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Elke profeet in deze bedeling heeft getuigd van de goddelijke zending 
van de Heiland, Jezus Christus. 



Inleiding 

De belangrijkste boodschap van dit boek is die welke vanaf het begin 
door De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 
is uitgedragen. Joseph Smith, de eerste profeet van deze bedeling, heeft 
gezegd: 

'De grondbeginselen van onze godsdienst zijn het getuigenis van 
de apostelen en profeten aangaande Jezus Christus - dat Hij stierf, 
werd begraven, ten derden dage is verrezen en ten hemel is opgevaren. 
Al het andere dat verband houdt met onze godsdienst is hier slechts 
een aanhangsel van/1 

Elke profeet na Joseph Smith heeft daar zijn eigen getuigenis 
aangaande de goddelijke zending van de Heiland aan toegevoegd. 
Het Eerste Presidium heeft plechtig verklaard: 

'Wij die geroepen en geordend zijn om tot de gehele wereld van 
Jezus Christus te getuigen, verklaren dat Hij op die paasmorgen van 
bijna tweeduizend jaar geleden is opgestaan en dat Hij nu leeft. Hij 
heeft een verheerlijkt, onsterfelijk lichaam van vlees en beenderen. Hij is 
de Heiland, het Licht en het Leven van de wereld/2 

Miljoenen gelovige heiligen hebben ook hun getuigenis van de god-
delijkheid van Jezus Christus ontvangen. Die wetenschap heeft hen 
gemotiveerd om de noodzakelijke offers te brengen voor de opbouw 
van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, het 
koninkrijk van God op aarde. De geschiedenis van de vestiging van 
de kerk is een verhaal van geloof, toewijding en vreugde. Het is het ver-
haal van profeten die in deze tijd Gods waarheden aan de wereld 
hebben verkondigd. Het is een verhaal van mensen uit alle rangen en 
standen, die de volheid van het evangelie van Jezus Christus vonden 
en tot elk offer bereid waren om discipel van de Heiland te worden. 
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Ons erfgoed 

Die trouwe heiligen zetten door, ondanks lijden en ontbering, en getuig-
den zelfs toen de toekomst er donker uitzag van Gods goedheid en 
de vreugde die zijn liefde hun bracht. Zij hebben een legaat van geloof, 
moed, gehoorzaamheid en offerbereidheid nagelaten. 

Het erfgoed van geloof werkt door in onze tijd. Heiligen der laatste 
dagen over de hele wereld zijn pioniers in hun eigen land waar ze een 
gelovig en moedig leven leiden in een tijd vol nieuwe hindernissen en 
mogelijkheden. Er zal nog veel meer geschiedenis geschreven worden. 
We kunnen allemaal erfgoed aan de volgende generaties nalaten 
waardoor zij de vreugde van het leven en doorgeven van het evangelie 
van Jezus Christus beter zullen begrijpen. 

Naarmate we meer te weten komen over het geloof van hen die ons 
zijn voorgegaan, zullen we meer begrip kunnen opbrengen voor hen 
met wie we de handen ineen hebben geslagen om van de Heiland en de 
vestiging van zijn koninkrijk te getuigen. We kunnen besluiten tot een 
rechtschapener leven als trouwe discipelen van de Heer Jezus Christus. 
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Doordat de jonge Joseph in de Schriften las, werd hij ertoe gebracht 
de Heer te vragen welke kerk gelijk had. 



Het eerste visioen 
HOOFDSTUK EEN 

De noodzaak van de herstelling 

De macht van het priesterschap en veel waarheden van het evangelie 
werden na de dood van Jezus' apostelen van de aarde weggenomen, 
waardoor een lange periode van geestelijke duisternis aanbrak die de 
grote afval wordt genoemd. De profeet Amos had dit voorzien en voor-
spelde dat er een tijd zou aanbreken waarin er honger zou zijn, 'geen 
honger naar brood, en geen dorst naar water, maar om de woorden des 
Heren te horen' (Amos 8:11). Tijdens de lange periode van de afval 
waren veel oprechte mensen op zoek naar de volheid van het evangelie, 
maar konden die niet vinden. Geestelijken van diverse godsdiensten 
predikten verschillende boodschappen en deden een beroep op hun 
toehoorders om zich bij hen aan te sluiten. Hoewel de meesten eerlijke 
bedoelingen hadden, was geen van hen in het bezit van de volledige 
waarheid of het gezag van God. 

De Heer had echter in zijn goedheid beloofd dat zijn evangelie en 
de macht van het priesterschap op zekere dag zouden worden 
hersteld en nooit meer van de aarde zouden worden weggenomen. 
In het begin van de negentiende eeuw deed Hij zijn belofte gestand. 
De lange nacht van de afval moest wijken voor de dageraad van de 
herstelling. 

De moed van de jonge Joseph Smith 

Begin 1800 woonde het gezin van Joseph en Lucy Mack Smith in 
Lebanon (New Hampshire) in de Verenigde Staten van Amerika. Het 
waren nederige, gewone mensen die met hard werken een bescheiden 
inkomen verdienden. Hun vijfde kind, Joseph junior, overleefde toen 
hij zeven jaar was een tyfusepidemie die in New England meer dan 

1 



Ons erfgoed 

drieduizend doden eiste. Tijdens zijn herstel raakte het beenmerg in zijn 
linkerbeen geïnfecteerd, en de bijna ondragelijke pijn hield meer dan 
drie weken aan. 

De plaatselijke chirurg wilde het been amputeren, maar op aandrin-
gen van Josephs moeder lieten ze een andere dokter komen. Nathan 
Smith, arts aan het nabijgelegen Dartmouth College, zei dat hij zou pro-
beren het been te redden door middel van een betrekkelijk nieuwe en 
buitengewoon pijnlijke ingreep waarbij een gedeelte van het bot verwij-
derd zou worden. De dokter had touw bij zich om de jongen vast te 
binden, maar Joseph maakte daar bezwaar tegen en zei dat hij niet vast-
gebonden wilde worden. Hij weigerde ook de cognac, de enige verdo-
ving die hem ter beschikking stond, hij vroeg alleen of zijn vader hem 
tijdens de operatie in zijn armen wilde houden. 

Joseph onderging de operatie heel moedig, en het lukte dokter Smith, 
een van de kundigste artsen van het land, om Josephs been te redden. 
Het duurde geruime tijd voordat Josephs been genas en hij zonder 
pijn kon lopen. Na Josephs operatie verhuisde het gezin Smith naar 
Norwich (Vermont) waar hun oogst drie opeenvolgende jaren mislukte, 
en daarna verhuisden ze naar Palmyra (New York). 

Het eerste visioen 

De jonge Joseph Smith werkte mee aan de ontginning van het land, 
verwijderde stenen, en deed veel andere karweitjes. Zijn moeder, Lucy, 
wist te vertellen dat de jonge Joseph bespiegelend van karakter was en 
vaak nadacht over het welzijn van zijn onsterfelijke ziel. Hij hield zich 
vooral bezig met de vraag welke van alle kerken die in Palmyra zielen 
probeerden te winnen, de ware was. Zoals hij in zijn eigen woorden 
uitlegde: 

Tn deze tijd van grote opwinding werd mijn geest tot ernstig naden-
ken en grote onrust aangespoord; maar ofschoon mijn gevoelens 
diep waren en dikwijls pijnlijk getroffen werden, hield ik mij toch afzij-
dig van al deze groepen, hoewel ik hun onderscheiden bijeenkomsten 
bijwoonde zo dikwijls de gelegenheid zich voordeed. Na verloop 
van tijd begon ik te gevoelen voor de methodistische sekte, en was min 
of meer verlangend daarin opgenomen te zijn. Maar zo groot waren 
de verwarring en de twist tussen de verschillende richtingen, dat het 
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Het eerste visioen 

onmogelijk was voor iemand van mijn jeugdige leeftijd, en zo weinig 
bekend met mensen en zaken, om uit te maken wie gelijk had en wie 
niet. (...) 

Toen ik met de geweldige moeilijkheden die werden veroorzaakt 
door de twisten tussen deze godsdienstige groeperingen te kampen 
had, las ik op zekere dag uit de zendbrief van Jakobus hoofdstuk 1 vers 
5, dat luidt: En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God 
begere, Die een iegelijk mïldelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven 
worden. 

'Nog nooit had een tekst uit de Schriften een mensenhart sterker 
getroffen, dan deze, toen, het mijne. Hij leek wel met grote kracht in 
iedere vezel van mijn hart door te dringen. Ik dacht telkens en telkens 
weer over deze tekst na, in het besef dat, als iemand ooit wijsheid van 
God nodig had, ik het was; ik immers wist niet wat ik doen moest, 
en als ik niet meer wijsheid zou krijgen dan ik toen bezat, zou ik het 
nooit te weten komen; want de godsdienstleraars van de verschillende 
sekten vatten dezelfde bijbelteksten zo verschillend op, dat al iemands 
vertrouwen aan de hand van de Bijbel tot een oplossing te komen de 
bodem werd ingeslagen. 

'Uiteindelijk kwam ik tot de gevolgtrekking dat ik in het duister en 
de verwarring moest blijven verkeren, als ik de weg die Jakobus wees 
niet bewandelde: wijsheid van God begeren' (Geschiedenis van Joseph 
Smith 1:8; 11-13). 

Op een mooie lentemorgen in 1820 ging Joseph Smith alleen naar het 
bos bij zijn ouderlijk huis, knielde neer en begon de verlangens van zijn 
hart tot God op te zenden en om leiding te vragen. Hij heeft beschreven 
wat er toen gebeurde: 

'Ik werd onmiddellijk aangegrepen door een of andere macht die mij 
geheel overmande, en zo'n verbazende invloed op mij had, dat mijn 
tong gebonden was. Ik kon niet spreken. Ik kon niet spreken. Dikke 
duisternis omhulde mij, en het kwam mij enige tijd voor alsof ik tot 
plotselinge verdelging was gedoemd' (GJS 1:15). 

De tegenstander van alles wat rechtschapen is, wist dat Joseph een 
groot werk te doen had en probeerde hem te vernietigen, maar Joseph 
riep God aan met alle kracht die in hem was en werd onmiddellijk 
bevrijd: 
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Ons erfgoed 

'Juist op dit ontstellende moment zag ik recht boven mijn hoofd een 
kolom van licht, sterker glanzend dan de zon, die geleidelijk neerdaalde 
tot ze op mij viel. 

'Niet zodra verscheen dit licht, of ik voelde mij bevrijd van de vijand 
die mij gekluisterd hield. Toen het licht op mij rustte, zag ik twee Perso-
nen boven mij in de lucht staan, Wier glans en heerlijkheid alle beschrij-
ving te boven gaan. Een Hunner sprak tot mij, mij bij de naam noe-
mende, en zei, op de Ander wijzend: Deze is mijn geliefde Zoon - Een 
Hunner sprak tot mij, mij bij de naam noemende, en zei, op de Ander wijzend: 
Deze is Mijn geliefde Zoon - hoor HemV (GJS 1:16-17.) 

Zodra Joseph zichzelf weer meester was, vroeg hij de Heer welke van 
alle godsdienstige sekten gelijk had en bij welke hij zich moest aanslui-
ten. De Heer antwoordde dat hij zich 'bij geen ervan moest aansluiten, 
want ze hadden alle ongelijk' en dat 'al hun geloofsbelijdenissen een 
gruwel in Zijn ogen waren.' Hij zei dat zij 'een gedaante van godzalig-
heid' hadden, maar dat zij 'de kracht er van' verloochenden (GJS 1:19). 
Hij vertelde Joseph nog veel meer. 

Toen het visioen voorbij was, merkte Joseph dat hij op zijn rug lag en 
nog steeds naar de hemel keek. Langzamerhand herwon hij zijn krach-
ten en ging hij naar huis terug. 

Toen de zon op die ochtend in 1820 opging, had Joseph Smith nauwe-
lijks kunnen bevroeden dat er bij het invallen van de schemering weer 
een profeet op aarde zou zijn. Hij, een onbekende jongen in het westen 
van de staat New York, was door God gekozen om het wonderbare 
werk en het wonder van de herstelling van het evangelie en van de kerk 
van Jezus Christus op aarde tot stand te brengen. Hij had twee godde-
lijke personen gezien en was nu de enige die kon getuigen van de ware 
aard van God de Vader en zijn Zoon, Jezus Christus. Op die ochtend 
brak er werkelijk een heldere dag aan - het licht was doorgebroken in 
het bos waar God de vader en Jezus Christus een veertienjarige jongen 
als hun profeet hadden geroepen. 
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De grondlegging 
van de kerk 

HOOFDSTUK TWEE 

Het Boek van Mormon ziet het daglicht 
Bezoeken van de engel Moroni 

Op de avond van 21 september 1823, drie jaar na het eerste visioen, 
vroeg Joseph Smith de Heer om vergeving voor de dwaasheden 
van zijn jeugd en om verdere leiding. De Heer antwoordde door hem 
een hemelse boodschapper te sturen om hem te instrueren. Joseph 
schreef: 

'Hij noemde mij bij mijn naam en zei mij dat hij een afgezant was, uit 
Gods tegenwoordigheid tot mij gezonden, en dat zijn naam Moroni 
was; dat God een werk voor mij had, en dat mijn naam zowel ten goede 
als ten kwade onder alle natiën, geslachten en talen bekend zou wor-
den; met andere woorden: onder alle volken zou er zowel goed als 
kwaad over worden gesproken. 

'Hij zei dat er een boek bewaard was, een op gouden platen geschre-
ven boek, en dat dit een kroniek was van de vroegere bewoners van dit 
vasteland [Amerika] en van hun herkomst. Ook zei hij dat het boek de 
volheid van het eeuwig Evangelie bevatte dat door de Zaligmaker aan 
de vroegere bewoners was gepredikt' (GJS 1:33-34). 

Moroni was de laatste profeet die dat oude verslag had bijgehouden, 
en hij had het op aanwijzing van de Heer begraven in de heuvel 
Cumorah. Hij had ook de Urim en Tummim begraven die door de 
profeten vanouds gebruikt waren en die Joseph moest gebruiken voor 
de vertaling van het verslag. 

De engel instrueerde Joseph om naar de heuvel in de buurt te gaan, 
en vertelde hem veel inzake het werk van de Heer in de laatste dagen. 
Hij zei tegen Joseph dat hij de platen aan niemand mocht laten zien, 
tenzij de Heer hem dat gebood. Moroni kwam die nacht twee keer bij 
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Ons erfgoed 

Op de heuvel Cumorah ontving Joseph Smith de gouden platen van de engel Moroni, 
die hem zei met de vertaling ervan te beginnen. 



De grondlegging van de kerk 

Joseph terug, en de volgende dag nog een keer. Elke keer herhaalde hij 
zijn belangrijke boodschap en gaf aanvullende informatie. 

De volgende dag ging Joseph op aanwijzing van de engel naar de 
heuvel Cumorah. Over die gebeurtenis vertelde hij: 

'Op de westelijke helling hiervan, niet ver van de top, lagen de platen 
bewaard onder een zeer grote steen, in een stenen kist. Deze steen was 
in het midden het dikst en rondde naar de kanten af, zodat het midden-
gedeelte boven de grond zichtbaar was, maar de rand rondom met 
aarde bedekt was. 

'Nadat ik de aarde had verwijderd, nam ik een hefboom, zette die 
onder rand van de steen en lichtte deze met enige moeite op. Ik keek in 
de kist, en daar zag ik inderdaad, zoals de boodschapper had gezegd, 
de platen, de Urim en Tummim en de borstplaat' (GJS 1:51-52). 

De engel Moroni verscheen en zei tegen Joseph dat hij hem over een 
jaar op dezelfde tijd weer op de heuvel moest ontmoeten en dat jaarlijks 
moest blijven doen totdat de tijd was aangebroken om de platen in 
ontvangst te nemen. Bij elk bezoek gaf Moroni meer informatie over 
wat de Heer zou gaan doen en hoe zijn koninkrijk bestuurd moest 
worden. (Zie GJS 1:27-54.) 

