte en eerlijke waarheidsonderzoeker ergens tus-
sen de eerste en de duizendste keer dat we die vraag 
stellen door de macht van de Geest zullen weten dat 
het Boek van Mormon waar is, dat het de zin en de wil 
en de stem des Heren in deze tijd aan de ganse wereld 
is.’ (Ensign, november 1983, pp. 73–74.)

•	 President	Gordon B.	Hinckley	(1910–2008)	heeft	de	
volgende uitdaging en belofte aan lezers van het Boek 
van Mormon gegeven:

‘Ik wil de leden van de kerk en al onze vrienden overal 
ter wereld een uitdaging geven om het Boek van Mor-
mon te lezen of te herlezen. (…)

‘Zonder voorbehoud beloof  
ik u dat er een grotere mate 
van de Geest des Heren in 
uw huis zal komen indien 
u het Boek van Mormon 
met een gebed in uw hart 
leest, ook al hebt u het al 
vele malen gelezen. U zult 
zijn geboden met grotere 
vastberadenheid gehoorza-
men, en u zult een sterker getuigenis ontvangen dat de 

©
 B

us
at

h.
co

m

Zoon leeft.’ (‘Een krachtig en waar getuigenis’, Liahona, 
augustus 2005, p. 6.)

Moroni 10:3–5 
Welke werkwoorden beschrijven de hande-
lingen die een oprechte waarheidsonder-
zoeker tot een getuigenis voeren dat het 
Boek van Mormon het woord van God is?

Moroni 10:4   . ‘Met een eerlijke bedoeling’
•	 Ouderling	Dallin H.	Oaks	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft over Moroni’s belofte en over 
het hebben van ‘een eerlijke bedoeling’ gezegd: ‘Moroni 
beloofde niet een manifestatie van de Heilige Geest 
aan wie de waarheid van het Boek van Mormon om 
hypothetische of academische redenen willen weten, 
ook al vragen ze “met een oprecht hart”. De belofte van 
Moroni is voor wie zich in hun hart voornemen om te 
handelen naar de manifestatie als zij die ontvangen. 
Voor gebeden op basis van iedere andere reden geldt er 
geen belofte, want die zijn niet “met een eerlijke bedoe-
ling”.’ (Pure in Heart [1988], pp. 19–20.)

Moroni 10:8–18. Gaven van de Geest
•	 Ouderling	Bruce R.	McConkie	heeft	de	doeleinden	
en redenen beschreven om naar geestelijke gaven te 
streven:

‘Het doel [van geestelijke gaven] is de getrouwe mensen 
verlichten, aanmoedigen en opbouwen, zodat zij vrede 
in dit leven zullen ontvangen en naar het eeuwige 
leven in de komende wereld geleid zullen worden. Hun 
aanwezigheid is het bewijs dat het werk van de Heer 
het werk van God is; waar zij niet zijn, is de kerk en 
het koninkrijk van God niet. De belofte is dat ze nooit 
zullen worden weggedaan zolang de wereld in haar 
huidige staat zal bestaan, dan alleen door ongeloof 
(zie Moroni 10:19). Maar wanneer de volmaakte dag 
komt en de heiligen verhoogd worden, zijn ze niet 
meer nodig. Paulus heeft gezegd: “Als het volmaakte 
komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben.” 
(1 Korintiërs 13.)
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‘Getrouwe mensen worden geacht met hun gehele hart 
naar de gaven van de Geest te streven. Zij dienen “naar 
de hoogste gaven” te streven (1 Korintiërs 12:31; zie 
ook LV 46:8), “naar de gaven des Geestes” te streven 
(1 Korintiërs 14:1, “God te vragen, die mildelijk geeft” 
(LV 46:7; zie ook Matt. 7:7–8). Aan sommigen wordt 
de ene gave geschonken, aan anderen een andere; en 
er staat dat “het sommigen gegeven zal worden al die 
gaven te hebben, opdat er een hoofd zal zijn, opdat 
ieder lid erbij gebaat zal zijn” (LV 46:29).’ (Mormon 
Doctrine, 2de editie [1966], p. 314.)

•	 Ouderling	Marvin J.	Ashton	(1915–1994)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft nog meer gaven 
van de Geest genoemd ‘die niet altijd evident of opmer-
kelijk zijn, maar die toch zeer belangrijk zijn. Misschien 
zitten uw gaven ertussen — gaven die niet zo opvallen, 
maar die niettemin wezenlijk en waardevol zijn.

‘Laten wij enkele van deze minder opvallende gaven 
eens bekijken: de gave om te vragen; de gave om te 
luisteren; de gave om de stille, zachte stem te horen en 
te benutten; de gave om te kunnen huilen; de gave om 
twist te vermijden; de gave om prettig in de omgang 
te zijn; de gave om ijdele herhalingen te vermijden; de 
gave om te zoeken naar wat rechtvaardig is; de gave 
om niet te oordelen; de gave om tot God op te zien om 
leiding; de gave om een discipel te zijn; de gave om te 
geven om anderen; de gave om te kunnen overden-
ken; de gave om te bidden; de gave om een machtig 
getuigenis te geven; en de gave om de Heilige Geest te 
ontvangen.’ (Ensign, november 1987, p. 20.)

•	 President	Boyd K.	Packer	heeft	ons	raad	gegeven	
over het streven naar geestelijke gaven:

‘Ik moet beklemtonen dat het woord “gave” van grote 
betekenis is. Een gave kan niet opgeëist worden, 
anders is er immers geen sprake meer van een gave. 
We kunnen de gave alleen in ontvangst nemen als die 
geschonken wordt.

‘Geestelijke gaven zijn gaven, zodat de voorwaarden 
voor ontvangst worden bepaald door Hem die ze ons 
schenkt. Geestelijke gaven zijn niet af te dwingen, want 
een gave is immers een gave. Ik herhaal, we kunnen 
die gaven niet afdwingen, niet kopen, niet “verdienen” 
in de zin dat we een gebaar tot betaling doen en dan 

verwachten dat ze automatisch op onze voorwaarden 
bezorgd worden.

‘Er zijn mensen die zo blijven aandringen op dergelijke 
gaven, dat ze er steeds minder aanspraak op maken. En 
met die koppige vastberadenheid raken ze in geestelijk 
gevaar. We moeten zo leven dat we de gaven waardig 
zijn en accepteren dat ze volgens de wil van de Heer 
komen.

‘Brigham Young heeft iets gezegd dat zeker ook nu nog 
opgaat:

‘“Iemand die volgens de openbaringen van God leeft, 
kan zonder twijfel de Geest van de Heer bij zich heb-
ben om zijn wil te kennen en in zijn taken door Hem 
geleid te worden, zowel op stoffelijk als geestelijk 
gebied. Maar ik ben ervan overtuigd dat wij ver onder 
het niveau leven waarop wij aanspraak kunnen maken.” 
(Discourses of Brigham Young, p. 32.)

‘Geestelijke gaven behoren tot de kerk, en hun bestaan 
is een van de grote en blijvende getuigenissen van de 
waarheid van het evangelie. Zij zijn in de kerk geen 
toevallige bijkomstigheid. Moroni leerde dat indien ze 
afwezig zijn, “wee de mensenkinderen als dat het geval 
is”. (…)

‘We moeten ernaar streven het waardig te zijn om die 
gaven te ontvangen op de wijze die de Heer aangeeft.

‘Welnu, ik zeg het nogmaals: we dienen op de wijze 
van de Heer naar geestelijke gaven te streven.’ (‘Gifts 
of the Spirit’ [ongepubliceerde opmerkingen tijdens 
een haardvuuravond voor 16 ringen, Brigham Young 
University, 4 januari 1987], pp. 5–6.)

Moroni 10:17–18. Hoe kunnen we 
gaven van de Geest ervaren?
•	 Ouderling	Gene R.	Cook	heeft	over	de	kracht	gespro-
ken die voortspruit uit het ontdekken en gebruiken van 
de geestelijke gaven die iedere persoon heeft ontvan-
gen: ‘Een van de grote processen die u doormaakt, is de 
gewaarwording van de gaven en capaciteiten die God u 
heeft gegeven. Hij heeft u geweldige talenten gegeven, 
waarvan u nu nog maar een fractie gebruikt. Vertrouw 
erop dat de Heer u zal helpen de deur tot die gaven te 
ontsluiten. Sommigen van ons halen zich denkbeeldige 
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beperkingen in het hoofd. Er schuilt letterlijk een genie 
in ieder van ons. Laat niemand u ooit iets anders wijs-
maken.’ (‘Trust in the Lord’, in: Hope [1988], pp. 90–91.)

•	 Ouderling	Parley P.	Pratt	(1807–1857)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft diverse gevolgen 
genoemd als we de gaven van de Geest in ons leven 
hebben: ‘De gave van de Heilige Geest past zich aan 
al die organen of eigenschappen aan. Ze wekt alle 
intellectuele vermogens op; vergroot en zuivert alle 
natuurlijke zinnen en gevoelens, breidt die uit en 
maakt ze door de gave van wijsheid voor hun legitieme 
gebruik geschikt. Ze inspireert, ontwikkelt en veredelt 
alle fijnbesnaarde gevoelens van genegenheid, vreugde, 
genot, en de aanverwante gevoelens en eigenschappen 
in ons karakter. Ze inspireert tot deugd, vriendelijkheid, 
goedheid, tederheid, zachtmoedigheid en naastenliefde. 
Ze ontwikkelt schoonheid van gestalte en gelaatstrek-
ken. Ze draagt bij tot gezondheid, vitaliteit, levendig-
heid en sociaal gevoel. Ze stimuleert alle lichamelijke 
en verstandelijke vermogens van de mens. Ze schenkt 
de zenuwen veerkracht. Kortom, ze is als het ware merg 
voor de beenderen, vreugde voor het hart, licht voor 
de ogen, muziek voor de oren en leven voor het hele 
wezen.’ (Key to the Science of Theology [1979], p. 61.)

Moroni 10:20–21. Geloof, hoop en naastenliefde
•	 Ouderling	Joseph B.	Wirthlin	(1917–2008)	van	het	
Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd dat de 
ontwikkeling van geloof, hoop en naastenliefde staps-
gewijs verloopt:

‘Als we ons aan Gods geboden houden, zijn geloof, 
hoop en naastenliefde ons deel. Die deugden zullen 
“zich op [onze] ziel vormen als dauw uit de hemel” [LV 
121:45], en wij maken ons gereed om met vertrouwen 
voor onze Heer en Heiland, Jezus Christus, te staan, 
“onberispelijk en vlekkeloos” [1 Petrus 1:19]. (…)

‘Deze deugdzame, liefelijke en prijzenswaardige 
eigenschappen streven wij na. We kennen allen de 
uitspraak van Paulus: “De liefde vergaat nimmermeer” 
[1 Korintiërs 13:8]. We hebben beslist een onuitputtelijke 
geestelijke kracht in ons leven nodig. Moroni tekende 

de openbaring op “dat geloof, hoop en naastenliefde 
[ons] tot [de Heer] voeren — de bron van alle gerechtig-
heid” [Ether 12:28].

‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen, de herstelde kerk van de Heer op aarde, voert 
ons tot de Heiland en helpt ons deze goddelijke eigen-
schappen te ontwikkelen, voeden en versterken.’ (Zie 
De Ster, januari 1999, p. 29.)

Moroni 10:22. ‘Wanhoop komt 
door ongerechtigheid’
•	 President	Ezra	Taft	Benson	(1899–1994)	heeft	het	
volgende gezegd over de noodzaak om goed te doen 
en zo wanhoop te vermijden: ‘In het Boek van Mormon 
lezen we: “Wanhoop komt door ongerechtigheid.” 
(Moroni 10:22.) “Als ik iets goeds doe dan voel ik me 
goed,” zei Abraham Lincoln, “en als ik iets slechts doe 
dan voel ik me slecht.” Zonde drijft ons tot wanhoop 
en moedeloosheid. Hoewel iemand tijdelijk genot 
uit zonde kan halen, is het eindresultaat ellende en 
verdriet. “Goddeloosheid heeft nooit geluk betekend.” 
(Alma 41:10.) Zonde drijft een wig tussen ons en 
God en is deprimerend voor onze geest. Wij doen er 
dus goed aan onszelf af te vragen of wij wel in over-
eenstemming met alle wetten van God leven. Iedere 
gehoorzaamde wet brengt een bepaalde zegening. 
Iedere gebroken wet brengt een bepaalde bezoeking. 
Wie zwaar belast zijn met wanhoop, dienen tot de Heer 
te komen, want zijn juk is zacht en zijn last is licht. (Zie 
Matteüs 11:28–30.)’ (‘Do Not Despair’, Ensign, oktober 
1986, p. 2.)

Moroni 10:27. ‘Gij zult mij zien 
voor het gerecht Gods’
•	 Verscheidene	profeten	hebben	gevoeld	dat	ze	tot	de	
lezers van het Boek van Mormon moesten getuigen dat  
zij ons op de dag des oordeels zullen zien, wanneer  
de Heer van de waarheid van hun woorden tot ons  
zal getuigen. Anderen in het Boek van Mormon die  
een soortgelijke opmerking maakten, zijn Nephi  
(zie 2 Nephi 33:10–14), Jakob (zie Jakob 6:12–13)  
en Mormon (zie Mormon 3:20–22).
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Moroni 10:7–8, 18–19, 26, 30
Herhaling is een belangrijke onderwijs-

methode die in de Schriften wordt toege-
past. Waar wil Moroni ons herhaaldelijk met 

het woord aansporen toe aanzetten?