Het vertaalwerk 

Op 22 september 1827, na vier jaar van voorbereiding, gaf Moroni de 
gouden platen aan de profeet Joseph en zei dat hij met het vertaalwerk 
kon beginnen. Emma Hale, met wie Joseph eerder dat jaar was 
getrouwd, vergezelde hem en wachtte aan de voet van de heuvel 
Cumorah tot haar man met de platen terugkwam. Zij werd zijn steun en 
toeverlaat en fungeerde korte tijd als een van de schrijvers die de verta-
ling van het Boek van Mormon optekenden. 

Vanwege de herhaalde, krachtige pogingen van een bende om 
de gouden platen te stelen, waren Joseph en Emma gedwongen 
hun huis in Manchester (New York) te verlaten. Ze zochten hun 
toevlucht in het huis van Emma's vader, Isaac Hale, in Harmony 
(Pennsylvania), ongeveer 180 kilometer ten zuidoosten van Manchester. 
Daar begon Joseph aan de vertaling van de platen. Weldra kreeg 
hij hulp van zijn vriend, Martin Harris, een welgestelde boer, die zijn 
schrijver werd. 
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Ons erfgoed 

Martin vroeg Joseph of hij de 116 vertaalde bladzijden mee naar huis 
mocht nemen om aan zijn familieleden te laten zien als bewijs van het 
nut van het werk waarmee ze bezig waren. Joseph vroeg de Heer om 
toestemming, maar het antwoord van de Heer was negatief. Martin 
smeekte Joseph om het nog eens te vragen. Joseph deed dat met tegen-
zin nog tweemaal, en uiteindelijk kreeg hij toestemming. Martin 
beloofde plechtig dat hij het manuscript alleen aan bepaalde mensen 
zou laten zien, maar hij verbrak zijn belofte, en het manuscript werd 
gestolen. Joseph was ontroostbaar, want hij dacht dat al zijn inspannin-
gen om de Heer te dienen vergeefs waren. Hij riep uit: 'Wat moet ik 
doen? Ik heb gezondigd - ik heb Gods toorn uitgelokt. Ik had genoegen 
moeten nemen met het eerste antwoord dat ik van de Heer ontving.'1 

Joseph bekeerde zich oprecht, en na een korte periode waarin de pla-
ten en de Urim en Tummim waren weggenomen, schonk de Heer hem 
vergiffenis en begon hij opnieuw te vertalen. De Heer gaf hem de 
opdracht dat hij het verloren materiaal, dat een wereldlijke kroniek 
bevatte, niet opnieuw moest vertalen. In plaats daarvan moest Joseph 
andere platen van de profeet Nephi vertalen die dezelfde periode 
besloegen, maar grotere profetieën over Christus en andere heilige 
schriftuur bevatten. De Heer had het verlies van de 116 bladzijden voor-
zien en Nephi geïnspireerd om die tweede kroniek te schrijven. 
(Zie 1 Nephi 9; LV 10:38-45; zie ook LV 3 en 10, die in deze periode 
ontvangen werden.) 

In die tijd kreeg Joseph gelukkig hulp van Oliver Cowdery, een jonge 
schoolmeester die door de Heer naar het huis van de profeet geleid 
was. Oliver begon op 7 april 1829 met schrijven. Van dat gewichtige 
moment heeft hij gezegd: 'Dit waren dagen om nooit te vergeten -
te zitten onder het geluid van een stem die gedicteerd werd door de 
inspiratie van de hemel vervulde mijn hart met grote dankbaarheid!' 
(GJS 1:71, voetnoot.) 

Oliver heeft verder gezegd: 'Dat boek is waar. (...) Ik heb het zelf 
opgeschreven zoals het van de lippen van de profeet rolde. Het bevat 
het eeuwige evangelie en is de vervulling van de openbaringen van 
Johannes waarin staat dat hij een engel zag komen met het eeuwige 
evangelie om het aan elk volk, elke taal en natie te verkondigen. Het 
bevat de beginselen van het heil, en als u leeft volgens dat licht, en de 
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De grondlegging van de kerk 

voorschriften ervan gehoorzaamt, zult u worden gered in het eeuwige 
koninkrijk van God/2 

Joseph en Oliver werden zo door hun werk aan de vertaling in beslag 
genomen dat ze op een gegeven moment geen geld en voedsel meer 
hadden; ze hadden zelfs gebrek aan het noodzakelijke schrijfmateriaal. 
Joseph Knight senior, een vroegere werkgever en vriend van de profeet, 
hoorde van hun toestand en besloot ze te helpen. Hij heeft beschreven 
welke hulp hij geboden heeft, die zo gelegen kwam: 

'Ik kocht een vaatje makreel en wat gelinieerd schrijfpapier. (...) Ik 
kocht ongeveer veertig schepel graan en ongeveer twee mud aardappe-
len/ Toen zocht hij de twee mannen in Harmony op. 'Joseph en Oliver 
waren op zoek gegaan of ze ergens voor de kost konden werken, maar 
hadden niets gevonden. Ze gingen terug naar huis en troffen mij daar 
met de proviand, en ze waren blij, want ze hadden niets meer. (...) Toen 
gingen ze aan het werk en hadden genoeg levensmiddelen totdat de 
vertaling voltooid was.'3 

Het is geen wonder dat de profeet over die goede man zei: 'De zonen 
van Zion, zolang er nog een is, zullen van hem zeggen, dat deze man 
een gelovig man in Israël was; zijn naam zal daarom nooit in de verge-
telheid raken.'4 

Omdat de vervolging toenam, verlieten Joseph en Oliver de plaats 
Harmony en voltooiden het vertaalwerk in juni 1829 op de boerderij 
van Peter Whitmer in Fayette (New York). De voltooiing van dat werk 
onder zulke moeilijke omstandigheden kan met recht een hedendaags 
wonder worden genoemd. Joseph Smith, die weinig opleiding had 
genoten, dicteerde de vertaling in iets meer dan twee maanden en 
bracht heel weinig correcties aan. Sindsdien zijn er maar weinig veran-
deringen aangebracht in de oorspronkelijke vertaling en het is de bron 
van het getuigenis van miljoenen mensen over de hele wereld. Joseph 
Smith was een machtig werktuig in de handen van de Heer bij het 
openbaar maken van de woorden van profeten vanouds tot zegen van 
de heiligen in de laatste dagen. 

Getuigen van het Boek van Mormon 

Toen de profeet Joseph Smith in Fayette was, openbaarde de Heer dat 
Oliver Cowdery, David Whitmer en Martin Harris de drie getuigen 
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Ons erfgoed 

waren die de gouden platen mochten zien (zie 2 Nephi 27:12; Ether 
5:2-4; LV 17). Zij zouden, samen met Joseph Smith, kunnen getuigen 
dat het oude verslag authentiek en waar was. 

David Whitmer heeft verklaard: 'We gingen het nabijgelegen bos 
in en, zittend op een boomstam, spraken we een tijdje met elkaar. 
Daarna knielden we neer en baden. Joseph sprak het gebed uit. Toen 
stonden we op en gingen weer op de boomstam zitten praten. 
Plotseling kwam er een licht van boven dat ons in een vrij wijde 
cirkel omhulde; en de engel stond voor ons.' Het was de engel Moroni. 
David zei: 'Hij was gekleed in het wit, hij sprak, noemde me bij 
de naam, en zei: "Gezegend hij die zijn geboden onderhoudt." Er werd 
een tafel voor ons neergezet, waarop de verslagen werden geplaatst. 
De verslagen van de Nephieten, waarvan het Boek van Mormon is 
vertaald, de koperen platen, de Liahona, het zwaard van Laban en 
andere platen.'5 Terwijl de mannen deze dingen bekeken, hoorden 
ze een stem die zei: 'Deze platen worden getoond door de macht van 
God, en ze zijn vertaald door de macht van God. De vertaling die 
u ervan heeft gezien is juist, en Ik gebied u te getuigen van wat u nu 
ziet en hoort.'6 

Kort na deze gebeurtenis toonde Joseph Smith de platen aan nog acht 
andere getuigen die op een afgezonderde plaats in de buurt van het 
huis van het gezin Smith in Manchester (New York) de platen hebben 
betast. De getuigenissen van beide groepen staan vooraan in het Boek 
van Mormon. 

Verkondiging door middel van het Boek van Mormon 

Toen het vertaalwerk voltooid was, trof de profeet een regeling met 
Egbert B. Grandin uit Palmyra voor het drukken van het Boek van 
Mormon. Martin Harris sloot met de heer Grandin een overeenkomst 
waarbij hij zich garant stelde voor een bedrag van drieduizend dollar 
voor vijfduizend exemplaren van het boek. 

De eerste exemplaren van het Boek van Mormon waren op 26 maart 
1830 voor het publiek verkrijgbaar in de boekhandel van E. G. Grandin. 
Een van de eerste zendelingen die de pas gedrukte uitgave gebruikte, 
was Samuel Smith. In april 1830 bracht hij een bezoek aan de herberg 
van Tomlinson in de plaats Mendon (New York). Daar verkocht hij een 
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exemplaar van het boek aan een jongeman, Phinehas Young, een broer 
van Brigham Young. 

In juni kwam hij terug, en deze keer liet hij een exemplaar van het 
Boek van Mormon achter in het huis van John P. Greene in Bloomfield 
(New York). John was getrouwd met Rhoda Young, een zuster van 
Brigham Young. John Young, de vader van Brigham, was de volgende 
die met het boek in aanraking kwam. Hij nam het mee naar huis en las 
het helemaal. Hij zei dat het 'het belangrijkste en het meest juiste werk 
was dat hij ooit had gezien, de Bijbel niet uitgezonderd.'7 

Hoewel Brigham Young sinds de lente van 1830 met de inhoud van 
het boek bekend was geraakt, zowel door familieleden als door zende-
lingen, had hij tijd nodig om het grondig te onderzoeken. Hij zei: 'Ik heb 
de zaak twee jaar lang ijverig onderzocht voordat ik tot het besluit 
kwam om het boek aan te nemen. Ik wist dat het waar was, net zo goed 
als ik wist dat ik kon zien met mijn ogen, voelen met mijn vingers, of 
door middel van mijn andere zintuigen dingen waar kon nemen. Als 
dat niet zo was geweest, zou ik het tot op de dag van vandaag niet heb-
ben aangenomen. (...) Ik wilde voldoende tijd hebben om het allemaal 
voor mezelf aan te tonen.'8 

Brigham Young heeft zich op 14 april 1832 laten dopen. Na zijn doop 
en bevestiging vertelde hij: 'Overeenkomstig de woorden van de hei-
land voelde ik een nederige, kinderlijke geest, die tot mij getuigde dat 
mijn zonden vergeven waren.'9 Hij zou later apostel worden en uitein-
delijk de tweede president van de kerk. 

Herstelling van het Aaronisch en het Melchizedeks priesterschap 

Toen de engel Moroni in september 1823 voor het eerst met Joseph 
Smith op de heuvel Cumorah samenkwam, gaf hij belangrijke instruc-
ties omtrent de herstelling van het gezag van het priesterschap op 
aarde. Daarbij zei hij onder meer: 'Als [de gouden platen] vertaald zijn, 
zal de Heer het heilig priesterschap aan een aantal [mannen] geven, en zij zul-
len beginnen met de verkondiging van dit evangelie en de doop door 
water, en daarna zullen zij de macht hebben tot het verlenen van de 
Heilige Geest door oplegging van hun handen.'10 

In het voorjaar van 1829 had Joseph Smith een aandeel in de gedeel-
telijke vervulling van de woorden van de engel. Terwijl hij en Oliver 
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Petrus, Jakobus en Johannes verschenen aan Joseph Smith en Oliver Cowdery 
om hun het Melchizedeks priesterschap te verlenen. 
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Cowdery bezig waren met de vertaling van het Boek van Mormon 
lazen ze over de doop tot vergeving van zonden. Op 15 mei vroegen 
zij de Heer in gebed om meer kennis over het onderwerp. Toen de 
twee mannen aan de oever van de Susquehanna hun smeekbede opzon-
den, werden zij bezocht door een hemelse boodschapper. Hij maakte 
zichzelf bekend als Johannes de Doper uit de tijd van het Nieuwe 
Testament. Terwijl hij zijn handen op het hoofd van Joseph en Oliver 
legde, zei hij: 'Aan u, mijn mededienstknechten, verleen ik in de 
naam van de Messias het priesterschap van Aaron, dat de sleutels 
omvat van de bediening van engelen en van het evangelie der bekering, 
en van doop door onderdompeling voor de vergeving van zonden' 
(LV 13:1). 

Na deze ordening doopten Joseph en Oliver elkaar op aanwijzing 
van Johannes de doper en ordenden elkaar tot het Aaronisch priester-
schap. Johannes zei dat 'dit Aaronisch priesterschap niet de macht 
omvatte van oplegging der handen voor de gave des Heiligen Geestes, 
maar dat deze macht later op ons zou worden bevestigd.' Hij zei ook 
'dat hij handelde op aanwijzing van Petrus, Jakobus en Johannes, die de 
sleutels droegen van het Melchizedeks priesterschap, welk priester-
schap, naar hij zei, te bestemder tijd aan ons zou worden verleend' 
(GJS 1:70, 72; zie ook 1:68-72). 

Over die gebeurtenis heeft de profeet gezegd: 'Zodra wij na onze 
doop uit het water opkwamen, ontvingen wij grote en heerlijke zege-
ningen van onze hemelse Vader. Dadelijk nadat ik Oliver Cowdery had 
gedoopt, werd de Heilige Geest op hem uitgestort, en hij stond op en 
profeteerde vele dingen die weldra zouden geschieden. En zodra ik 
door hem gedoopt was, had ook ik de geest van profetie, en ik stond op 
en profeteerde aangaande de opkomst van deze Kerk en aangaande 
vele andere dingen met betrekking tot de Kerk, en aangaande dit 
geslacht der mensenkinderen. Wij waren met de Heilige Geest vervuld, 
en verheugden ons in de God van ons heil.' (GJS 1:73.) 

Later verschenen Petrus, Jakobus en Johannes aan Joseph en Oliver 
en verleenden hun het Melchizedeks priesterschap. Ook verleenden zij 
hun de sleutels van Gods koninkrijk (zie LV 27:12-13; 128:20). Het Mel-
chizedeks priesterschap is het hoogste gezag dat aan de mens op aarde 
verleend is. Met dit gezag heeft de profeet Joseph Smith in deze bede-
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ling de kerk van Jezus Christus georganiseerd en een begin gemaakt 
met het instellen van de verschillende priesterschapsquorums zoals wij 
die tegenwoordig in de kerk kennen. 

De organisatie van de kerk 
De Heer heeft aan Joseph Smith geopenbaard dat de kerk van Jezus 

Christus in deze bedeling op 6 april 1830 moest worden georganiseerd 
(zie LV 20:10). Aan gelovigen en vrienden werd een aankondiging 
gestuurd, en er kwamen ongeveer 56 mensen bij elkaar in het huis van 
Peter Whitmer senior in Fayette (New York). De profeet koos zes man-
nen uit om hem te helpen bij de organisatie 'door de wil en geboden 
van God (...) in overeenstemming met de landswetten' (LV 20:1). 

De profeet schreef: 'Nadat we de bijeenkomst met een plechtig gebed 
tot onze hemelse Vader geopend hadden, vroegen we onze broeders 
vervolgens, overeenkomstig het eerder gegeven gebod, of zij ons accep-
teerden als hun leermeesters in de zaken van het koninkrijk Gods, en of 
zij ermee akkoord gingen dat wij ons verder als kerk zouden organise-
ren overeenkomstig het eerder genoemde gebod dat wij hadden ont-
vangen. Zij stemden daar unaniem mee in.'11 

Met instemming van de aanwezigen werd Oliver door Joseph, en 
Joseph door Oliver tot ouderling van de kerk geordend volgens de 
aanwijzingen die de Heer gegeven had. Het avondmaal werd gezegend 
en onder de aanwezige leden rondgedeeld. Degenen die gedoopt 
waren, werden bevestigd en hun werd de gave van de Heilige Geest 
verleend. De profeet: 'De Heilige Geest werd in sterke mate over ons 
uitgestort - sommigen profeteerden terwijl we allemaal de Heer loof-
den, en buitengewoon verheugd waren.'12 Tijdens die bijeenkomst ont-
ving Joseph een openbaring waarin de Heer de kerk gelastte acht te 
geven op de woorden van de profeet alsof zij van de Heer zelf kwamen 
(zie LV 21:4-6). 

De elementen van die bijeenkomst in 1830 vinden we in de kerk van 
deze tijd nog steeds terug: toepassing van de wet van algemene instem-
ming, gezang, gebed, het nemen van het avondmaal, het geven van 
getuigenissen, het verlenen van de gave van de Heilige Geest door 
handoplegging, ordeningen, persoonlijke openbaring, en openbaring 
door middel van priesterschapsfunctionarissen. 
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Josephs moeder, Lucy Mack Smith, heeft geschreven over een bij-
zonder voorval op de dag dat Joseph Smith senior, de vader van de 
profeet, zich liet dopen: Toen de heer Smith uit het water kwam, stond 
Joseph aan de kant en toen hij zijn vaders hand pakte, riep hij met 
tranen van vreugde uit: "Mijn God zij geprezen dat ik mee mocht 
maken dat mijn vader zich heeft laten dopen in de ware kerk van Jezus 
Christus!"13 Joseph Knight senior heeft over die gebeurtenissen gezegd: 
'[De profeet] was in hoge mate vervuld van de Geest. (...) Zijn vreugde 
leek volmaakt. Ik denk dat hij besefte met welk belangrijk werk 
hij begonnen was en dat hij ernaar verlangde om het verder uit te 
voeren.'14 

Er bestond een sterke liefdesband tussen vader en zoon. Later heeft 
de profeet in een lofrede over zijn vader gezegd: 'Ik houd van mijn 
vader en van zijn nagedachtenis; en de herinnering aan zijn edele 
daden is altijd in mijn gedachten, en veel van zijn vriendelijke en vader-
lijke woorden staan in mijn hart gegrift.'15 

Dezelfde liefde die tussen de profeet en zijn vader bestond, bestond 
ook tussen Joseph Smith senior en zijn vader, Asael Smith. In augustus 
1830 nam Joseph Smith senior enkele exemplaren van het Boek van 
Mormon mee naar de in het noordoosten gelegen county St. Lawrence 
(New York) om ze aan zijn vader, moeder, broers en zussen te geven. 
Asael Smith las het boek bijna helemaal voordat hij in oktober 1830 
stierf, en hij verklaarde dat zijn kleinzoon, Joseph Smith junior, 'de pro-
feet [was] waarvan hij allang had geweten dat die in zijn familie zou 
voorkomen.'16 Er zouden later nog drie zoons van Asael lid van de kerk 
worden: Silas, John, en Asael junior. De profeet smaakte het genoegen 
al zijn naaste familieleden en veel leden van zijn vaders familie in het 
water van de doop te zien gaan. 

Sidney Rigdon, die later deel zou uitmaken van het Eerste Presidium, 
heeft verteld over het bescheiden begin van de kerk en over het grootse 
toekomstbeeld dat de organisatoren toen al hadden: 'Ik zag de hele 
kerk van Christus bijeen in een houten huisje van ongeveer zes vier-
kante meter in de buurt van Waterloo (New York), en we begonnen een 
gesprek over Gods koninkrijk alsof de wereld van ons was; we spraken 
met groot vertrouwen, (...) hoewel we maar met weinigen waren, (...) 
in een visioen zagen we de kerk van God, duizend maal groter; (...) de 

15 



Ons erfgoed 

wereld totaal onkundig van het getuigenis van de profeten en van wat 
God op het punt stond te doen/17 

De gebeurtenissen die zich op 6 april 1830 in het westen van de staat 
New York afspeelden, hebben het leven van miljoenen mensen veran-
derd. Wat begon met een handjevol bekeerlingen in een houten huisje 
heeft zich over de hele wereld verspreid. De kerk is nu gevestigd in veel 
landen, vaak in net zulke bescheiden omstandigheden als bij de oor-
spronkelijke organisatie in Fayette. Heiligen over de hele wereld ver-
heugen zich over en vinden troost in de belofte van de Heiland: 'Waar 
twee of drie aangaande iets in mijn naam zijn vergaderd, daar zal Ik in 
hun midden zijn' (LV 6:32). 

'Ga naar de Ohio': de vergadering van het Israël van de laatste dagen 
Vervolging in Colesville 

In dezelfde maand waarin de kerk werd opgericht, ondernam de 
profeet Joseph Smith een zending om zijn vrienden, het gezin van 
Joseph Knight senior in Colesville (New York), over het evangelie te 
vertellen. Op 28 juni waren veel leden van het gezin Knight en vrienden 
zover dat ze het doopverbond konden sluiten. 

Er was veel verzet tegen de verkondiging van het evangelie in Coles-
ville, en een bende probeerde het dopen tegen te houden door het 
afbreken van de dam die de broeders gebouwd hadden om een bassin 
te creëren. De dam was echter snel hersteld. Joseph Knight junior heeft 
beschreven wat de tegenstanders van het geloof deden: '[Na de doop-
plechtigheid] liepen we veel buren tegen het lijf die ons nawezen en 
vroegen of we schapen hadden gewassen. (...) Die avond werden onze 
wagens ondersteboven gegooid, daar overheen werd hout gestapeld, 
sommige werden in het water gereden, houten balken werden tegen 
onze deur opgestapeld, kettingen werden in de rivier gegooid, en er 
werden ons veel streken geleverd.'18 

Tegelijkertijd probeerden de tegenstanders de profeet van zijn werk 
af te houden door hem te laten arresteren en berechten wegens orde-
verstoring. Joseph Knight senior nam echter advocaten in de arm die 
ervoor zorgden dat alle aanklachten al snel werden ingetrokken. 

Altijd als de kerk belangrijke vooruitgang maakt, lijkt het alsof de 
tegenstander van alle gerechtigheid krachtige pogingen doet om de 
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groei van Gods koninkrijk tegen te houden. Maar toegewijde heiligen 
van God komen hun problemen te boven en worden sterker, zoals de 
heiligen in Colesville, die zich verenigden tot een sterke en een-
drachtige gemeente. 

Zendelingen naar de indianen 
In september en oktober van het jaar 1830 werden vier jongemannen 

door openbaring geroepen om de boodschap van het evangelie en het 
Boek van Mormon te brengen naar de indianen, die afstammelingen 
waren van de mensen in het Boek van Mormon. Die zendelingen waren 
Oliver Cowdery, Peter Whitmer junior, Parley P. Pratt en Ziba Peterson 
(zie LV 28:8; 30:5-6; 32). Onder zeer moeilijke omstandigheden legden 
ze honderden kilometers af, en waren in de gelegenheid om het evange-
lie te brengen aan de Catteraugus-indianen in de buurt van Buffalo 
(New York), de Wyandot-indianen in Ohio, en ten slotte de Delaware-
indianen in het westen van de staat Missouri. Maar het grootste succes 
boekten ze onder de kolonisten in Kirtland (Ohio) en omgeving, waar 
ze 127 mensen tot bekering brachten. Na het vertrek van de zendelin-
gen waren er in Ohio weldra enkele honderden heiligen door het zen-
dingswerk van de leden aldaar. 

De oproep om in Ohio samen te komen 

Sidney Rigdon, voormalig predikant en pasbekeerd lid uit de omge-
ving van Kirtland, en een vriend, Edward Partridge, die geen lid was, 
verlangden ernaar de profeet te ontmoeten om meer te weten te 
komen over de leerstellingen van de kerk. In december 1830 maakten 
ze een reis van meer dan 300 kilometer naar Fayette (New York) om 
Joseph Smith te bezoeken. Ze vroegen hem de Heer te vragen wat diens 
wil was aangaande henzelf en de heiligen in Kirtland. In antwoord 
daarop gaf de Heer het gebod dat de heiligen van New York 'zich bij 
de Ohio zouden vergaderen' (LV 37:3). Tijdens de derde en laatste 
conferentie van de kerk in New York, die op 2 januari 1831 gehouden 
werd op de boerderij van Whitmer, herhaalde de Heer die richtlijn 
voor de leden: 

'En opdat gij aan de macht van de vijand moogt ontkomen, en als een 
rechtvaardig volk zonder vlek en onberispelijk tot Mij moogt worden 
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vergaderd - Om deze reden gaf Ik u daarom het gebod, dat gij naar de 
Ohio-vallei moest gaan; en aldaar zal Ik u Mijn wet geven; en aldaar 
zult gij met macht van omhoog worden begiftigd' (LV 38:31-32). Dat 
was in deze bedeling de eerste oproep aan de heiligen om zich te verga-
deren. 

Hoewel een klein aantal leden verkoos niet hun bezittingen achter te 
laten en de lange reis van New York naar Ohio te maken, gaven de 
meeste heiligen gehoor aan de stem van de Herder om Israël te verga-
deren. Newel Knight is representatief voor de discipelen die de 
priesterschapsleiding volgden en gehoor gaven aan de oproep: 

Toen ik na de conferentie thuiskwam, begon ik, gehoorzaam aan het 
gebod dat ons gegeven was, samen met de leden van de gemeente in 
Colesville voorbereidingen te treffen om naar Ohio te gaan. (...) Zoals 
verwacht kon worden, waren we genoodzaakt een groot deel van onze 
bezittingen op te offeren. Het grootste deel van mijn tijd werd in beslag 
genomen door bezoeken aan de broeders om hen te helpen bij het rege-
len van hun zaken, zodat we in één groep samen zouden kunnen rei-
zen/19 

Ook Joseph Knight senior is een voorbeeld van degenen die bereid 
waren offers te brengen door hun bezittingen te verkopen en zich bij de 
profeet in Ohio aan te sluiten. De simpele advertentie die hij in de 
Broome Republican plaatste, zegt veel over zijn binding met het evange-
lie: 'De boerderij vlakbij de brug in Colesville, momenteel bewoond 
door Joseph Knight, aan één zijde begrensd door de rivier de Susque-
hanna, met ongeveer 57 hectare land, twee woonhuizen, een goede 
schuur en een mooie boomgaard. Tegen elk aannemelijk bod/20 Halver-
wege de maand april 1831 waren ongeveer 68 leden uit Colesville op 
weg naar Ohio. 

Net zo gehoorzaam aan het gebod van de Heer waren tachtig heili-
gen van de gemeente in Fayette en vijftig van de gemeente in Man-
chester, die begin mei 1831 hun huis verlieten. Aan Lucy Mack Smith, 
de moeder van de profeet, werd verzocht de leiding te nemen bij de uit-
tocht van de leden uit Fayette. Toen ze in Buffalo (New York) aankwa-
men, bleek dat de haven bij het Eriemeer dichtgevroren was en dat de 
stoomboot met de heiligen uit Fayette niet kon uitvaren. In die moei-
lijke situatie deed ze een beroep op de leden om geloof te oefenen: 
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'Welnu, broeders en zusters, als jullie allemaal jullie gebed tot de hemel 
opzenden dat het ijs mag worden gebroken en we uit kunnen varen, 
dan zal dat gebeuren, zo zeker als de Heer leeft.' Op datzelfde moment 
hoorde men een geluid 'als van een zwaar onweer'. Het ijs brak en er 
ontstond een nauwe vaargeul waar het schip doorheen kon. Ze waren 
er nauwelijks doorheen, of de vaargeul sloot zich weer, maar zij bevon-
den zich in open water en konden hun reis voortzetten. Na die wonder-
baarlijke ontsnapping kwam men bij elkaar in een gebedsdienst om 
God te danken voor zijn genade.21 

Half mei hadden alle gemeenten van de kerk in New York kans 
gezien om per schip het Eriemeer over te steken naar de haven van 
Fairport (Ohio), waar ze werden opgewacht door andere heiligen 
en naar hun bestemming in Kirtland en Thompson werden gebracht. 
De grote vergadering van het Israël van de laatste dagen was begonnen. 
De heiligen konden nu als groep door de dienstknechten die de Heer 
had uitgekozen, worden onderwezen, worden geïnstrueerd aangaande 
zijn wetten, en beginnen aan de bouw van heilige tempels. 
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Bouwen aan het koninkrijk 
in Kirtland (Ohio) 

De aankomst van de profeet in Ohio 

Op een koude dag in februari 1831 kwamen de profeet en zijn vrouw, 
Emma, die toen zes maanden zwanger was van een tweeling, uit 
New York aan in Kirtland (Ohio). Een reis van 375 km. Zij arriveerden 
in een slee bij de winkel van Gilbert en Whitney. De volgende samen-
vatting geeft de ontmoeting van Newel K. Whitney met de profeet 
weer: 

'Een van de mannen [op de slee], een jong en krachtig persoon, stapte 
eraf, liep snel de trap op, en stevende in de winkel op de jongste com-
pagnon af. 

'"Newel K. Whitney! Daar bent u dus!" riep hij uit terwijl hij hartelijk 
zijn hand uitstak, alsof het een oude bekende betrof. 

' "U hebt iets op me voor", antwoordde de aangesprokene terwijl hij 
werktuiglijk de hem toegestoken hand vatte. (...) "Ik ken uw naam niet, 
zoals u de mijne." 

'"Ik ben de profeet Joseph", zei de vreemdeling glimlachend. "U hebt 
gebeden dat ik hier zou komen."1 

'"Welnu, wat wilt u dat ik doe?" Enige tijd daarvoor hadden Newel 
en zijn vrouw, Elizabeth, vurig om leiding gebeden. In antwoord 
daarop kwam de Heilige Geest over hen en werd hun huis door een 
wolk overschaduwd. Vanuit die wolk zei een stem: 'Bereid u voor op 
het ontvangen van het woord van de Heer, want het komt!'2 Kort 
daarna waren de zendelingen die geroepen waren om het evangelie aan 
de indianen te verkondigen naar Kirtland gekomen, en nu was de pro-
feet gearriveerd. 

Orson F. Whitney, een kleinzoon van Newell, heeft later zijn gevoe-
lens over die gebeurtenis beschreven: 'Door welke macht herkende die 
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opmerkelijke man, Joseph Smith, degene die hij daarvóór nog nooit had 
gezien? Waarom herkende Newel K. Whitney hem niet? Dat kwam 
omdat Joseph Smith ziener was, een uitverkoren ziener; op een afstand 
van honderden kilometers had hij Newel K. Whitney op zijn knieën 
zien bidden om zijn komst naar Kirtland. Wonderbaarlijk - maar 
waar!/3 

Door de komst van de profeet kwam het woord van de Heer naar 
Kirtland, waar veel essentiële elementen van de kerk hun plaats kregen. 
De bestuurlijke organisatie van de kerk werd geopenbaard, zendelin-
gen werden naar het buitenland uitgezonden, de eerste tempel werd 
gebouwd en er werden veel belangrijke openbaringen ontvangen. De 
heiligen werden zwaar vervolgd en beproefd om te zien of zij geloof en 
moed zouden tonen en de bereidheid om de gezalfde profeet van de 
Heer te volgen. 

Twee centra van kerkelijke activiteit 

In dezelfde periode waarin de heiligen werden opgeroepen om in 
Ohio bij elkaar te komen, begonnen ze uit te kijken naar de vestiging 
van Zion. In juni 1831 ontving de profeet Joseph Smith een openbaring 
waarin gezegd werd dat hij, Sidney Rigdon en 28 andere ouderlingen in 
Missouri op zending moesten gaan, en daar de volgende conferentie 
van de kerk moesten houden (zie LV 52). Missouri lag aan de westelijke 
grens van wat toen de Verenigde Staten van Amerika waren, meer dan 
1500 kilometer ten westen van Kirtland. De Heer openbaarde aan 
Joseph Smith dat de heiligen in Jackson County (Missouri) hun erfgoed 
zouden ontvangen en Zion zouden vestigen. 

Joseph reisde in de zomer van 1831 met andere zendelingen naar 
Jackson County en startte daar een nederzetting. Kort daarna kwam 
ook de hele groep heiligen uit Colesville (New York) daar aan. Terwijl 
de profeet en andere leiders naar Kirtland terugkeerden, vestigden veel 
leden van de kerk zich in Missouri. 