Moroni 10:31–32. ‘Komt tot Christus 
en wordt vervolmaakt in Hem’
•	 Toen	Ouderling	William R.	Bradford	lid	van	de	
Zeventig was, heeft hij beschreven waarom we Moroni’s 
laatste raad behoren op te volgen:

‘Proberen rechtschapen te 
leven brengt veel vreugde 
en geluk met zich mee. 
Eenvoudig gezegd, het is 
Gods plan dat zijn kinderen 
naar deze aarde komen en 
al het mogelijke doen om 
zijn wetten te leren en te 
gehoorzamen. Na alles wat 
zij kunnen doen, is dan het 
verlossende werk van de 

Heiland, Jezus Christus, genoeg om alles te doen wat zij 
niet zelf konden doen. (…)

‘Proberen rechtschapen te leven betekent alles in 
gehoorzaamheid proberen te doen. Als we dat doen, 
komt die innerlijke vrede en geruststelling dat daardoor 
Gods plan voor ons verwezenlijkt zal worden. Niets 
anders kan die vreugde en dat geluk brengen dan te 
weten dat we al het mogelijke doen om rechtschapen 
te worden.’ (Liahona, januari 2000, pp. 103–104.)

•	 Aan	het	einde	van	een	algemene	conferentie	verwees	
president Gordon B. Hinckley naar de noodzaak dat we 
tot de Heiland komen door anderen tot zegen te zijn: 
‘Ik bid dat wat u hebt gehoord en gezien iets goeds 
teweeg zal brengen in uw leven. Ik bid dat ieder van 
ons een beetje vriendelijker, een beetje attenter, een 
beetje hoffelijker zal zijn. Ik bid dat we onze tong in 
bedwang zullen houden en onze woorden niet door 
boosheid zullen laten ingeven, iets wat we later zouden 
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betreuren. Ik bid dat we de wilskracht mogen hebben 
om de andere wang toe te keren, en de tweede mijl te 
gaan bij het sterken van de zwakke knieën van hen die 
in nood verkeren.’ (Liahona, november 2003, p. 103.)

Moroni 10:32–33
Moroni noemde meerdere dingen die 

we moeten doen om ‘heilig [te  worden], 
zonder smet’. Wat zijn die dingen en 

hoe past u die in uw leven toe?

Moroni 10:32–33. ‘Door de genade Gods’
•	 Ouderling	M. Russell	Ballard	van	het	Quorum	der	
Twaalf Apostelen heeft uitgelegd dat goede werken met 
de genade van Christus gepaard moeten gaan: ‘Alleen 
door de oneindige verzoening van Jezus Christus kan 
men de gevolgen van verkeerde keuzes overwinnen. 
(…) Hoe hard we ook werken, hoe goed we ook 
gehoorzamen, hoeveel goede dingen we ook in dit 
leven doen, het zou allemaal niet genoeg zijn zonder 
Jezus Christus en zijn liefdevolle genade. We kunnen 
het koninkrijk van God niet op eigen houtje verdienen 
— wat we ook doen. Helaas zijn er mensen in de kerk 
die zo bezig zijn met goede werken verrichten, dat ze 
vergeten dat die werken — hoe goed ze ook mogen 
zijn — vruchteloos zijn, tenzij ze met een volledige 
afhankelijkheid van Christus gepaard gaan.’ (‘Building 
Bridges of Understanding’, Ensign, juni 1998, p. 65.)

Moroni 10:34. Eveneens een testament 
aangaande Jezus Christus
•	 Op	de	titelpagina	van	het	Boek	van	Mormon	staat	dat	
het Boek van Mormon onder meer dient ‘ter overtuiging 
van de Joden en de andere volken dat Jezus de Christus 
is’. Overweeg als overtuigend bewijs daarvan eens het 
volgende: van de 6607 verzen in het Boek van Mormon 
verwijzen er 3925 naar de naam van Jezus Christus. Dat 
betekent dat gemiddeld ongeveer eens per 1,7 verzen 
een vorm van Christus’ naam genoemd wordt.’ (Zie 
Susan Ward Easton, ‘Names of Christ in the Book of 
Mormon’, Ensign, juli 1978, pp. 60–61.)
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Stof tot nadenken
•	 Welke	gaven	van	de	Geest	hebt	u	naar	uw	gevoel	in	

deze fase van uw leven nodig? Wat kunt u doen om 
die gaven volgens de belofte van uw hemelse Vader 
te ontwikkelen of te ontvangen?

•	 Hoe	begrijpt	u	door	Moroni 10	beter	wat	het	bete-
kent om ‘tot Christus te komen’? (Moroni 10:30.)

•	 In	welke	opzichten	heeft	uw	studie	van	het	Boek	van	
Mormon u ‘dichter bij God’ gebracht? (Inleiding tot 
het Boek van Mormon. Noem enkele passages die 
een bijzondere betekenis voor u hebben.

•	 Wat	is	het	verband	tussen	de	genade	van	Christus	en	
ons doel van volmaking?

Voorgestelde opdrachten
•	 Stel	een	tijd	en	schema	vast	om	het	Boek	van	Mor-

mon dagelijks per onderwerp of hoofdstuk te lezen.

•	 Lees	uw	patriarchale	zegen	nog	eens.	Bespreek	ver-
volgens met mensen die u het beste kennen, zoals 
uw familieleden, met welke geestelijke gaven onze 
hemelse Vader u volgens hen heeft gezegend. Maak 
een plan om die gaven en andere gaven die u ver-
langt, te ontwikkelen. (Opmerking: uw patriarchale 
zegen is persoonlijk en heilig en behoort niet met 
vrienden besproken te worden.)