Tussen 1831 en 1838 had de kerk twee kernen. Joseph Smith, leden 
van de Raad der Twaalf, en een groot aantal heiligen woonden in 
Kirtland (Ohio), terwijl veel andere kerkleden in Missouri woonden, 
gepresideerd door hun priesterschapsleiders. Belangrijke gebeurtenis-
sen vonden tegelijkertijd in beide kernen plaats, en functionarissen van 
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de kerk reisden indien nodig van de ene plaats naar de andere. De 
gebeurtenissen die in die periode van zeven jaar in Kirtland plaatsvon-
den zullen eerst behandeld worden, en daarna de gebeurtenissen in 
Missouri in dezelfde periode. 

Offers van de heiligen voor de vergadering in Ohio 

Veel van de heiligen die naar Ohio gingen, brachten grote offers. 
Sommigen werden door hun familie verstoten; anderen verloren hun 
vrienden. Brigham Young heeft beschreven welke offers hij gebracht 
heeft om gehoor te geven aan de oproep van de profeet: 

'Als er bij onze aankomst in Kirtland [in september 1833] onder de 
heiligen iemand armer was dan ik (...) was dat omdat die niets bezat. 
(...) Ik had twee kinderen om voor te zorgen - dat was alles. Ik was 
weduwnaar. "Broeder Brigham, had u wel schoenen?" Nee, ik had geen 
schoenen, behalve een paar geleende laarzen. Ik had geen winterkle-
ding, behalve een zelfgemaakte jas van drie of vier jaar oud. "En broe-
ken?" Nee. "Wat deed u dan? Had u geen broek om aan te trekken?" 
Nee. Ik leende een broek totdat ik een andere kon krijgen. Ik had 
gereisd, gepredikt en elke dollar die ik bezat, weggegeven. Ik bezat een 
klein beetje toen ik met verkondigen begon. (...) Ik had gereisd en 
gepredikt totdat ik niets meer over had; maar Joseph zei: "Kom mee"; 
en dat deed ik zo goed als ik kon/4 

Veel andere getrouwe heiligen gingen naar Kirtland, waar de 
leden die daar al waren hen verwelkomden en hun schamele 
bezit bereidwillig met hen deelden. Zulke krachtige mensen vorm-
den de basis van de verbazingwekkende groei en vooruitgang van 
de kerk. 

Openbaringen die in Kirtland ontvangen werden 

Toen de profeet Joseph in Kirtland woonde, ontving hij talloze open-
baringen, waarvan er vijfenzestig in de Leer en Verbonden zijn opgeno-
men. Die openbaringen bevatten de wil van de Heer in verband met 
welzijnszorg, vragen om tekens, zedelijk gedrag, voedingsbeginselen, 
de tiende, het gezag van het priesterschap, de rol van een profeet, de 
drie graden van heerlijkheid, het zendingswerk, de wederkomst, de wet 
van toewijding, en veel andere onderwerpen. 
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De Bijbelvertaling van Joseph Smith 
In juni 1830 maakte Joseph Smith een begin met zijn goddelijke 

opdracht om geïnspireerde wijzigingen aan te brengen in de (Engelse) 
King James-versie van de Bijbel. Die uitgave staat bekend als de Bijbel-
vertaling van Joseph Smith (BJS). Tussen juni 1830 en juli 1833 bracht de 
profeet talloze veranderingen in de bijbelversie aan, waarbij hij ook de 
bijbelse taal verbeterde, leerstellingen verduidelijkte, en historisch en 
leerstellig materiaal herstelde. 

Terwijl Joseph met dat werk bezig was, ontving hij veel openbarin-
gen, vaak in antwoord op vragen die rezen bij het overpeinzen van 
schriftplaatsen. Eén van die openbaringen vond plaats op 16 februari 
1832, nadat Joseph en Sidney Rigdon vers 29 in hoofdstuk vijf van het 
evangelie van Johannes vertaald hadden. Zij dachten daarover na, en 
'de Here [raakte] de ogen van [hun] verstand aan, en ze werden geo-
pend, en de heerlijkheid des Heren omstraalde [hen]' (LV 76:19). Ze ont-
vingen een van de grootste visioenen aller tijden, dat nu is opgetekend 
in afdeling 76 van de Leer en Verbonden. Ze zagen de Vader en de 
Zoon, kregen inzicht in de goddelijke bestemming van Gods kinderen, 
en ontvingen eeuwige waarheden over de vraag wie de drie konink-
rijken van heerlijkheid zullen bewonen. 

Publicatie van de openbaringen 

Tijdens een bijzondere conferentie in Hiram (Ohio), in november 1831, 
stemden de leden van de kerk voor uitgave van het Boek der Geboden, 
dat ongeveer zeventig door de profeet ontvangen openbaringen bevatte. 
Tijdens die conferentie gaf de Heer aan Joseph Smith de openbaringen 
die de inleiding en het aanhangsel van het Boek der Geboden moesten 
vormen. (Later werden dat afdeling 1 en 133 van de Leer en Verbonden.) 

De opdracht tot het drukken van het boek werd gegeven aan William 
W. Phelps, die in Jackson County (Missouri) een drukkerij had. (Zie 
bladzijde 41 voor verdere gegevens over het Boek der Geboden.) De 
openbaringen in het Boek der Geboden werden later, met andere open-
baringen, afgedrukt in een boek dat de naam Leer en Verbonden droeg 
en in 1835 in Kirtland werd uitgegeven. Een tweede uitgave van het 
Boek van Mormon, met kleine correcties die de profeet Joseph had aan-
gebracht werd eveneens in Kirtland gedrukt. 
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Nog geen vier maanden na de organisatie van de kerk gaf de Heer 
aan hoe belangrijk muziek in de kerk is door Emma, de vrouw van de 
profeet, op te dragen een begin te maken met een verzameling heilige 
lofzangen (zie LV 25:11). De door haar samengestelde bundel werd in 
Kirtland uitgegeven, waarmee voor de heiligen de mogelijkheid werd 
geschapen om de door de Heer beloofde zegening te ontvangen: 'Want 
mijn ziel schept behagen in het gezang des harten; ja, het gezang der 
rechtvaardigen is een gebed tot Mij, en het zal met een zegening op hun 
hoofd worden beantwoord' (LV 25:12). 

De school der profeten 

In december 1832 en in januari 1833 ontving de profeet Joseph de 
openbaring die afdeling 88 van de Leer en Verbonden werd. In die 
openbaring werd onder andere gezegd dat er een 'school der profeten' 
(LV 88:127) moest worden opgericht om de broeders te onderrichten 
in de leer en de beginselen van het evangelie, in kerkelijke en andere 
aangelegenheden. 

In de winter van 1833 kwam de school der profeten regelmatig 
samen, en Joseph en Emma Smith maakten zich zorgen over de 
gewoonte van de broeders om tabak te gebruiken, vooral over de wolk 
tabaksrook tijdens de bijeenkomsten en de onhygiënische toestanden 
als gevolg van het pruimen van tabak. Joseph Smith raadpleegde de 
Heer hierover en ontving de openbaring die bekend staat als het woord 
van wijsheid. Die openbaring bevatte de geboden van de Heer in ver-
band met de zorg voor lichaam en geest, en de belofte dat wie hieraan 
zou gehoorzamen de geestelijke zegeningen zou ontvangen van 'wijs-
heid en grote schatten aan kennis (...), ja verborgen schatten' (LV 89:19). 
Het woord van wijsheid bevatte ook informatie over gezondheid die in 
die tijd in de medische wereld of in de wetenschap niet bekend was, 
maar die sindsdien heel nuttig is gebleken, zoals het advies om geen 
tabak of alcohol te gebruiken. 

De wet van toewijding 

In 1831 begon de Heer aspecten van de wet van toewijding bekend te 
maken, een geestelijk en materieel stelsel dat, als men het in rechtscha-
penheid zou naleven, de verarmde heiligen der laatste dagen tot zegen 
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zou zijn. Deze wet hield in dat de leden van de kerk al hun bezittingen 
aan de bisschop van de kerk toewijdden of overdroegen. Dan wees hij 
op zijn beurt de leden het beheer toe. De gezinnen beheerden zo goed 
mogelijk wat hun was toegewezen. Als ze aan het eind van het jaar iets 
over hadden, werd dat aan de bisschop gegeven voor degenen die 
gebrek leden. Edward Partridge werd door de Heer geroepen als eerste 
bisschop van de kerk. 

De wet van toewijding bestaat uit beginselen en toepassingen 
waardoor de leden geestelijk gesterkt worden, waardoor een betrekke-
lijke economische gelijkheid ontstaat, en hebzucht en armoede uitge-
schakeld worden. Sommige heiligen leefden die wet goed na, tot zegen 
van henzelf en van anderen, maar andere leden konden hun zelfzuch-
tige verlangens niet loslaten, wat er de oorzaak van was dat de wet later 
werd ingetrokken. In 1838 openbaarde de Heer de wet van tiende 
(zie LV 119), die tot op de dag van vandaag de financiële wet van de 
kerk is gebleven. 

Versterking van het priesterschap 
Ambten in het priesterschap geopenbaard 

Naarmate het aantal kerkleden toenam, ontving de profeet meer 
openbaringen betreffende ambten in het priesterschap. Op aanwijzing 
van de Heer stelde hij het Eerste Presidium samen dat bestond uit hem-
zelf als president en Sidney Rigdon en Frederick G. Williams als raad-
gevers. Ook organiseerde hij het Quorum der Twaalf Apostelen en het 
Eerste Quorum der Zeventig. Hij riep en ordende bisschoppen en 
hun raadgevers, hogepriesters, patriarchen, hoge raden, zeventigen 
en ouderlingen. Hij organiseerde de eerste ringen van de kerk. 

Onervaren, pasgedoopte leden werden dikwijls overweldigd door de 
roeping die ze kregen. Newel K. Whitney bijvoorbeeld werd in decem-
ber 1831 geroepen als de tweede bisschop van de kerk in Kirtland, toen 
Edward Partridge bisschop werd van de heiligen in Missouri. Newel 
dacht dat hij niet in staat was om te voldoen aan de vereisten van het 
ambt, zelfs niet toen de profeet hem zei dat de Heer hem door middel 
van openbaring had geroepen. De profeet zei daarom tegen hem: 
'Ga het de Vader zelf vragen'. Dat deed Newel en hij knielde neer in 
een nederige smeekbede en hoorde een stem uit de hemel zeggen: 
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'Uw kracht komt uit Mij'.5 Hij aanvaardde de roeping en bleef achttien 
jaar bisschop. 

De opleiding van leiders in het Zionskamp 

De kerk had grote behoefte aan beproefde, ervaren en trouwe 
priesterschapsleiders, die de Heer en zijn profeet onder alle omstandig-
heden trouw zouden blijven. De tocht van het Zionskamp bood gele-
genheid om in moeilijke omstandigheden gehoorzaamheid te tonen en 
door Joseph Smith zelf opgeleid te worden. 

Het Zionskamp werd georganiseerd om de heiligen in Missouri bij 
te staan die vanwege hun godsdienstige overtuiging ernstig werden 
vervolgd. Velen waren uit hun huis verdreven. (Zie blz. 39-45 voor 
meer informatie.) Op 24 februari 1834 openbaarde de Heer aan Joseph 
Smith dat hij een groep mannen moest samenstellen die van Kirtland 
naar Missouri zouden trekken om de heiligen te helpen hun land terug 
te krijgen (zie LV 103). De Heer beloofde dat Hij erbij zou zijn en dat 
'alle overwinning en heerlijkheid' zou worden verkregen door hun 
'ijver, getrouwheid en gebeden des geloofs' (LV 103:36). Door die erva-
ring werden de meeste van de oorspronkelijke leden van het Quorum 
der Twaalf Apostelen en het Quorum der Zeventig voorbereid op hun 
toekomstige taak. 

Het Zionskamp werd op 6 mei 1834 officieel georganiseerd in 
New Portage (Ohio). Uiteindelijk bestond de groep uit 207 mannen, 
11 vrouwen en 11 kinderen, die de profeet verdeelde in groepjes van 
tien en vijftien, welke de opdracht kregen een aanvoerder te kiezen. 
Een nieuweling, John Holbrook, rapporteerde dat het kamp 'volgens 
de oude Israëlische orde'6 georganiseerd was. Gedurende 45 dagen 
trokken ze gezamenlijk naar Clay County (Missouri), een afstand van 
meer dan 1500 kilometer. Ze reisden zo snel mogelijk en onder zeer 
moeilijke omstandigheden. Het was heel moeilijk om aan voldoende 
voedsel te komen. De mannen waren vaak gedwongen kleine porties 
grof brood, ranzige boter, maïspap, sterke honing, rauw varkensvlees 
en door wormen aangevreten spek en kaas te eten. George A. Smith, 
die later apostel zou worden, schreef dat hij voortdurend honger had: 
'Ik was zo moe, hongerig en slaperig dat ik onderweg al lopend 
droomde dat ik naast een prachtige rivier een boom zag staan die veel 

27 



Ons erfgoed 

schaduw gaf, waaronder op een kleed een lekker brood en een fles 
melk lagen/7 

Tijdens het kamp werd grote nadruk gelegd op een geestelijke instel-
ling en gehoorzaamheid aan de geboden. Op zondag kwamen ze bij 
elkaar en namen van het avondmaal. De profeet sprak vaak over de 
leerstellingen van het koninkrijk. Hij zei: 'God was bij ons, zijn engelen 
gingen ons voor, en het geloof van onze kleine groep was onwankel-
baar. We weten dat we door engelen begeleid werden, want we hebben 
ze gezien.'8 

De moeilijkheden van het kamp begonnen echter hun tol van de 
deelnemers te eisen. Door het louteringsproces vielen de mopperaars 
die de geest van gehoorzaamheid niet bezaten op en vaak gaven zij 
Joseph Smith de schuld van hun narigheid. Op 17 mei vroeg de profeet 
met klem aan degenen die blijk gaven van een opstandige geest om 
'zich voor de Heer te vernederen en met de anderen samen te werken, 
opdat zij niet gekastijd zouden worden.'9 

Op 18 juni had het kamp Clay County (Missouri) bereikt. De gouver-
neur van Missouri, Daniel Dunklin, hield zich echter niet aan zijn 
belofte het leger van de heiligen te zullen helpen bij de rehabilitatie van 
de kerkleden die uit hun huizen verdreven waren. Voor sommigen in 
het kamp was het mislukken van dat militaire doel de beslissende 
beproeving van hun geloof. Sommigen kwamen teleurgesteld en boos 
openlijk in opstand. Daarom waarschuwde de profeet hen dat de Heer 
ze verschrikkelijk zou kastijden. Kort daarna brak in het kamp een 
rampzalige cholera-epidemie uit. Voordat die bedwongen was, raakte 
een derde van het kamp besmet, waaronder ook Joseph Smith, en 
daarna stierven er veertien kampleden. Op 2 juli waarschuwde Joseph 
de kampleden opnieuw dat ze zich voor de Heer moesten vernederen 
en plechtig moesten beloven dat ze zijn geboden zouden onderhouden, 
en hij zei dat, als ze dat deden, de epidemie vanaf dat moment bedwon-
gen zou zijn. Door handopsteking werd die belofte gedaan, en aan de 
epidemie kwam een einde. 

Begin juli werden de kampleden eervol door de profeet ontslagen. 
Tijdens de tocht was gebleken wie aan de kant van de Heer stond en 
wie waardig was om een leidersfunctie te bekleden. De profeet heeft 
later uitgelegd welk resultaat de tocht had gehad: 'God wilde niet dat 
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u ging vechten. Hij kon zijn koninkrijk niet vestigen met twaalf mannen 
die de deur van het evangelie voor de volkeren der aarde moesten ope-
nen, en met zeventig mannen onder zich om in hun sporen te treden, 
tenzij hij ze selecteerde uit een groep mannen die hun leven hadden 
willen geven, en die een offer hadden gebracht dat net zo groot was als 
dat van Abraham/10 

Wilford Woodruff, een van de deelnemers aan het kamp, die later 
de vierde president van de kerk werd, zei: 'We hebben een ervaring 
opgedaan die we in geen enkele andere situatie opgedaan zouden 
kunnen hebben. We hebben het voorrecht gehad de profeet te aan-
schouwen, we hebben het voorrecht gehad 1500 kilometer met hem 
af te leggen, te zien hoe de Geest Gods op hem inwerkte, de open-
baringen van Jezus Christus die hij ontving, en de vervulling van die 
openbaringen.'11 

In februari 1835, vijf maanden nadat het kamp was opgeheven, 
werden het Quorum der Twaalf Apostelen en het Eerste Quorum der 
Zeventig georganiseerd. Negenenzeventig van de tweeëntachtig 
functies in de twee quorums werden vervuld door mannen die zich 
tijdens het Zionskamp hadden bewezen. 