Hoofdstuk 56

428



429

Aanhangsel
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Het Boek van Mormon: platen en kronieken
Enkele bronnen 

van de kronieken

Kleine platen 
van Nephi

1–2 Nephi, Jacob, 
Enos, Jarom, Omni

Grote platen 
van Nephi

Lehi, Mosiah, Alma, 
Helaman, 3–4 Nephi

Kroniek van Lehi

Platen van koper

Benjamins 
toespraak

Verslagen van 
Zeniff

Verslagen van 
Alma

Verslagen van 
de zonen van 

Mosiah

Brieven van 
Helaman, Pahoran, 
opperbevelhebber 

Moroni

Verslagen van 
Nephi 3

Verslagen van 
de Jaredieten

Brieven van 
Mormon

Verzegeld gedeelte  
(niet vertaald)

Gouden platen

Oorspron-
kelijk 

manuscript

1829

Manuscript 
van het 
boek 

van Lehi 
(verloren 

116 
pagina’s)

Drukkers-
manuscript

1829–1830

Het Boek 
van 

Mormon

1830

Kronieken op  
de platen Citaat

Samenvatting

Woorden van 
Mormon

Mormon

Ether

Moroni

Titelblad

© FARMS, met toestemming overgenomen uit overzicht 13, John W. Welch en J. Gregory Welch, Charting the Book of Mormon (1999).
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Nephi
Profeet, leider, leraar en initiatiefnemer van de Nephitische kroniek (1–2 Nephi)

Kleine platen van Nephi
Persoonlijke verslagen van profetieën en geestelijke ervaringen

Grote platen van Nephi
Maatschappelijke, politieke, militaire en religieuze geschiedenis

Ongeveer 
600 v.C.

▼ Nephi, zoon van Lehi
Profeet en auteur van 1–2 Nephi

▼ Bijgehouden door de koningen

544 v.C. ▶ Jakob, broer van Nephi
Profeet en auteur van het boek Jakob

▼

544–421 v.C. ▼ Enos, zoon van Jakob
Profeet en auteur van het boek Enos

▼

420 v.C. ▼ Jarom, zoon van Enos
Profeet en auteur van het boek Jarom

▼

361 v.C. ▼ Omni, zoon van Jarom
Nephitische krijgsman en auteur van de 
eerste 3 verzen van het boek Omni

▼

279 v.C. ▼ Amaron, zoon van Omni
Auteur van 5 verzen, onder meer over de vernietiging 
van de goddelozen door de Heer in zijn tijd

▼

279 v.C. ▶ Chemish, broer van Amaron
Auteur van slechts 1 vers

▼

▼ Abinadom, zoon van Chemish
Auteur van slechts 2 verzen

▼ Mosiah 1

Koning die de Nephieten en Mulekieten met elkaar verenigde

130 v.C. ▼ Amaleki, zoon van Abinadom
Auteur van 19 verzen, getuigde vurig van 
de Heiland en overhandigde de kleine 
platen van Nephi aan koning Benjamin

○ Benjamin, zoon van Mosiah 1

130 v.C. ▼ Mosiah 2, zoon van Benjamin
Laatste Nephitische koning191–124 v.C.

91–72 v.C. ○ Alma 2, zoon van Alma 1

Profeet en eerste opperrechter
72–56 v.C. ▼ Helaman 1, zoon van Alma 2

Profeet en militair leider
▶ Shiblon, zoon van Alma 2

56–39 v.C. ▶ Helaman 2, zoon van Helaman 1

39 v.C.–1 n.C. ▼ Nephi 2, zoon van Helaman 2

Tijdgenoot van Samuël de Lamaniet
1–? n.C. ▼ Nephi 3, zoon van Nephi 2

Voornaamste Nephitische discipel en apostel van de 
herrezen Heer

?–111 n.C. ▼ Nephi 4, zoon van Nephi 3

111–194 n.C. ▼ Amos 1, zoon van Nephi 4

194–306 n.C. ▼ Amos 2, zoon van Amos 1

306–321 n.C. ▶ Ammaron, broer van Amos 2

Verborg de platen in de heuvel Shim in 321 n.C.
Gaf de 10-jarige Mormon de opdracht de kronieken 
bij te houden wanneer hij 24 jaar oud zou worden

345–385 n.C. ○ Mormon
Maakte een samenvatting van de Nephitische platen

385–421 n.C. ▼ Moroni, zoon van Mormon 2

Voltooide de kroniek van zijn vader
Voegde zijn eigen woorden toe
Maakte een samenvatting van de kroniek van 

de Jaredieten (het boek Ether)
Verzegelde de beknopte kronieken in de heuvel 

Cumorah

Nephitische kroniekschrijvers

Relaties zijn als volgt aangeduid:
▼ Van vader op zoon
▶ Van broer naar broer
○ Platen buiten familieverband 

doorgegeven
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De getuigen van de platen met het Boek van Mormon

De drie getuigen

Geboortedatum Geboorteplaats

Leeftijd waarop 
platen werden 

gezien Beroep Lidmaatschap in de kerk
Overlijdensdatum 
en -plaats

Oliver Cowdery
3 oktober 1806

Wells, 
 Rutland County 
(Vermont)

23 Schoolmees-
ter, advocaat

Gedoopt op 15 mei 1829
Geëxcommuniceerd op 12 april 1838. Herdoopt 
in oktober 1848. Overleden als goed lid van de 
kerk. Heeft zijn getuigenis aangaande het Boek 
van Mormon nooit verloochend

3 maart 1850
Richmond 
(Missouri)

David Whitmer
7 januari 1805

Harrisburg 
(Pennsylvania)

23 Boer Gedoopt in juni 1829
Geëxcommuniceerd op 13 april 1838. Is nooit 
tot de kerk teruggekeerd. Heeft zijn getuigenis 
nooit verloochend

25 januari 1888
Richmond 
(Missouri)

Martin Harris
18 mei 1783

East-Town, 
Saratoga 
County 
(New York)

45 Boer Gedoopt op 6 april 1830
Geëxcommuniceerd in laatste week van decem-
ber 1837. Herdoopt op 7 november 1842. Heeft 
zijn getuigenis aangaande de platen nooit ver-
loochend. Gestorven als goed lid van de kerk

10 juli 1875
Clarkston (Utah)

De acht getuigen

Geboortedatum Geboorteplaats

Leeftijd waarop 
platen werden 

gezien Beroep Lidmaatschap in de kerk
Overlijdensdatum 
en -plaats

Christian Whitmer
18 januari 1798

Harrisburg 
(Pennsylvania)

30 Schoenmaker Gedoopt op 11 april 1830
Altijd trouw lid van de kerk gebleven

27 november 1835
Clay County 
(Missouri)

Jacob Whitmer
27 januari 1800

Harrisburg 
(Pennsylvania)

28 Schoenmaker Gedoopt op 11 april 1830
Afvallig geworden in 1838. Is nooit tot de kerk 
teruggekeerd. Heeft zijn getuigenis van de platen 
nooit verloochend

21 april 1856
Richmond 
(Missouri)

Peter Whitmer jr.
27 september 
1809

Fayette (New 
York)

20 Kleermaker, 
boer

Gedoopt in juni 1829
Altijd trouw lid van de kerk gebleven

22 september 
1836
Liberty, Clay 
County (Missouri)

John Whitmer
27 augustus 1802

Harrisburg 
(Pennsylvania)

27 Boer Gedoopt in juni 1829
Geëxcommuniceerd op 10 maart 1838. Is nooit 
tot de kerk teruggekeerd. Heeft zijn getuigenis 
van de platen of de kerk nooit verloochend