In Kirtland zette Joseph Smith de opleiding van toekomstige leiders 
voort. Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff, en Lorenzo 
Snow hebben zich in die jaren in Kirtland laten dopen, vier mannen die 
achtereenvolgens president van de kerk zouden worden. Bovendien 
stamden de drie volgende presidenten - Joseph F. Smith, Heber J. Grant 
en George Albert Smith, die de kerk achtereenvolgens tot 1951 geleid 
hebben - rechtstreeks af van dappere pioniers uit Kirtland. 

Het zendingswerk wordt voortgezet 

Terwijl de heiligen in Kirtland woonden, werden veel zendelingen 
geroepen om ver van huis het evangelie te verkondigen. Bij de meesten 
ging dat met grote offers gepaard. Er werden zendelingen naar een 
aantal Amerikaanse staten gestuurd, naar delen van Canada, en over 
de oceaan naar Engeland. Door de inspanningen van die zendelingen 
hebben veel mensen een getuigenis van de waarheid van het evangelie 
ontvangen. Het werden moedige leden die grote kracht aan de jonge 
kerk toevoegden. 
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Een aantal openbaringen die in Kirtland werden opgetekend, bevat-
ten geboden aan leden om het evangelie aan de wereld te verkondigen. 
De Heer heeft gezegd: 'Gij moet in de macht van Mijn Geest uitgaan om 
in Mijn naam twee aan twee Mijn evangelie te verkondigen, en uw stem 
als met het geluid van een bazuin te verheffen, en Mijn woord gelijk 
engelen Gods te verkondigen' (LV 42:6). In het jaar daarop gebood de 
Heer: 'Het betaamt een ieder, die gewaarschuwd is, zijn naaste te waar-
schuwen' (LV 88:81). 

Zendingen van vroege bekeerlingen uit Ohio 

Zera Pulsipher, een bekeerling uit Ohio, is een voorbeeld van dege-
nen die de boodschap van de herstelling met enthousiasme uitdroegen. 
Hij voegde zich in januari 1832 bij de kerk en schreef dat hij kort daarna 
'geordend [werd] tot het ambt van ouderling en [zich] aan de verkon-
diging wijdde met aanzienlijk succes, zowel in het binnenland als in het 
buitenland.'12 Samen met een andere zendeling, Elijah Cheney, reisde 
hij naar het stadje Richland (New York), waar ze in de plaatselijke 
school begonnen met de verkondiging. Een van de eerste bekeerlingen 
die zich in Richland door ouderling Pulsipher lieten dopen was een 
jonge boer, Wilford Woodruff, die later een van de meest succesvolle 
zendelingen in de geschiedenis van de kerk en de vierde president van 
de kerk zou worden. Binnen een maand hadden de twee zendelingen 
een aantal mensen gedoopt en in Richland een gemeente van de kerk 
gesticht. 

Gehoor gevend aan de oproep om hun naasten te waarschuwen, 
kwamen er zendelingen uit alle lagen van de bevolking. Velen waren 
getrouwd en hadden de verantwoordelijkheid voor een gezin. Ze ver-
trokken midden in de oogsttijd en hartje winter, in tijden van persoon-
lijke welvaart en in tijden van economische malaise. Een aantal ouder-
lingen verkeerde bijna in een staat van armoede toen ze op zending 
kwamen. De profeet zelf heeft meer dan 23 duizend kilometer afgelegd 
op 14 korte zendingen die hij van 1831 tot 1838 in een aantal staten en in 
Canada heeft vervuld. 

Toen George A. Smith, een neef van de profeet, zijn oproep kreeg om 
naar het oosten van de Verenigde Staten te gaan, was hij zo arm dat hij 
het geld niet had om de kleren en de boeken die hij nodig had, aan te 
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Deze vier zendelingen, die geroepen waren om onder zeer moeilijke omstandigheden 
het evangelie onder de Amerikaanse indianen te verkondigen, zijn een voorbeeld van 
de offers door getrouwe zendelingen in de vroege geschiedenis van de kerk gebracht. 

schaffen. De profeet Joseph Smith en zijn broer Hyrum gaven hem wat 
grijze stof, en Eliza Brown maakte voor hem een jas, een vest en een 
broek. Brigham Young gaf hem een paar schoenen, zijn vader gaf hem 
een Bijbel in zakformaat, en de profeet zorgde voor een exemplaar van 
het Boek van Mormon. 

Ook de ouderlingen Erastus Snow en John E. Page waren arm 
toen ze in de lente van 1836 op zending gingen. Ouderling Snow heeft 
beschreven in welke toestand hij verkeerde toen hij in het westen 
van Pennsylvania op zending ging: 'Ik verliet Kirtland te voet en 
alleen met een koffertje met een paar boeken van de kerk en een paar 
sokken, en met vijf centen in mijn zak, want dat was alles wat ik 
in deze wereld bezat/ Ouderling Page zei tegen de profeet dat 
hij een roeping om op zending te gaan moest weigeren omdat hij 
geen kleren had. Hij had zelfs geen jas. De profeet reageerde daarop 
door zijn jas uit te trekken en die aan ouderling Page te geven. 
Hij zei tegen ouderling Page dat hij op zending moest gaan en dat 
de Heer hem overvloedig zou zegenen.13 Tijdens die zending 
werd ouderling Page gezegend met de mogelijkheid om het evan-
gelie te verkondigen aan honderden mensen die lid werden van 
de kerk. 
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De zending van het Quorum der Twaalf Apostelen 
In 1835 kregen leden van het Quorum der Twaalf Apostelen een 

oproep om een zending te vervullen in het oosten van de Verenigde 
Staten en Canada. Dat was de enige keer in de geschiedenis van de kerk 
dat alle twaalf leden van het Quorum tegelijkertijd een zending vervul-
den. Toen zij terugkeerden, getuigde Heber C. Kimball dat ze de macht 
van God hadden gevoeld en in staat waren geweest de zieken te gene-
zen en duivels uit te werpen. 

Een zending in Engeland 

In de laatstgenoemde fase van de Kirtlandperiode ontstond er een 
crisis binnen de kerk. Sommige leden, waaronder ook een aantal lei-
ders, werden afvallig omdat ze beproevingen en vervolgingen niet kon-
den verdragen en omdat ze aanmerkingen begonnen te maken op de 
profeet Joseph en andere kerkleiders. De Heer openbaarde aan Joseph 
Smith dat er iets nieuws moest worden ondernomen om zijn kerk te 
redden, namelijk: bekeerlingen uit Engeland bij de kerk brengen. Op 
zondag 4 juni 1837 sprak de profeet in de Kirtlandtempel Heber C. 
Kimball aan en zei: 'Broeder Heber, de geest van de Heer heeft me inge-
fluisterd: "Laat mijn dienstknecht Heber naar Engeland gaan om mijn 
evangelie te verkondigen, en voor dat volk de deur naar verlossing te 
openen."'14 

Toen Heber C. Kimball voor zijn zending werd aangesteld, kwam 
ouderling Orson Hyde de kamer binnen. Toen hij hoorde wat daar 
gebeurde, werd hij tot bekering bewogen, aangezien hij een van dege-
nen was die betrokken was bij de kritiek op de profeet. Hij bood zich 
aan voor een zending en werd ook aangesteld om naar Engeland te 
gaan. 

Heber C. Kimball popelde zo om het evangelie in het buitenland te 
verkondigen, dat hij, zodra de boot de aanlegsteiger van Liverpool 
(Engeland) naderde, van de boot sprong voordat die was aangemeerd, 
roepend dat hij als eerste de boodschap van de herstelling in een over-
zees gebied bracht. Op 23 juli spraken de zendelingen grote menigten toe 
en de eerste doopdiensten werden vastgesteld op 30 juli. George D. Watt 
won een hardloopwedstrijd naar de rivier de Ribble in Preston, waardoor 
hem de eer te beurt viel om zich als eerste in Engeland te laten dopen. 
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Binnen acht maanden hadden honderden bekeerlingen zich bij de 
kerk aangesloten en waren er veel gemeenten gesticht. Denkend aan die 
grote oogst van mensen, herinnerde Heber zich dat de profeet en diens 
raadgevers 'mij de handen oplegden en (...) zeiden dat God me in dat 
land de macht zou geven om zielen voor hem te winnen: engelen zou-
den me begeleiden en me bemoedigen, waardoor ik nooit zou falen; dat 
ik machtige zegeningen zou ontvangen en voor duizenden een bron 
van heil zou zijn.'15 

Omdat veel zendelingen in die eerste periode gehoorzaam hun 
zendingsoproep aanvaardden, ondanks de persoonlijke offers, hebben 
duizenden Britten zich verheugd in de zegeningen van het herstelde 
evangelie. Zij verzamelden zich in Zion en vormden een belangrijke 
versterking van de kerk in de kritieke perioden die in het verschiet 
lagen. 

De Kirtlandtempel 
Opofferingen van de heiligen 

Op 27 december 1832 kregen de heiligen voor het eerst het gebod van 
de Heer om een tempel te bouwen (zie LV 88:119). Tussen 1833 en 1836 
werd de bouw van de tempel de belangrijkste prioriteit van de kerk in 
Kirtland. Dat stelde de heiligen voor grote problemen, want het ontbrak 
hen zowel aan de nodige arbeidskrachten als aan geld, Volgens Eliza R. 
Snow waren 'in die tijd (...) de heiligen klein in getal, en de meesten 
waren erg arm; en als ze niet zeker hadden geweten dat God had 
gesproken en geboden dat er ter ere van zijn naam een huis gebouwd 
moest worden waarvan Hij niet alleen de vorm, maar ook de afmetin-
gen had aangegeven, zou een poging om onder die omstandigheden 
een tempel te bouwen door alle betrokkenen belachelijk genoemd 
zijn.'16 

In het vertrouwen dat God in de noodzakelijke hulp en middelen zou 
voorzien, begonnen Joseph Smith en de heiligen zich de nodige opoffe-
ringen te getroosten. John Tanner was een van degenen die door de 
Heer werd toebereid om een geldelijke bijdrage voor de tempelbouw te 
leveren. John, een pas gedoopt lid uit Bolton (New York), kreeg in 
december 1834 's nachts in een droom of in een visioen de indruk dat hij 
nodig was en onmiddellijk naar de kerk in het westen moest gaan. (...) 
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'Bij zijn aankomst in Kirtland hoorde hij dat de profeet Joseph en een 
aantal broeders, juist op het moment dat hij het gevoel kreeg onmiddel-
lijk naar de kerk te moeten reizen, in een gebedsvergadering bij elkaar 
waren gekomen en de Heer hadden gevraagd een broeder of een paar 
broeders te sturen met het geld om de hypotheek op de boerderij te 
betalen waar de tempel gebouwd werd. 

'De dag na zijn aankomst in Kirtland (...) kreeg hij te horen dat men 
op het punt stond de hypotheek van genoemde boerderij te executeren 
als er niet betaald zou worden. Waarop hij de profeet tweeduizend 
dollar leende en van hem een verklaring ontving dat hij het geld plus de 
rente zou terugbetalen. Daarmee was de hypotheek op de boerderij 
betaald.'17 

De opmerkelijke inspanningen die door de heiligen in Kirtland gele-
verd zijn, vormen een voorbeeld van toewijding en opoffering van tijd, 
talenten en middelen. Drie jaar lang werkten ze aan het gebouw. Terwijl 
de mannen hun aandeel leverden in de vorm van vaardigheden en 
inspanningen in de bouw, sponnen en breiden de vrouwen om de wer-
kers van kleding te voorzien. Later maakten zij de gordijnen die de 
zalen van elkaar scheidden. De bouw werd bemoeilijkt doordat een 
woeste menigte dreigde de tempel te verwoesten, en doordat degenen 
die overdag werkten de tempel 's nachts bewaakten. Maar na die 
enorme offers in de vorm van tijd en geld was de tempel in de lente van 
1836 eindelijk voltooid. 

Inwijding van de tempel 

Toen de tempel voltooid was, stortte de Heer machtige geestelijke 
zegeningen over de heiligen in Kirtland uit, waaronder visioenen en de 
bediening van engelen. Joseph Smith noemde die periode 'een jubeljaar 
voor ons en een tijd van vreugde.'18 Daniel Tyler getuigde: 'Allen had-
den het gevoel dat ze een stukje hemel meemaakten. (...) We vroegen 
ons af of het duizendjarig rijk begonnen was.'19 

Het hoogtepunt van die uitstorting van de Geest was de inwijding 
van de tempel. Ongeveer duizend mensen verzamelden zich op 
27 maart 1836 vol vreugde bij de tempel. Er werden inwijdingslofzan-
gen gezongen, onder andere 'Gods Geest brandt in 't harte', dat William 
W. Phelps voor die gelegenheid geschreven had. Het avondmaal werd 
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bediend, en de toespraken werden gehouden door Sidney Rigdon, 
Joseph Smith en anderen. 

Joseph Smith las het inwijdingsgebed voor dat nu te boek gesteld is 
als Leer en Verbonden afdeling 109 en hem door openbaring gegeven 
was. Daarin bepleitte hij bij de Heer dat Hij het volk zou zegenen zoals 
Hij op het pinksterfeest gedaan had: 'en laat Uw huis met Uw heer-
lijkheid worden vervuld, als met een geweldige, machtige wind' 
(LV 109:37). Velen hebben vermeld dat dat gebed die avond verhoord 
werd toen de profeet met leden van de priesterquorums in de tempel 
samenkwam. 

Eliza R. Snow schreef: 'Men kan wel vertellen over de inwijdingsce-
remoniën, maar geen sterveling kan beschrijven welke hemelse mani-
festaties die gedenkwaardige dag hebben plaatsgevonden. Engelen 
verschenen aan sommigen, terwijl iedereen die aanwezig was een god-
delijke aanwezigheid bespeurde, en ieders hart was vervuld met 
"onuitsprekelijke en heerlijke vreugde."20 Na het inwijdingsgebed ston-
den alle aanwezigen op en riepen met opgeheven handen herhaalde 
malen: 'Hosanna!' 

Een week later, op 3 april 1836, vonden een aantal van de belang-
rijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van de laatste dagen plaats. 
In de tempel verscheen op die dag de Heiland zelf aan Joseph Smith 
en Oliver Cowdery en zei: 'Ziet, Ik heb dit huis aangenomen, en 
Mijn naam zal hier zijn; en Ik zal Mij in dit huis in barmhartigheid aan 
Mijn volk openbaren' (LV 110:7). Nog meer grote en heerlijke visioe-
nen volgden toen Mozes, Elias en Elia verschenen om aanvullende 
priesterschapssleutels over te dragen. Mozes droeg de sleutels over van 
de vergadering van Israël, Elias droeg Joseph en Oliver de bediening 
van het evangelie van Abraham over, en Elia droeg de sleutels van 
de verzegeling over (zie LV 110:11-16). Al deze aanvullende sleutels 
waren nodig voor de voortgang van het koninkrijk van de Heer in 
de laatste bedeling. 

De volledige priesterschapszegens die in de tempel worden gegeven, 
werden tijdens de Kirtlandperiode niet geopenbaard of bediend. 
Die zegeningen werden een aantal jaren later tijdens de bouw van de 
tempel in Nauvoo aan de kerk geopenbaard door middel van de 
profeet Joseph. 
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De uittocht uit Kirtland 
De bouw van de tempel ging met veel zegeningen gepaard, maar in 

1837 en 1838 kwamen getrouwe heiligen ook voor moeilijkheden 
te staan die veroorzaakt werden door afvalligheid en vervolging, 
waardoor het einde van de periode van de kerk in Kirtland werd ver-
haast. 

De Verenigde Staten leden onder een financiële malaise, en in de kerk 
waren de gevolgen merkbaar. Sommige leden raakten verstrikt in 
riskante speculaties en in schulden, en geestelijk overleefden zij die 
donkere tijd van economische ineenstorting niet, toen ook de Kirtland 
Safety Society over de kop ging. Die bank was door kerkleden in 
Kirtland opgericht, en sommige leden gaven Joseph Smith onterecht 
de schuld van de moeilijkheden. 

Georganiseerde vervolging en gewelddadig optreden kwamen 
van plaatselijke inwoners en van verbitterde leden van de kerk die 
geëxcommuniceerd of afvallig waren. 

Naarmate het geweld tegen de heiligen en hun leiders verhevigde, 
werd het gevaarlijk om in Kirtland te blijven. De profeet, wiens leven 
in ernstig gevaar verkeerde, vluchtte in januari 1838 naar Far West 
(Missouri). Gedurende 1838 waren de meeste getrouwe heiligen ook 
gedwongen weg te trekken. Zij lieten een monument van geloof, toewij-
ding en offerande achter in de vorm van de tempel die zij voor hun God 
bouwden. Hun voorbeeldige leven kan met recht worden aangeduid 
als een duurzaam erfgoed van onwankelbare gehoorzaamheid aan de 
gezalfde leiders van de Heer en van opoffering voor zijn werk. 
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HOOFDSTUK VIER 

De eerste jaren in Missouri 

In dezelfde tijd waarin de heiligen ervoor streden om in Kirtland 
(Ohio) het koninkrijk van God op te bouwen, hadden veel leden van de 
kerk een harde dobber in Jackson County (Missouri). 

De heiligen in Colesville (New York) hadden na een oproep hiertoe 
hun huis verlaten om in Kirtland bijeen te komen (zie blz.18). Toen 
zij half mei 1831 in Ohio aankwamen, kwamen ze tot de ontdekking 
dat ze de grond die voor hen gereserveerd was niet mochten bewonen. 
De profeet Joseph Smith zond voor deze heiligen een gebed op tot 
de Heer. Hij had zojuist de openbaring ontvangen dat hijzelf, Sidney 
Rigdon en 28 andere ouderlingen in Missouri op zending moesten 
gaan, en de Heer gaf de instructie dat ook de heiligen uit Colesville 
'naar het land Missouri' moesten reizen (LV 54:8). Dat was de eerste 
groep heiligen die zich vestigde in het land dat bekend zou worden 
als Zion. 

Newel Knight, president van de gemeente Colesville, riep onmiddel-
lijk zijn mensen bij elkaar. Emily Coburn vertelde: 'Wij vormden werke-
lijk een groep pelgrims die op zoek gingen naar een beter land.'1 In 
Wellsville (Ohio) gingen ze aan boord van een stoomschip en voeren 
over de Mississippi en de Missouri naar Jackson County (Missouri). 
De kapitein van het stoomschip zei dat het 'de vreedzaamste en rustig-
ste emigranten [waren] die hij ooit naar het westen vervoerd had; 
"geen godslasterlijkheden, geen ruwe taal, en er werd niet gegokt of 
gedronken".'2 

De profeet en de andere leiders van de kerk reisden via een route 
over land snel voor de heiligen van Colesville uit om in Jackson County 
alvast regelingen voor hen te treffen. De groep van de profeet kwam op 
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14 juli 1831 in Independence (Missouri) aan. Na het gebied bekeken te 
hebben en onder gebed om goddelijke leiding te hebben gevraagd, 
zei de profeet: '[De heer] heeft zich aan mij kenbaar gemaakt en mij 
en anderen de plek bekend gemaakt die hij heeft aangewezen om 
te beginnen aan het werk van de vergadering en aan de opbouw van 
een heilige stad die Zion genoemd moet worden.'3 

In die openbaring werd gezegd dat Missouri het gebied was dat de 
Heer bestemd had voor de vergadering van de heiligen, en dat 'de 
plaats, die nu "Independence" wordt genoemd, het middelpunt [is]; en 
een plaats voor de tempel ligt ten westen er van op een stuk grond, niet 
ver van het gerechtsgebouw' (LV 57:3). De heiligen moesten elk stuk 
grond aankopen dat ten westen van die stad lag, tot aan de grens van 
de staat Missouri met Indiaans grondgebied (LV 57:1-5). 

Joseph Smith en bisschop Partridge kochten land voor de gemeente 
Colesville in Kaw Township, ongeveer 18 kilometer ten westen 
van Independence. Op 2 augustus 1831 werd na de aankomst van 
de gemeenteleden een ceremonie vol symboliek gehouden. Twaalf 
mannen die de twaalf stammen van Israël voorstelden, droegen een 
eiken balk en plaatsten die over een steen die door Oliver Cowdery was 
neergezet, waarmee het symbolische fundament werd gelegd voor 
de vestiging van Zion. Op dat nederige begin bouwden de heiligen een 
gebouw dat als kerk en als schoolgebouw dienst deed.4 

De volgende dag kwam een aantal broeders bij elkaar op een hoog 
gelegen punt, een kilometer ten westen van het gerechtsgebouw van 
Independence. De profeet Joseph Smith plaatste de hoeksteen van de 
geplande tempel en wijdde die in de naam van de Heer. De tempel 
moest het middelpunt van het land Zion worden.5 

De profeet keerde terug naar Kirtland, en de heiligen in Jackson 
County kregen percelen land van bisschop Edward Partridge. Ze waren 
erg arm en hadden niet eens een tent om te schuilen tijdens de bouw 
van hun huisjes. Ook hadden ze zo goed als geen landbouwwerktuigen, 
totdat mannen met paard en wagen op pad werden gestuurd om ze 
te halen in St. Louis, meer dan driehonderd kilometer verderop. 
Toen de heiligen de noodzakelijke gereedschappen hadden, begonnen 
ze het land om te ploegen en in te zaaien. Zeer onder de indruk van 
wat ze zag, vertelde Emily Coburn: 'Het gaf werkelijk een vreemde 
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aanblik vier of vijf span ossen de vruchtbare grond te zien omploegen. 
Snel werden er omheiningen gebouwd en andere verbeteringen 
aangebracht. Zo snel de tijd, het geld en het werk het toelieten, 
werden er huisjes gebouwd en geschikt gemaakt voor bewoning door 
gezinnen/6 

Ondanks de ongemakken van het leven aan de grens van de 
beschaafde wereld bleven de heiligen van Colesville opgewekt en 
gelukkig. Parley P. Pratt, die zich daar ook vestigde, zei: 'We hebben 
menig gelukkig moment beleefd tijdens de gebeds- en andere vergade-
ringen, en de Geest van de Heer werd over ons uitgestort, zelfs op 
de kinderen, zodat veel van de acht-, tien- of twaalfjarigen in onze 
vergaderingen en in onze aanbidding gebeden uitspraken en profeteer-
den. Er heerste een geest van vrede en eenheid, liefde en goede wil in 
deze kleine kerk in de woestenij, en de herinnering daaraan zal me 
altijd heel dierbaar blijven.'7 

De heiligen werden in april 832 gezegend met een tweede bezoek 
van de profeet en Sidney Rigdon. Deze leiders hadden pas iets zeer 
pijnlijks ervaren op de boerderij van John Johnson in Hiram (Ohio), 
waar ze hadden gewerkt aan de vertaling van de Bijbel. Een groep 
vijanden van de kerk had Joseph Smith 's avonds uit zijn huis gesleurd. 
Ze hadden zijn keel dichtgeknepen, hem uitgekleed en zijn lichaam 
bedekt met teer en veren. Ze hadden Sidney Rigdon aan zijn voeten 
over de bevroren, ruwe grond gesleurd, waardoor hij ernstige hoofd-
wonden had opgelopen. 

Nu, na die lichamelijke mishandeling, waren ze veilig bij hun vrien-
den. Joseph bevestigde dat hij 'welkom werd geheten zoals dat alleen 
gebeurt door broeders en zusters die verenigd zijn in hetzelfde geloof, 
door dezelfde doop, en bijgestaan worden door dezelfde Heer. Vooral 
de gemeente Colesville verheugde zich net zoals de heiligen vanouds 
dat met Paulus deden. Het is goed om zich met het volk van God te 
verheugen.'8 

Vervolging in Jackson County 

Het gebod van de Heer volgend, kocht bisschop Partridge voor de 
vele heiligen uit Ohio en andere gebieden honderden hectaren grond in 
Jackson County. Eerst stichtten de leiders voor die leden de gemeenten 
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Independence, Colesville, Whitmer, Big Blue en Prairie. Tegen de 
tweede helft van 1833 waren er in totaal tien gemeenten gesticht.9 

Er waren waarschijnlijk meer dan duizend heiligen aanwezig toen 
in april 1833 alle gemeenten bij de Big Blue River bij elkaar kwamen 
voor de viering van de derde stichtingsverjaardag van de kerk. 
Newel Knight zei dat die bijeenkomst de eerste herdenking van 
die aard in Zion was en dat er onder de heiligen een geest van blijd-
schap heerste. Maar Newel merkte ook op: 'Als de heiligen blij zijn, is de 
duivel boos, en hij brengt zijn boosheid op zijn kinderen en dienst-
knechten over/10 

Nog voordat de maand april om was, dook de geest van vervolging 
op. In een eerder stadium hadden plaatselijke bewoners de kerkleden al 
gewaarschuwd dat ze niet blij waren met de komst van zoveel heiligen 
der laatste dagen, die, naar zij vreesden, bij de verkiezingen weldra in 
de meerderheid zouden zijn. De heiligen kwamen voornamelijk uit de 
noordelijke staten en waren in het algemeen tegen de slavernij die toen 
in de staat Missouri wettelijk toegestaan was. Het feit dat de heiligen 
het Boek van Mormon als Schriftuur beschouwden, dat ze beweerden 
dat Jackson County uiteindelijk hun Zion zou worden, en dat ze door 
een profeet geleid werden, was heel bedreigend. Ook de beschuldiging 
dat ze contacten hadden met de indianen wekte de achterdocht van de 
plaatselijke bewoners. 

De tegenstanders deden een rondschrijven uitgaan, ook wel het 
geheime decreet genoemd, om handtekeningen te verzamelen van 
degenen die bereid waren de 'mormoonse plaag' te bestrijden. Die vij-
andige gezindheid bereikte op 20 juli 1833 zijn hoogtepunt toen een 
bende, bestaande uit ongeveer vierhonderd man, bij het gerechts-
gebouw van Independence bij elkaar kwam om gezamenlijk sterker te 
staan. De leiders van de kerk kregen schriftelijke eisen voorgelegd 
waarin een beroep werd gedaan op de heiligen om Jackson County te 
verlaten, het drukken van hun krant, The Evening and the Morning Star, 
stop te zetten, en niet nog meer heiligen Jackson County binnen te laten. 
Toen het gepeupel merkte dat de kerkleiders niet aan die onwettige 
eisen wilden voldoen, vielen zij het kantoor van de krant binnen, waar 
de uitgever, William W. Phelps, ook woonde. De indringers stalen de 
drukpers en vernielden het gebouw. 
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De vernietiging van het Boek der Geboden 
Het belangrijkste waar men in het kantoor van de krant aan werkte, 

was het Boek der Geboden, de eerste verzameling openbaringen 
die de profeet Joseph Smith ontvangen had. Toen het gepeupel het 
gebouw binnenviel, slingerden zij de ongebonden bladzijden van 
het boek op straat. Toen twee heiligen der laatste dagen, Mary Elizabeth 
Rollins en haar zusje Caroline dat zagen, probeerden zij met gevaar 
voor eigen leven te redden wat er te redden viel. Mary Elizabeth 
vertelde later: 

'[De bendeleden] lieten een paar grote vellen papier zien en zeiden: 
"Dit zijn de mormoonse geboden". Mijn zuster Caroline en ik stonden 
achter een heg naar hen te kijken; toen zij de geboden noemden, was ik 
vastbesloten er een paar van te bemachtigen. Mijn zuster zei dat, als ik 
er een paar zou pakken, zij dat ook zou doen, maar ze zei erbij: "Zij zul-
len ons doden"'. Terwijl het gepeupel aan de ene kant van het gebouw 
bezig was, renden de twee meisjes erheen en vulden hun armen met de 
kostbare papieren. De bendeleden zagen dat en bevalen de meisjes te 
blijven staan. Mary Elizabeth vertelde: 'We renden zo hard we konden. 
Twee van hen kwamen ons achterna. We zagen een gat in een omhei-
ning en kwamen in een groot maïsveld, legden de papieren op de 
grond en gingen er bovenop liggen. De maïs stond ongeveer ander-
halve meter hoog, en het stond heel dicht op elkaar; ze zochten geruime 
tijd en kwamen heel dichtbij, maar ze vonden ons niet.' 

Toen de bandieten weg waren, vonden de meisjes hun weg naar een 
oude stal. Volgens het verslag van Mary Elizabeth zagen ze dat 'zuster 
Phelps met haar kinderen sprokkelhout naar binnen bracht en dat aan 
een kant van de schuur opstapelde om er hun bed op te leggen. Zij 
vroeg me wat ik bij me had - ik vertelde het haar. Zij nam het toen van 
ons over. (...) Het werd gebonden tot kleine boekjes en zij stuurde mij 
er één, wat ik zeer op prijs stelde.'11 

Bisschop Partridge met teer en veren bedekt 

Daarna werden bisschop Partridge en Charles Allen door de bende 
gegrepen. Zij werden naar het plein van Independence gebracht, waar 
hen gezegd werd dat ze het Boek van Mormon moesten verloochenen 
en de county verlaten. Bisschop Partridge vertelde: 'Ik zei tegen hen dat 
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de heiligen door alle eeuwen heen vervolging hadden geleden; dat ik 
niets had gedaan waaraan men aanstoot had kunnen nemen; dat zij, als 
ze mij zouden mishandelen, een onschuldige zouden mishandelen; dat 
ik bereid was om voor Christus te lijden; maar dat ik niet bereid was om 
de county te verlaten/ 

Na hun weigering werden de mannen ontdaan van hun bovenkle-
ding en werd hun lichaam bedekt met teer en veren. Bisschop Partridge 
vertelde: 'Ik onderging die mishandeling zo onderworpen en nederig, 
dat het de menigte verbaasde. Zij lieten me in stilte vertrekken, en velen 
hadden een ernstige blik in hun ogen omdat volgens mij hun hart was 
geraakt; en zelf was ik zo vervuld van de Geest en de liefde van God, 
dat ik geen haat voelde jegens mijn vervolgers, noch jegens iemand 
anders/12 

De slag bij de Big Blue River 

Het gepeupel kwam terug op 23 juli, en de kerkleiders boden zichzelf 
als losprijs aan, als ze de mensen geen kwaad zouden doen. Maar de 
bendeleden dreigden dat ze alle leden kwaad zouden doen en dwongen 
de broeders ermee in te stemmen dat alle heiligen der laatste dagen de 
county zouden verlaten. Omdat de acties van het gepeupel onwettig 
waren en in strijd met de grondwet van de Verenigde Staten en die van 
de staat Missouri, riepen de kerkleiders de hulp in van de gouverneur 
van de staat, Daniel Dunklin. Hij vertelde ze wat hun rechten als bur-
gers waren en gaf ze de raad om een advocaat in de arm te nemen. 
Alexander W. Doniphan en anderen werden ingehuurd om de leden 
van de kerk te vertegenwoordigen, wat het gepeupel tot nog grotere 
woede aanzette. 