11 juli 1878
Far West 
(Missouri)

Hiram Page
1800

Vermont 29 Arts, boer Gedoopt op 11 april 1830
Afvallig geworden in 1838. Heeft zijn getuigenis 
nooit verloochend

12 augustus 1852
Excelsior Springs 
(Missouri)

Joseph Smith sr.
12 juli 1771

Topsfield, 
Essex County 
(Massachusetts)

58 Boer Gedoopt op 6 april 1830
Altijd trouw lid van de kerk gebleven

14 september 
1840
Nauvoo (Illinois)

Hyrum Smith
9 februari 1800

Tunbridge 
(Vermont)

28 Boer Gedoopt in mei 1829
Altijd trouw lid van de kerk gebleven

27 juni 1844
Carthage (Illinois)

Samuel H. Smith
13 maart 1808

Tunbridge 
(Vermont)

22 Boer Gedoopt in mei 1829
Altijd trouw lid van de kerk gebleven

30 juli 1844
Nauvoo (Illinois)

De drie getuigen waren geen familie van elkaar, bij de acht getuigen 
was dat wel het geval. Zij bestonden uit leden van de familie Smith en 
de familie Whitmer. Joseph en Emma Smith woonden bij de familie 
Whitmer op hun boerderij. De Whitmers hielpen Joseph ten tijde 
van de vertaling. Christian, Jacob, Peter jr. en John Whitmer waren 

zonen van Peter sr. en Mary Whitmer. Hiram Page trouwde later met 
Catherine Whitmer, de oudste dochter van Peter sr. en Mary Whitmer. 
Joseph Smith sr., Hyrum Smith en Samuel Smith waren respectieve-
lijk de vader en broers van de profeet Joseph Smith.



433

Mogelijke route van Lehi’s familie

Middellandse 
Zee

N

Rode Zee

Bewerkt overgenomen uit: Daniel H. Ludlow (red.), Encyclopedia of Mormonism, 5 delen (1992), deel 1, p. 144.

Meer van Galilea

Jeruzalem
Dode Zee

‘Door de kuststreek van de 
Rode Zee’ (1 Nephi 2:5).

Perzische 
Golf‘In de kuststreken bij 

de Rode Zee’ (16:14).

Arabische Woestijn

Ismaël stierf op 
een plaats ‘die 
Nahom werd 
genoemd’ (16:34).

‘Vanaf die tijd 
reisden wij bijna 
oostwaarts’ 
(17:1).

Overvloed (17:5).

Indische 
Oceaan
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Het Boek van Mormon: pagina’s en tijdvakken

Aantal jaren bij 
benadering

Aantal 
pagina’s

1 Nephi

2 Nephi

Jakob

Enos

Jarom

Omni

Mosiah

Alma

3 Nephi

4 Nephi

Moroni

Dit schema toont het aantal pagina’s in het Boek van Mormon voor elk van de auteurs en de tijdvakken.

13
65

43
82

63*
23,5

62*
3

59
2

229

3,5

40
78

209
39

52
50

35

5

79

21
18

24

286

73

Helaman

Mormon

© FARMS, met toestemming overgenomen uit overzicht 23, John W. Welch en J. Gregory Welch, Charting the Book of Mormon (1999).

Denk na over deze vraag: waarom koos Mormon in zijn verslag voor datgene wat hij erin heeft opgenomen?

* Geschat aantal jaren
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Het hout van Juda en het hout van Jozef

Datums zijn bij benadering.
Abraham (ca. 2100 v.C.)

Huis van Israël

Isaak
Jakob/Israël

Bezoek van  
Jezus Christus

Deel van de Joden 
keerde naar  

Jeruzalem terug

Jeruzalem verwoest
Joden onder de natiën 

verstrooid Nephitische natie 
vernietigd

Lamanitische natie 
bleef bestaan

Gevangenen weggevoerd  
door Babylonië

Lehi vertrok 
naar Amerika

Gevangenen door de Assyriërs naar 
het noorden weggevoerd en de 

tien verloren stammen geworden.

‘Het zal geschieden dat de Joden de woorden der Nephieten zullen hebben, en de Nephieten zullen de woorden 
der Joden hebben; en de Nephieten en de Joden zullen de woorden van de verloren stammen van Israël hebben; 

en de verloren stammen van Israël zullen de woorden der Nephieten en der Joden hebben’ (2 Nephi 29:13).

Rechabeam Jerobeam

Mozes

Saul
David

Salomo

Regering der rechters

Simeon
Ruben Levi

Juda
Dan

Naftali Aser
Gad Issakar Jozef

Zebulon Benjamin

Manasse Efraïm

Geboorte van 
Jezus Christus

Hout van JozefHout van Juda

Nephieten Lamanieten

Noordelijk 
koninkrijk Israël

Zuidelijk koninkrijk 
Juda

(ca. 2000 v.C.)

(ca. 1940 v.C.)

2000 jaar

1500 jaar

1000 jaar

(ca. 950 v.C.)

(ca. 1075 v.C.)

(ca. 1375 v.C.)

(ca. 421 n.C.)

(ca. 721 v.C.)

(ca. 600 v.C.)

(ca. 587 v.C.)

(530 v.C.)

(ca. 70 n.C.)

(1800 v.C.)

(1520 v.C.)

ca. 925 v.C.

500 jaar

1830 n.C.
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Flashbacks van Omni tot en met Mosiah

Mosiah 1

Zeniff Noach Limhi

Alma
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H E T  L A N D  N E P H I

Mosiah 9–22

Wateren 
van 

Mormon

Helam

Mosiah 23–24

Abinadi Gideon

Woorden van MormonOmni Mosiah 1–8
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Benjamin

Het Lamanitische volk

Mosiah 2

200 v.C. 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 v.C.

ong
eve

er 
79 

jaa
r

Mosiah 25–29

Het Nephitische volk

Woonplaats van de Nephieten

Woonplaats van de Lamanieten

Met behulp van het volgende schema kunt u de volgorde van de gebeurtenissen in de boeken Omni tot en met Mosiah beter 
begrijpen. De boeken zijn opgedeeld in de verschillende geschiedverhalen die tijdens overlappende tijdsperioden zijn opgetekend.
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De cirkelgang van rechtschapenheid en goddeloosheid

In het Boek van Mormon is sprake van een cirkel-
gang die aan de opkomst en ondergang van volken 
en personen ten grondslag ligt. Die cirkelgang 
komt heel duidelijk tot uiting in Helaman 3–12 
en in 3 Nephi 5–9. Mormon vatte die cirkelgang 
samen in Helaman 12:2–6. U ziet dat de Nephieten 
in relatief korte tijd van goddeloosheid overgaan 

naar rechtschapenheid en weer tot goddeloosheid 
vervallen. Die tragische cirkelgang deed zich ook 
onder het Jareditische volk voor. De volgende illus-
tratie toont de cirkelgang van rechtschapenheid en 
goddeloosheid die zich in de boeken Helaman en 
3 Nephi herhaalt:

De 
cirkelgang

1 Zegeningen 
en voorspoed
Helaman 3:25–26, 
32; 11:20–21; 
3 Nephi 6:1–9

2 Hoogmoed en 
goddeloosheid
Helaman 3:33–34, 
36; 4:11–12; 
3 Nephi 6:13–18

3 Waarschuwing 
door profeten
2 Nephi 25:9; 
Helaman 7:13–28; 
10:14–17; 3 Nephi 
6:20, 23

4 Vernietiging 
en leed
Helaman 4:1–2, 
11, 13; 11:1–6; 
3 Nephi 9:1–12

5 Nederigheid 
en bekering
Helaman 4:14–15, 
20–26; 11:7–11, 15; 
3 Nephi 5:1–6
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Beknopt overzicht van de verstrooiing van Israël

God heeft zijn verbond met Abraham, zijn zoon 
Isaak en zijn kleinzoon Jakob opnieuw geves-
tigd. De Heer veranderde de naam van Jakob 
in Israël. Israël had twaalf zonen, wier kinderen 
de twaalf families of twaalf stammen van Israël 
werden. Israëls familie overleefde uiteindelijk een 
periode van hongersnood door van het beloofde 
land naar Egypte te trekken. Daar vermenigvul-
digde men zich en ontstond er een groot volk. Na 
vele jaren voerde Mozes de kinderen van Israël uit 
Egypte weg, en voerde Jozua hen het beloofde land 
binnen. In die periode werden de leden van de stam 
van Levi aangewezen als dragers van het Aäronisch 
priesterschap. In Jozua 18:7 staat dat de stam van 
Levi het priesterschap, in plaats van land, als erf-
deel ontving. Bovendien kregen Efraïm en Manasse 
beiden ter vervulling van beloften aan hun vader 
Jozef een erfland voor hun nakomelingen toege-
wezen. Uiteindelijk viel Israël in twee koninkrijken 
uiteen — het noordelijke koninkrijk Israël en het 
zuidelijke koninkrijk Juda.

De Heer waarschuwde de kinderen van Israël dat 
zij uit hun erfland verwijderd zouden worden als zij 
zich van Hem zouden afkeren en afgoden gingen 
aanbidden. Uiteindelijk keerden zij God de rug 
toe en werd het volk veroverd en uit het beloofde 
land weggevoerd. Assur veroverde het noorde-
lijke koninkrijk Israël in 721 v.C. De weggevoerde 
inwoners werden later de tien verloren stammen 
genoemd. Later veroverde en verstrooide Babel het 
zuidelijke koninkrijk Juda (of de Joden) in ongeveer 
587 v.C. Ongeveer zeventig jaar later begonnen 
veel Joden naar het land van Israël terug te keren, 
waar zij vele generaties lang als volk bleven wonen. 
In 70 n.C. en wederom in 135 n.C. verwoestten de 
Romeinen Jeruzalem en verstrooiden zij de Joden 
onder alle natiën. Opmerkelijk genoeg behielden 
vele Joden hun identiteit als volk. De verloren 
stammen zijn echter verstrooid over de hele wereld 
gebleven, en de meesten van hen weten niet dat ze 
afstammelingen van Israël zijn.

Abraham

Isaak

Jakob

Assur 
(721 v.C.)

Zuidelijk 
koninkrijk 

Juda

Babel 
(586 v.C.)
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(70 n.C.)
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Wie zijn het huis van Israël?
‘Het huis van Israël’ slaat in het algemeen op de nako-
melingen van Jakob, wiens naam in het Oude Testament 
in Israël werd veranderd (zie Genesis 32:27–28). In het 
Boek van Mormon heeft de Heiland aangegeven dat het 
huis van Israël niet alleen de letterlijke nakomelingen 
van Israël omvat (zie 3 Nephi 20:25–27), maar ook alle 
anderen die zich bekeren, laten dopen en tot Christus 
komen (zie 3 Nephi 21:6).

Israël zal volgens het verbond worden vergaderd
De vergadering van Israël in de laatste dagen is een 
vervulling van het verbond dat Jehova met profeten uit 
het Oude Testament heeft gesloten (zie Jesaja 11:12; 
Jeremia 31:10; Ezechiël 34:12; 1 Nephi 19:15–16; Abra-
ham 2:9–11). Jezus Christus herhaalde deze belofte in 
3 Nephi 20:12–13, 29, waarbij Hij aangaf dat het ver-
bond om Israël te vergaderen eerst met Abraham was 
gesloten als onderdeel van het verbond van Abraham 
(zie 2 Nephi 29:14; 3 Nephi 20:25; Abraham 2:9–11).

De rol van het Boek van Mormon bij 
de vergadering van Israël
De Heiland heeft in 3 Nephi 21:1–7 aangegeven dat de 
publicatie van het Boek van Mormon een teken voor 
de hele wereld is dat de Heer is begonnen om Israël te 
vergaderen en de verbonden te vervullen die Hij met 
Abraham, Isaak en Jakob heeft gesloten (zie ook 3 Nephi 
29:1; Ether 4:17).

Ouderling Russell M. Nelson van het Quorum der Twaalf 
Apostelen heeft gezegd: ‘Het Boek van Mormon staat 
centraal in dit werk. Het verkondigt de leer van verga-
dering. Het zorgt ervoor dat mensen zich op Christus 
richten, in zijn evangelie geloven, en zich bij zijn kerk 
aansluiten. In feite zou de beloofde vergadering niet 
plaatsvinden als er geen Boek van Mormon was.’ (Lia-
hona, november 2006, p. 80.)

De vergadering van Israël is zowel 
geestelijk als stoffelijk
De geestelijke vergadering van Israël vindt plaats als 
iemand het evangelie van Jezus Christus aanneemt 
en zich als lid van De Kerk van Jezus Christus van de 

Heiligen der Laatste Dagen laat dopen. Ouderling 
Bruce R. McConkie (1915–1985) van het Quorum der 
Twaalf Apostelen heeft het belang van de geestelijke 
vergadering als volgt beklemtoond: ‘De geestelijke 
vergadering gaat boven de stoffelijke. (…) Mensen 
kunnen overal worden gered, maar ongeacht hun 
woonplaats, kunnen zij alleen gered worden als zij het 
evangelie aannemen en tot Christus komen.’ (A New 
Witness for the Articles of Faith [1985], p. 567.)