De heiligen der laatste dagen probeerden eerst rechtstreekse confron-
taties te vermijden, maar de mishandeling van leden en de vernieling 
van eigendommen leidden later tot een strijd bij de Big Blue River. Twee 
bendeleden werden gedood, en één van de heiligen, Andrew Barber, 
verloor het leven. Philo Dibble kreeg driemaal een kogel in zijn buik. 
Newel Knight werd geroepen om hem een zalving te geven, met won-
derbaarlijk resultaat. Broeder Dibble vertelde: 

'Broeder Newel Knight kwam bij mij op bezoek en ging naast mijn 
bed zitten. (...) Voordat zijn hand mij aanraakte, voelde ik dat de Geest 
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op mij rustte, en ik wist onmiddellijk dat ik zou genezen. (...) Ik kwam 
onmiddellijk overeind en verloor ongeveer drie liter bloed, waarbij ook 
een paar stukjes stof die door de kogels mijn lichaam waren binnen-
gedrongen. Toen kleedde ik mij aan en liep naar buiten. (...) Vanaf dat 
moment heb ik geen druppel bloed meer verloren en daarna heb ik 
geen greintje pijn gevoeld of ongemak ondervonden van mijn wonden, 
behalve dan dat ik door bloedverlies enigszins was verzwakt/13 

Gouverneur Dunklin kwam tussenbeide en gelastte kolonel Thomas 
Pitcher om beide partijen te ontwapenen. De sympathie van kolonel 
Pitcher ging echter uit naar het gepeupel, en hij ontnam de heiligen hun 
wapens en gaf die aan het gepeupel. De weerloze heiligen werden 
aangevallen en hun huizen verwoest. De mannen moesten een schuil-
plaats in de bossen zoeken of zware klappen verduren. Uiteindelijk 
riepen de kerkleiders de mensen op om hun eigendommen bij elkaar te 
pakken en uit Jackson County te vluchten. 

Een onderkomen in Clay County 

Eind 1833 stak het merendeel van de heiligen de Missouri over naar 
het noorden van Clay County en vond daar een tijdelijk onderkomen, 
zoals Parley P. Pratt beschreef: 

'Langs de oever ontstonden aan beide zijden van de veerboot lange 
rijen met mannen, vrouwen en kinderen, goederen, wagens, dozen, 
voorraden, enzovoort, omdat de veerboot steeds in gebruik was; 
en toen de avond weer viel leek het bos veel op een kamp. Overal zag 
je honderden mensen, sommigen in tenten en sommigen in de open 
lucht rond hun kampvuur, terwijl de regen in stromen neerviel. 
Mannen waren op zoek naar hun vrouw, vrouwen naar hun man, 
ouders naar hun kinderen, en kinderen naar hun ouders. Sommigen 
hadden het geluk dat ze met hun gezin, huisraad en wat voorraad 
konden vluchten, terwijl anderen niet wisten hoe het er met hun 
vrienden voorstond, en ze al hun bezittingen verloren hadden. De aan-
blik van dit alles zou het hart van elk mens op aarde doen smelten, 
behalve dat van onze blinde onderdrukkers en een blinde, onwetende 
gemeenschap.'14 

De mogelijkheid om in Jackson County te bouwen aan Zion en een 
tempel voor hun God was de heiligen op die manier tijdelijk ontnomen. 

43 



Ons erfgoed 

De ongeveer twaalfhonderd kerkleden deden nu het noodzakelijke 
om een strenge winter bij de rivier in Clay County te overleven. 
Sommigen zochten beschutting in wagenbakken, tenten of in de 
heuvels uitgegraven schuilplaatsen, terwijl anderen hun intrek namen 
in verlaten hutten. Newel Knight woonde gedurende de winter in een 
indiaanse wigwam. 

Een van de eerste gebouwen die de heiligen in Clay County bouw-
den, was een klein houten kerkgebouw om de diensten te houden. 
Hier 'vergaten ze niet hun dank tot de almachtige God op te zenden dat 
Hij hen had gered uit de handen van hun gemene vijanden en Hem 
te vragen om zijn bescherming in de toekomst - dat Hij het hart zou 
verzachten van de mensen naar wie ze gevlucht waren, dat zij onder 
hen iets mochten vinden waarmee ze in hun onderhoud konden 
voorzien.'15 

De vervolging van het Zionskamp 

Zoals in hoofdstuk drie al behandeld is, kreeg Joseph Smith van de 
Heer het gebod om een groep mannen om zich heen te verzamelen en 
van Kirtland naar Missouri te trekken om de heiligen te helpen die van 
hun land in Jackson County verdreven waren. Toen het Zionskamp in 
juni 1834 het oosten van Clay County (Missouri) bereikte, kwam een 
bende van meer dan driehonderd inwoners van Missouri hen tegemoet 
- met de bedoeling hen te verdelgen. Onder leiding van de profeet 
Joseph Smith sloegen de broeders hun kamp op bij de plaats waar de 
Little Fishing River en de Big Fishing River bij elkaar kwamen. 

Het gepeupel zette de aanval in met kanonvuur, maar de Heer streed 
met de heiligen. Weldra begonnen zich wolken boven hun hoofd 
samen te trekken. De profeet beschreef de omstandigheden als volgt: 
'Het begon te regenen en te hagelen. (...) Er stak een geweldige storm 
op; wind en regen, hagel en onweer braken met groot geweld los, 
en weldra raakten ze ontmoedigd en al hun plannen om "Joe Smith en 
zijn leger" te vernietigen werden verijdeld (...) Ze kropen onder 
wagens, in holle bomen, verdrongen elkaar in een bouwvallig schuurtje 
totdat het noodweer voorbij en hun munitie kletsnat was.' Na het 
noodweer, dat de hele avond aanhield, 'keerde de "gehavende bende" 
terug naar Independence om zich bij de rest van het gepeupel te 
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voegen, er volledig van overtuigd (...) dat waneer Jehova zich in 
de strijd mengt, ze zich beter afzijdig kunnen houden. (...) Het leek 
alsof het commando tot wraak van de God der legerscharen was 
uitgegaan om zijn dienstknechten te behoeden voor vernietiging door 
hun vijanden/ 16 

Toen bekend werd dat een leger van het gepeupel de heiligen aanviel 
en dat gouverneur Dunklin zich niet zou houden aan zijn belofte om 
hen te helpen, bad de profeet om aanwijzingen van de Heer. De Heer 
vertelde hem dat de omstandigheden op dat moment niet gunstig 
waren om Zion te bevrijden. De heiligen hadden nog heel wat te doen 
om zich voor te bereiden op de opbouw van Zion. Velen hadden nog 
niet geleerd gehoorzaam te zijn aan wat de Heer verlangde: 'Zion kan 
niet worden opgebouwd, tenzij het geschiedt volgens de grondbeginse-
len der wet van het celestiale koninkrijk; anderszins kan Ik Zion niet tot 
Mij nemen. En Mijn volk moet noodzakelijkerwijze worden gekastijd, 
totdat zij gehoorzaamheid leren, indien nodig door de dingen, die zij 
lijden' (LV 105:5-6). 

De Heer gelastte dat het Zionskamp zijn militaire doeleinden niet 
moest nastreven: 'Tengevolge van de overtredingen van Mijn volk acht 
Ik het daarom raadzaam, dat Mijn ouderlingen een korte tijd zullen 
wachten op de bevrijding van Zion - Opdat zij zelf voorbereid mogen 
zijn, en opdat Mijn volk meer volkomen moge worden onderwezen' 
(LV 105:9-10). De broeders in het Zionskamp werden eervol ontslagen, 
en de profeet keerde terug naar Kirtland. 

De hoofdzetel van de kerk in Far West 

De meeste heiligen in Missouri bleven in Clay County totdat ze er in 
1836 door de burgers eraan werden herinnerd dat ze beloofd hadden 
alleen te blijven totdat ze naar Jackson County konden terugkeren. Aan-
gezien dat nu onmogelijk leek, werd hun gevraagd weg te gaan, zoals 
ze plechtig beloofd hadden. Wettelijk gezien hoefden de heiligen aan 
dat verzoek niet te voldoen, maar ze wilden liever geen conflict en ver-
huisden opnieuw. Door de inspanningen van hun vriend in de regering 
van de staat, Alexander W. Doniphan, werden in december 1836 van 
Ray County twee nieuwe county's gevormd die de namen Caldwell en 
Daviess kregen. De heiligen mochten hun eigen gemeenschap Far West 
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stichten, ongeveer 150 kilometer ten noorden van Clay County, als 
hoofdstad van Caldwell County. De voornaamste beambten van de 
county waren heiligen der laatste dagen, en veel mensen hoopten dat 
daardoor een eind zou komen aan de vervolging van de heiligen. 

Na een moeilijke reis vanuit Kirtland (Ohio) kwam de profeet Joseph 
Smith in maart 1838 in Far West (Missouri) aan en vestigde daar de 
hoofdzetel van de kerk. In mei trok hij noordwaarts naar Daviess 
County en tijdens zijn bezoek aan de Grand River stelde hij profetisch 
vast dat het gebied het dal van Adam-ondi-Ahman was, de 'plaats (...) 
waar Adam zijn volk zal komen bezoeken' (LV 116:1).17 Adam-ondi-
Ahman werd de belangrijkste gemeente van de heiligen in Daviess 
County. De hoekstenen van een tempel werden op 4 juli 1838 in Far 
West gewijd, en de heiligen begonnen het gevoel te krijgen dat ze einde-
lijk aan hun vijanden ontkomen waren. 

De strijd bij Crooked River 

De vervolging begon echter al snel opnieuw. Op 6 augustus 1838 
werd het de heiligen tijdens verkiezingen in Gallatin (Daviess County) 
door een bende van 100 mensen belet hun stembriefje in te leveren. 
Dat leidde tot een ruzie waarbij een aantal mensen gewond raakte. 
De groeiende onrust, aangemoedigd door het gepeupel in de county's 
Caldwell en Daviess bracht gouverneur Lilburn W. Boggs ertoe de orde 
door het staatsleger te laten handhaven. 

Kapitein Samuel W. Bogart, een van de militaire officieren, was in 
werkelijkheid nauw verbonden met het gepeupel. Hij besloot een con-
flict aan te wakkeren door drie heiligen der laatste dagen te ontvoeren 
en vast te houden in zijn kamp bij de Crooked River in het noordwesten 
van Ray County. Er werd een groep militairen van de heiligen der laat-
ste dagen op af gestuurd om die mannen te bevrijden, en op 25 oktober 
1838 ontvlamde er een hevige strijd. Kapitein David W. Patten, een van 
de Twaalf apostelen, voerde de compagnie aan en was een van degenen 
die in de strijd dodelijk gewond raakten. De vrouw van David, Phoebe 
Ann Patten, Joseph en Hyrum Smith en Heber C. Kimball kwamen uit 
Far West om bij hem te zijn voordat hij stierf. 

Heber heeft over David Patten gezegd: 'De evangeliebeginselen die 
hem voordien zo dierbaar waren, verschaften hem tijdens zijn sterven 
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steun en troost waardoor de dood niet pijnlijk en gruwelijk werd. De 
stervende sprak met degenen die naast zijn bed zaten over een aantal 
heiligen die afvallig waren geworden, en hij riep uit: "O, waren zij maar 
in mijn plaats! Want ik weet dat ik het geloof behouden heb." Daarna 
richtte hij het woord tot Phoebe Ann en zei: "Wat je verder ook doet, 
verloochen het geloof niet." Vlak voordat hij overleed, bad hij: "Vader, 
ik vraag U in de naam van Jezus Christus om mijn geest te bevrijden en 
tot U te nemen." En daarna smeekte hij degenen die om hem heen 
zaten: "Broeders, door uw geloof hebt u mij vastgehouden, maar ik 
smeek u: laat mij nu gaan."' Broeder Kimball zei: Aldus bevalen wij 
hem bij God aan en weldra blies hij de laatste adem uit en sliep zonder 
te kreunen vredig in met hoop in Jezus Christus/18 

De compagnie van kapitein Samuel Bogart had zich eerder als 
gepeupel gedragen dan als militairen. Nochtans werd de dood van een 
militair in de strijd bij Crooked River met andere verslagen door gou-
verneur Lilburn W. Boggs gebruikt bij het formuleren van zijn beruchte 
'bevel tot uitroeiing'. Een fragment van dat bevel, gedateerd op 27 okto-
ber 1838, luidde: 'De mormonen moeten worden behandeld als vijan-
den, en moeten worden uitgeroeid of indien nodig uit de staat worden 
verdreven in het belang van de openbare orde - hun wandaden tarten 
elke beschrijving.'19 Een militair officier kreeg de opdracht het bevel 
van de gouverneur ten uitvoer te brengen. 

Het bloedbad bij Haun's Mill 

Op 30 oktober 1838, drie dagen na uitgifte van het bevel tot uitroei-
ing, voerden ongeveer tweehonderd mannen een verrassingsaanval uit 
op een kleine gemeenschap van heiligen in Haun's Mill bij Shoal Creek 
in Caldwell County. De aanvallers riepen dat de mannen die zich in vei-
ligheid wilden stellen snel de werkplaats van de smid binnen moesten 
gaan. Toen omsingelden ze het gebouw en beschoten het, totdat naar 
hun mening iedereen die zich binnen bevond dood was. Anderen wer-
den neergeschoten toen ze probeerden te vluchten. In totaal werden 
zeventien mannen en jongens gedood en vijftien gewond. 

Na het bloedbad ging Amanda Smith naar de werkplaats van de 
smid waar ze haar man, Warren, en een zoon, Sardius, dood aantrof. Ze 
was dolblij toen ze daartussen haar zoontje, de kleine Alma ontwaarde, 
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weliswaar ernstig gewond, maar levend. Zijn heup was door een mus-
ketexplosie weggeblazen. Omdat de meeste mannen dood of gewond 
waren, knielde Amanda en smeekte de Heer om hulp: 

'O, mijn hemelse Vader, huilde ik, wat moet ik doen? U ziet mijn 
arme gewonde jongen en u weet hoe onervaren ik ben. O, hemelse 
Vader, laat me zien wat ik moet doen!' Ze vertelde dat ze 'geleid werd 
door een stem' die haar vertelde dat ze een alkalische oplossing moest 
maken van de as en de wond schoon moest maken. Daarna maakte 
ze een smeersel van de bast van een iep en vulde de wond daarmee. 
De volgende dag goot ze de inhoud van een fles balsem in de wond. 

Amanda zei tegen haar zoon: '"Alma, mijn kind, (...) geloof je dat de 
Heer je heup gemaakt heeft?" 

'"Ja, mama." 
'"Welnu, de Heer kan daar iets maken in plaats van je heup, denk je 

niet, Alma?" 
'"Denkt u dat de Heer dat kan, mama?" vroeg het kind in zijn 

eenvoud. 
'"Zeker, mijn zoon," antwoordde ik, "Hij heeft het me allemaal in een 

visioen getoond." 
'Toen legde ik hem in een gemakkelijke houding op zijn buik en zei: 

"Blijf nu zo liggen en beweeg je niet, dan zal de Heer voor jou een 
nieuwe heup maken." 

'Alma lag dus vijf weken op zijn buik totdat hij geheel genezen was -
er was beweeglijk kraakbeen gegroeid op de plaats van het verdwenen 
gewricht.'20 

Amanda en anderen hadden de vreselijke taak getuige te moeten zijn 
van de begrafenis van hun dierbaren. Er bleven maar een paar mannen 
over die gezond van lijf en leden waren, waaronder Joseph Young, de 
broer van Brigham Young. Omdat ze vreesden dat de bende terug zou 
komen, was er geen tijd om de gebruikelijke graven te maken. De licha-
men werden in een droge put gegooid die een massagraf werd. Joseph 
Young was behulpzaam bij het dragen van het lichaam van kleine 
Sardius, maar verklaarde dat 'hij die jongen niet in dat afschuwelijke 
graf kon gooien'. Hij had tijdens hun reis naar Missouri met dat 'interes-
sante knaapje' gespeeld, en Joseph 'had zo'n zachtmoedig karakter' 
dat hij het niet kon opbrengen. Amanda wikkelde Sardius in een laken, 
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en de volgende dag legde zij met haar andere zoon, Willard, het 
lichaam in de put. Daarna gooiden ze er modder en stro in om het 
verschrikkelijke tafereel aan het oog te onttrekken.21 

In Adam-ondi-Ahman werd de twintigjarige Benjamin F. Johnson 
een dergelijk lot bespaard toen hij in handen viel van een inwoner 
van Missouri die vastbesloten was hem neer te schieten. Benjamin was 
gearresteerd en acht dagen lang bij intens koud weer voor een open 
kampvuur onder bewaking gesteld. Hij zat op een boomstam toen er 
een 'wreedaard' met een geweer in zijn handen op hem af kwam en zei: 
'Jij stapt nu direct van je mormoonse geloof af, of ik schiet je neer.' 
Benjamin weigerde beslist, waarop de bruut weloverwogen op hem 
richtte en de trekker overhaalde. Het geweer weigerde. Luid vloekend 
zei de man dat hij het geweer al twintig jaar gebruikte en dat het nog 
nooit geweigerd had. Hij bekeek het slot, laadde het wapen opnieuw, 
richtte en haalde de trekker over - het geweer ging niet af. 