Jezus Christus heeft uitgelegd dat er uiteindelijk 
twee centrale vergaderplaatsen zullen zijn — het 
nieuwe Jeruzalem en het oude Jeruzalem (zie 3 Nephi 
20:21–22, 29). Toen er steeds meer leden in andere 
landen kwamen, heeft president Spencer W. Kimball 
(1895–1985) verklaard dat de tegenwoordige verga-
derplaats de plaats is waar iemand woont: ‘De verga-
dering van Israël voor de Mexicanen is in Mexico; in 
Scandinavië voor wie in de noordelijke landen wonen; 
de vergaderplaats voor de Duitsers is in Duitsland; en 
de Polynesiërs op de eilanden; voor de Brazilianen in 
Brazilië; voor de Argentijnen in Argentinië.’ (Ensign, 
mei 1975, p. 4.)

Onze taak bij de vergadering van Israël
‘Iemand die een erfgenaam is van het verbond van 
Abraham, is nog geen uitverkoren persoon, maar 
heeft de verantwoordelijkheid om het evangelie aan 
alle mensen op aarde te verkondigen.’ (Bible Dictio-
nary, ‘Abraham, Covenant of’, p. 602.) De belofte om 
Israël te vergaderen gaat in deze tijd in vervulling, nu 
de nakomelingen van Abraham, Isaak en Jakob de 
naam van de Heer, zijn bediening en zijn priesterschap 
naar alle geslachten der aarde brengen, waarbij zij ‘de 
zegeningen van het evangelie, die de zegeningen van 
het heil zijn, ja, van het eeuwige leven’, aangeboden 
krijgen (Abraham 2:11).

‘Het betaamt eenieder die gewaarschuwd is zijn 
naaste te waarschuwen’ (LV 88:81).

De vergadering van Israël
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Register op 
onderwerp

A
Aäron

onze afhankelijkheid van Christus, 211
werkte jarenlang om Lamanieten tot 

Christus te brengen, 173

Aäronisch priesterschap
niet gebruikt door Nephieten vóór bezoek 

van de Heiland, 403

Abraham
detail van hout van Juda en hout van 

Jozef, 435
openbaringen van Joseph Smith leren ons 

over, 31
verbond dat God sloot met, 56, 276

Acht getuigen. Zie Getuigen, acht

Afgunst
in strijd met Gods volmaakte liefde, 186

Alma de jonge
bekering van, 172
moeilijkheden als hogepriester en 

opperrechter, 176

Alma de oude
verantwoordelijk voor berechting van 

overtreders in kerk, 244
volk van , vergeleken met volk van 

Limhi, 168

alwetendheid van God, 285

Amalickiah, 262

Amlicieten
brachten een teken op hun lichaam aan, 

180
voerden oorlog tegen regering, 176

Ammon
expeditie om Zeniffs groep te vinden, 150
leerde dat alleen een ziener speciale 

uitleggers kon gebruiken, 57
onze afhankelijkheid van Christus, 211
sprak stoutmoedig, 209
voorbeeldige dienstknecht van de Heer, 

206
werkte jarenlang om Lamanieten tot 

Christus te brengen, 173, 208

Andere schapen, 329

Andere volken
lezen we vaak over in het Boek van 

Mormon, 32
overtuigen dat Jezus de Christus is, 6
verwerpen de leringen van de Heer, 358

Anthon, professor Charles, 103

Antichristen
gebruiken halve waarheden, 221
vervalsen het ware evangelieplan, 222

Anti-Nephi-Lehieten, 213–216

Asay, Carlos E.
alle mensen zjn waardevol voor God en 

moeten dat voor ons ook zijn, 228
herhaalde overtredingen vormen 

onbreekbaar koord, 100
Nephi en Lehi (zonen van Helaman) 

leefden naar het voorbeeld van hun 
naamgenoten, 280

predikers die verlossende waarheden 
verkondigen altijd dierbaar voor 
bekeerlingen, 158

wat het zout der aarde zijn betekent, 319
woord van de Heer helpt ons de 

Nephitische cirkelgang van 
rechtschapenheid te vermijden, 232

Ashton, Marvin J.
extra gaven van de Geest niet altijd 

evident, 425
gehoorzamen ook als we de reden niet 

begrijpen, 24
kiezen hoe we op omstandigheden 

reageren, 304
Satan verleidt mensen om misbruik van 

elkaar te maken, 107
ware naastenliefde is niet iets wat 

we weggeven; het is iets wat we 
verwerven, 399

Assyriërs
dienden als instrument van de Heer, 88
Gods oordeel over, 91

Avondmaal
belofte van vervulling met de Geest, 340
doopverbond hernieuwen door 

verordening van, 403
voornaamste doel is Hem indachtig  

zijn, 333

Ayala, Eduardo
getrouwe leden zegenen mensen in hun 

geboorteland, 50

B
Babylon

Jesaja voorzag vernietiging van, 47
symbool van wereldsgezindheid en Satans 

koninkrijk, 46–47
val van, 94

Ballard, M. Russell
aandacht schenken aan leringen van 

kerkleiders, 294
acht slaan op kleine en eenvoudige 

dingen, 245
alle kwade praktijken mijden, 345
Alma’s experiment uitvoeren leidt tot 

bekering, 234
betere naasten zijn voor wie niet van ons 

geloof zijn, 208
bidden om leiding voor het werk van de 

Heer, 207–208
Christus zowel de Vader als de Zoon, 157

doopverbonden vereisen 
rechtschapenheid, 161

gebed moet verlangend zijn en 
dankbaarheid tonen, 14

geen geestelijke kracht door een 
gemakkelijk leventje, 267

geheime verenigingen in deze tijd, 274
George McLaughlin bad en vastte voor 

gemeente, 207
gevaren van toegeven aan Satans 

verleidingen, 305
gezinsperspectief helpt ouders, 60
God heeft al zijn kinderen even oneindig 

lief, 101
God verwacht dat we zijn stem horen en 

kennen, 149
goede werken moeten ook genade van 

Christus hebben, 427
Jezus onderging leed gewillig zodat wij 

vergeving kunnen ontvangen, 157
met onze vrienden een gesprek over het 

evangelie aanknopen, 209
nieuwste mode kan onbetamelijk zijn 

voor priesterschapsdragers, 180
onder gebed een datum kiezen om 

iemand te vinden die de zendelingen 
kunnen onderwijzen, 173

onvervalst getuigenis geven, 182
onze stem laten klinken tegen goddeloze 

tendensen, 176
oppassen voor valse profeten en leraren, 

325
plan om nu te overtreden en zich later te 

bekeren is een valstrik, 279
priesterlisten bij tegenstanders van 

profeten, 101
profetische raad aannemen brengt 

veiligheid, vrede en voorspoed, 311
velen bekeerd door Abinadi’s getuigenis, 

154
verband tussen geloof, hoop en 

naastenliefde, 414
vrees vervangen door geloof, 302
waarde van overpeinzing en meditatie, 

286

Ballard, Melvin J.
belang van bekering tijdens dit leven, 240

Banier
voor natiën, 82

Barmhartigheid
voldoet aan de vereisten van 

gerechtigheid, 52, 239, 255–256

Bateman, Merrill J.
Jezus droeg onze zonden en ervoer onze 

diepste gevoelens, 158

Beck, Julie B.
moeders die verbonden nakomen, 

hebben veel macht en invloed, 269

Beckham, Janette Hales
leringen van de Geest leren 

onderscheiden, 235
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Register op onderwerp

Bednar, David A.
alles mijden wat de Geest verjaagt, 25
avondmaal hernieuwt doopverbond, 403
bij evangelieonderwijs aandacht vestigen 
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beperkte vermogen, 292
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gehoorzaamheid moet ons streven zijn, 
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stellen, 132
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nederigheid is erkenning van 
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macht, 166

Satans zwakste plek, 94–95
schriftstudie belangrijk voor personen en 

gezinnen, 228
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zeldzame ervaring, 312
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tegenstellingen maken keuzes mogelijk, 53
tijdelijkheid van aardse schatten, 324
tot Christus komen, 114
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moeten repareren of zich bekeren, 270
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wanhoop komt door ongerechtigheid, 426
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als in de Schriften, 171–172
werken om de vijand van onze ziel te 

overwinnen, 420
woord van God biedt kracht om 

verleidingen te weerstaan, 33

Beproevingen
geen pijn die we lijden, is voor niets, 166
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Amerika is, 78–79

Besnijdenis
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Smith
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29–31
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Jozef, zoon van Jakob, ontving grote 

beloften aangaande zijn nageslacht, 
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Boeken van Mozes
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belang van getuigen, 10
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Testament, 39
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leerstellige sluitsteen, 7
leert hoe we in oorlogstijd rechtschapen 
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ontmaskert de vijanden van Christus, 132
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tekst, 4
rol bij vergadering van Israël in de laatste 
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sluitsteen van onze godsdienst, 4, 7, 423
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gevolgen, 98
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Moroni onze tijd zag, 376
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gedenkt, 5
vertaling van, 137
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gekastijd door de Heer, 383
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Jezus toonde Zich aan, 385–386
ontving licht voor vaartuigen, 384–385, 389
ontving Urim en Tummim van de Heer, 

151, 173, 386

Brown, Hugh B.
ieder verantwoordelijk voor mensen die 
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gaan, 120
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zachtmoedigheid essentieel om meer op 

Christus te lijken, 413

Burton, Theodore M.
boetvaardigen bijstaan, 171
wie onze hemelse Vader volgen, gaan 

meer op Hem lijken, 185
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vereist goddelijke hulp en oprechte 

bekering, 52
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definitie van elkaar ‘rechtvaardig 

behandelen’, 359
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milieu- en geestelijk gebied, 376

Christofferson, D. Todd
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Christus te volgen, 277
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vervolmaking, 277

Christus. Zie Jezus Christus
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Cirkelgang van rechtschapenheid en 
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door de Heer geïnspireerd, 27–28

Condie, Spencer J.
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Mormon, 102

Culturele verscheidenheid, 362

Cumorah, 370, 402, 431
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Dankbaarheid

en nederigheid horen bij geluk, 390
gebed is een essentieel onderdeel van, 337
gebed moet vervuld zijn van, 14
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stappen om een getuigenis te krijgen, 100

Dienende engelen, 412

Dienstbetoon
geestelijke waarde van materiële hulp aan 

anderen, 209
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Dood
geestelijke en lichamelijke, 51
geestelijke is de tweede dood, 124

Doodstraf
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Drie getuigen. Zie Getuigen, drie

Droefheid
naar Gods wil is gave van de Geest, 243
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Dunn, Loren C.
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Eenheid
geboden onderhouden brengt, 162

Eerlijkheid
liegen is een ernstige zonde, 226
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Boek van Mormon getuigt van, 19
vereisten voor alle kinderen van God, 101

Eerste opstanding
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Eerste Presidium
De levende Christus: het getuigenis van 
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Jozef, 435
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doel zien van, 229
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bediening van, moet in overeenstemming 

zijn met Gods wil, 170
realiteit van hun werk en bediening, 
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voort, 274
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we vergeten God door onze ijdelheid, 283
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Yaeko Seki’s gezin is haar grootste 

zegen, 63
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Gaven van de Geest, 423
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discipelen baden om, 336
doop met vuur, 112
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ontvangen, 406
Liahona vergeleken met, 252
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hart voortdurend in gebed tot God laten 

uitgaan, 237
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in Jezus Christus, 412
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Geloofsartikelen
gestraft voor onze eigen zonden, 55
letterlijke vergadering van Israël, 342
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leer van, 98
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belang van, 11
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het goede, 182
stappen om te krijgen, 100
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gezin centraal in plan voor eeuwige 
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335

Grondwet van de Verenigde Staten, 48

Grote en gruwelijke kerk, 28

Gruwelijke kerk, 28
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profeet die samen met anderen in het 
koninkrijk Juda getuigde, 13

Hafen, Bruce C.
aspecten van het woord voeden, 237
bediening van ongeziene engelen, 412
goddelijke hulp en oprechte bekering 
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leven, 52

lusten beteugelen om rijkere, diepere 
liefde te ervaren, 247
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Haight, David B.
Geest moet onze aanbidding en 

avondmaalsdiensten kenmerken, 407

Hales, Robert D.
bekeerden richten zich op taak om 

anderen tot God te brengen, 135
broeder van Jared toont patroon om 
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gezinsleden, 386
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in de laatste dagen, 47, 65, 78
maatschappij, 361
reinen van hart, 27
vergaderen in, 304

Zonde
duivelse leugen dat iemand beter af is na 

zondigen en bekering, 106
is zwaarste last, 81
kiezen met intentie van bekering, 279
verschil tussen overtreding en, 55

Zonden belijden
vereist onderdeel van bekeringproces, 169

Zonen van Mosiah
zochten naar kernaspecten van 

doeltreffende evangeliestudie, 206

Zoram
wonderlijke uitwerking van Nephi’s eed 

op, 17

Zoramieten
afvallige geloofspunten van, 228
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Alma en zijn broeders predikten tot, 231
gingen bondgenootschap aan met 

Lamanieten, 259
soortgelijke geloofsopvattingen als 

Korihor, 227

Zustershulpvereniging
iedere bekeerling moet gevoed  

worden, 405

Zwakheid, 398

Zwick, W. Craig
symboliek en zegeningen die ‘in Gods 

handen zijn’ oproept, 370
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