Hij herhaalde de hele procedure, probeerde het een derde keer, maar 
ook nu ging het geweer niet af. Een toeschouwer zei tegen hem dat hij 
zijn geweer een beetje schoon moest maken en dat het dan zeker zou 
lukken om 'die vent een kop kleiner [te] maken'. Dus voor de vierde en 
laatste keer legde de moordenaar aan nadat hij het opnieuw geladen 
had. 'Maar,' vertelde Benjamin, 'deze keer explodeerde het geweer en 
vond de schurk ter plekke de dood.' Hij hoorde een van de mensen uit 
Missouri zeggen: 'Je kunt maar beter niet proberen die man te doden.'22 

De profeet wordt opgesloten in de gevangenis 

Kort na het bloedbad in Haun's Mill werd de profeet Joseph Smith 
met andere leiders door het leger gevangen genomen. Er werd een 
krijgsraad gehouden en de profeet en zijn mannen werden veroordeeld 
om de volgende morgen op het stadsplein in Far West door een vuur-
peloton te worden doodgeschoten. Generaal Alexander W. Doniphan 
weigerde dat echter ten uitvoer te brengen; hij noemde het besluit 
'koelbloedige moord'. Hij waarschuwde de generaal die het commando 
had dat, als hij zou blijven proberen die mensen te doden, 'ik u voor een 
aardse rechtbank [zal] slepen, zo waarlijk helpe mij God'.23 

De profeet en de anderen werden eerst naar Independence gebracht, 
en daarna naar Richmond (Ray County), waar zij in afwachting van 
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Terwijl de profeet Joseph Smith in de gevangenis van Liberty gevangen zat, 
bepleitte hij de zaak van de lijdende heiligen bij de Heer, en ontving goddelijke leiding en 

troost, nu opgetekend in de afdelingen 121,122, en 123 van de Leer en Verbonden. 

hun proces in de gevangenis werden gezet. Parley P. Pratt was een van 
degenen die bij de profeet was. Hij vertelde dat de bewakers op een 
avond de gevangenen kwelden door hen te vertellen over de verkrach-
tingen, moorden en berovingen die ze onder de heiligen der laatste 
dagen hadden begaan. Hij wist dat de profeet naast hem wakker lag en 
vertelde dat Joseph plotseling rechtop ging staan en de bewakers 
krachtig berispte: 

'ZWIJG jullie, demonen van de eeuwige hel. In de naam van Jezus 
Christus berisp ik jullie en gebied jullie te zwijgen; ik kan zulke taal niet 
langer aanhoren. Houd daarmee op, anders zullen jullie of ik op DIT 
MOMENT sterven!' 

'Toen zweeg hij. Hij stond rechtop in grote majesteit. Geketend en 
ongewapend, kalm, onverstoorbaar en waardig als een engel keek hij 
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de bevende bewakers aan die hun wapens hadden laten zakken of op 
de grond hadden laten vallen; met trillende knieën kropen ze in een 
hoek of vielen ze aan zijn voeten, smeekten om vergeving en hielden 
hun mond totdat ze werden afgelost/ 

Parley vertelde verder: Tk heb geprobeerd me een voorstelling te 
maken van koningen, vorstelijke hoven, van tronen en kronen, en van 
keizers die samenkwamen om het lot van koninkrijken te bepalen, maar 
waardigheid en majesteit heb ik maar één keer aanschouwd, in ketenen, 
in het holst van de nacht, in een kerker, in een onbekend stadje in 
Missouri/24 

Toen het verhoor voorbij was, werden Joseph and Hyrum Smith, 
Sidney Rigdon, Lyman Wight, Caleb Baldwin en Alexander McRae 
naar de gevangenis van Liberty in Clay County gestuurd, waar ze op 
1 december 1838 aankwamen. De profeet beschreef hun situatie: 'Wij 
staan dag en nacht onder strenge bewaking, in een gevangenis met 
dubbele muren en deuren, terwijl onze gewetensvrijheid als gevaarlijk 
verworpen is, ons voedsel is karig. (...) We zijn gedwongen om op stro 
op de grond te slapen, en er zijn niet genoeg dekens om ons warm te 
houden. (...) De rechters hebben ons van tijd tot tijd plechtig verzekerd 
dat zij wisten dat wij onschuldig waren en dat wij vrijgelaten zouden 
moeten worden, maar uit angst voor het gepeupel durfden zij de wet 
niet op ons toe te passen.'25 

Uittocht naar Illinois 

Terwijl hun profeet in de gevangenis verbleef, staken meer dan acht-
duizend heiligen van het oosten van Missouri over naar Illinois om te 
ontkomen aan het bevel tot uitroeiing. Ze waren gedwongen in de win-
ter te vertrekken, en hoewel Brigham Young, de president van het 
Quorum der Twaalf, de leiding had en ze alle mogelijke hulp gaf, leden 
ze verschrikkelijk. De familie van John Hammer was een van de vele 
families die op de vlucht waren. John vertelde over de moeilijke 
omstandigheden waarin ze verkeerden: 

'Ik herinner me heel goed welk lijden en welke wreedheden we in die 
tijd moesten ondergaan. (...) Wij hadden één kar en een blind paard, 
en dat ene blinde paard moest onze bezittingen naar de staat Illinois 
brengen. Met een broeder die twee paarden had, ruilden we onze kar 
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voor een lichtere die door één paard getrokken kon worden, wat beide 
partijen ten goede kwam. We laadden onze kleren, ons beddengoed, 
wat maïsmeel en de schrale voedselvoorraad die we bij elkaar konden 
schrapen in die kleine kar, en gingen in de vrieskou te voet op weg, en 
we aten en sliepen langs de weg met het hemelgewelf als deken. Maar 
de bijtende vrieskou van die nachten en de snijdende wind waren min-
der barbaars en jammerlijk dan de duivels in menselijke gedaante voor 
wier razernij we op de vlucht waren. (...) Net als veel anderen waren 
we bijna blootsvoets, en sommigen moesten hun voeten met kleren 
omwikkelen om te voorkomen dat ze bevroren en om ze te beschermen 
tegen de scherpe uitsteeksels van de bevroren grond. In het gunstigste 
geval gaf dat een beetje bescherming, maar vaak liet het bloed uit onze 
voeten een spoor na op de bevroren grond. Mijn moeder en mijn zuster 
waren onze enige familieleden die schoenen hadden, en die raakten 
versleten en zo goed als onbruikbaar voordat we de grens van Illinois 
bereikten, dat toen nog gastvrij was/26 

De profeet moest hulpeloos wachten in de gevangenis terwijl zijn 
mensen uit de staat werden verdreven. Zijn zielensmart komt tot uit-
drukking in zijn pleidooi tot de Heer, dat opgetekend staat in afdeling 
121 van de Leer en Verbonden: 

'O God, waar zijt Gij? En waar is de tent, die Uw schuilplaats bedekt? 
'Hoelang zal Uw hand worden teruggehouden en Uw oog, ja, 

Uw rein oog, van de eeuwige hemelen het onrecht, Uw volk en Uw 
dienstknechten aangedaan, aanschouwen, en Uw hart door hun kreten 
worden verscheurd?' (LV 121:1-2.) 

De Heer antwoordde met deze troostende woorden: 'Mijn zoon, 
vrede zij uw ziel; uw tegenspoed en smarten zullen slechts kort van 
duur zijn; 

'En dan, indien gij het goed verdraagt, zal God u ten hemel verhef-
fen; gij zult over al uw vijanden zegevieren. 

'Uw vrienden blijven u trouw, en zij zullen u wederom met een 
warm hart en open armen begroeten' (LV 121:7-9). 

De woorden van de Heer werden in april 1839 letterlijk vervuld. Na 
zes maanden onwettige gevangenschap moesten de gevangenen eerst 
worden overgeplaatst naar Gallatin in Daviess County (Missouri) 
en vervolgens naar Columbia in Boone County. Maar Sheriff William 
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Morgan kreeg instructies om '[ze] niet naar Boone County te brengen.' 
Iemand die veel in de melk had te brokkelen, had besloten de gevange-
nen de kans te geven om te ontsnappen, misschien om publieke ver-
warring te voorkomen als ze berecht zouden worden zonder bewijzen 
om ze te veroordelen. De gevangenen kregen de gelegenheid om twee 
paarden te kopen en aan hun bewakers te ontsnappen. Hyrum Smith 
zei: 'Wij benutten onze kans toen onze zaak naar Illinois werd overge-
bracht, en in negen of tien dagen kwamen we veilig in Quincy (Adams 
County) aan, waar we onze gezinnen in armoede, maar gezond, aan-
troffen.'27 Daar werden ze werkelijk 'met een warm hart en open 
armen' begroet. 

Wilford Woodruff vertelde over zijn hereniging met de profeet: 
'Nogmaals had ik het geluk en het voorrecht de hand van broeder 
Joseph vast te pakken. (...) Hij begroette ons met grote vreugde. (...) 
(...) [Hij] was oprecht, open en vertrouwd als gewoonlijk, en onze 
vreugde was groot. Niemand, behalve iemand die ter wille van het 
evangelie beproevingen heeft doorstaan, kan begrijpen welke vreugde-
volle gevoelens er tijdens die ontmoeting bestonden.'28 Op wonder-
baarlijke wijze had de Heer zijn profeet en het grootste deel van de kerk 
gered. Het hedendaagse Israël kwam in een nieuw land weer bij elkaar, 
met nieuwe kansen en verbonden in het vooruitzicht. 
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De heiligen bouwden de prachtige stad Nauvoo langs de oever van de Mississippi. 
De Nauvootempel zag uit op de stad. 



Opoffering en zegen 
in Nauvoo 

HOOFDSTUK ZEVEN 

De heiligen der laatste dagen die Illinois bereikten, werden hartelijk 
welkom geheten door edelmoedige burgers in Quincy. Na de terugkeer 
van de profeet Joseph Smith uit de gevangenis van Liberty trokken de 
heiligen ongeveer 50 kilometer stroomopwaarts langs de Missouri. 
Daar legden zij de grote moerassen droog en begonnen ze aan de bouw 
van de stad Nauvoo aan een bocht van de rivier. De stad was weldra 
vol bedrijvigheid en handel omdat de heiligen daar vanuit alle delen 
van de Verenigde Staten, Canada en Engeland naartoe trokken. Binnen 
vier jaar was Nauvoo een van de grootste steden in Illinois. 

De kerkleden leefden in betrekkelijke rust, in de zekerheid dat er een 
profeet bij hen was en met hen werkte. Honderden zendelingen die 
door de profeet geroepen werden, vertrokken uit Nauvoo om het evan-
gelie te verkondigen. Er werd een tempel gebouwd, men ontving de 
tempelbegiftiging, voor het eerst werden er wijken en ringen georgani-
seerd, het boek Abraham werd gepubliceerd en er werden belangrijke 
openbaringen ontvangen. Gedurende meer dan zes jaar, waarin hun 
stad een voorbeeld werd van bedrijvigheid en waarheid, heerste er 
onder de heiligen een opmerkelijke mate van eenheid, geloof en geluk. 

Opofferingen van de zendelingen uit Nauvoo 

Toen de heiligen huizen begonnen te bouwen en gewassen gingen 
zaaien, vielen er veel ten prooi aan malaria, een besmettelijke ziekte die 
gepaard ging met koorts en koude rillingen. De meeste van de Twaalf 
en Joseph Smith zelf werden ziek. Op 22 juli 1839 stond de profeet op 
van zijn ziekbed, en de macht van God rustte op hem. Gebruikmakend 
van de macht van het priesterschap genas hij zichzelf en de zieken in 
zijn huis, en gebood vervolgens degenen die op zijn erf in tenten verble-
ven om gezond te worden. Veel mensen werden beter. De profeet ging 
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van tent tot tent en van huis tot huis, en zegende iedereen. Dat was een 
van de grote dagen van geloof en gezondmaking in de geschiedenis van 
de kerk. 

In die periode kreeg het Quorum der Twaalf Apostelen van de pro-
feet een oproep om in Engeland op zending te gaan. Ouderling Orson 
Hyde, lid van het Quorum der Twaalf, werd naar Jeruzalem gezonden 
om Palestina toe te wijden voor de vergadering van het Joodse volk en 
andere kinderen van Abraham. Er werden zendelingen uitgezonden 
om het evangelie in de hele Verenigde Staten en in het oosten van 
Canada te verkondigen, en Addison Pratt en anderen werden geroepen 
om naar de eilanden in de Stille Oceaan te gaan. 

Deze broeders brachten grote offers toen zij hun huis en gezin 
verlieten om gehoor te geven aan hun roeping om de Heer te dienen. 
Veel leden van het Quorum der Twaalf kregen malaria toen zij zich 
voorbereidden op hun vertrek naar Engeland. Wilford Woodruff, 
die ernstig ziek was, liet zijn vrouw, Phoebe, zo goed als zonder de 
noodzakelijke levensmiddelen achter. George A. Smith, de jongste 
apostel, was zo ziek dat hij naar de wagen gedragen moest worden, en 
iemand die hem zag, vroeg aan de voerman of hij het kerkhof had 
geplunderd. Alleen Parley P. Pratt en zijn vrouw, zijn kinderen, zijn 
broer Orson Pratt en John Taylor die met hem meegingen, hadden bij 
hun vertrek uit Nauvoo geen malaria, hoewel ouderling Taylor later 
ernstig ziek werd en er tijdens hun reis naar New York City bijna aan 
doodging. 

Brigham Young was zo ziek dat hij zonder hulp niet eens een klein 
stukje kon lopen, en zijn metgezel, Heber C. Kimball, was er al niet 
beter aan toe. Ook hun gezinsleden waren door de ziekte geveld. Toen 
de apostelen, beiden liggend in een wagen, op korte afstand van hun 
huis de top van een heuvel bereikten, konden ze de gedachte dat ze hun 
gezin in zulke erbarmelijke omstandigheden achterlieten, niet verdra-
gen. Heber stelde voor dat ze zouden gaan staan, met hun hoed 
zwaaien en driemaal roepen: 'Hoera, hoera, voor Israël!' Hun vrouwen, 
Mary Ann en Vilate, verzamelden genoeg kracht om te gaan staan en, 
leunend tegen de deurpost, riepen zij: 'Vaarwel, God zegene jullie!' De 
twee mannen gingen weer liggen, verheugd en opgelucht dat ze hun 
vrouw zagen staan en dat ze niet ziek in hun bed lagen. 
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De gezinnen die achterbleven, toonden hun geloof in de offers die zij 
brachten als steun voor degenen die een zendingsoproep hadden 
aanvaard. Toen Addison Pratt geroepen werd voor een zending op de 
Sandwich-eilanden, verklaarde zijn vrouw, Louisa Barnes Pratt: 'Mijn 
kinderen moesten naar school, ze hadden kleren nodig, en ik zat zonder 
geld (...) Eerst voelde ik me zwak, maar ik besloot om op de Heer 
te vertrouwen en moedig de ongemakken van het leven het hoofd te 
bieden, en blij te zijn dat mijn man waardig was bevonden om het 
evangelie te verkondigen.' 

Louisa en haar kinderen gingen naar de haven om hun man en 
vader vaarwel te zeggen. Eenmaal weer thuis, vertelde Louisa dat 
'we door verdriet werden overmand. Kort daarna brak er een hevig 
onweer los. Een gezin aan de overzijde van de straat woonde in 
een lek, gammel en onbetrouwbaar huis. Al gauw trotseerden ze het 
noodweer om bij ons te schuilen. We waren dankbaar dat ze bij 
ons kwamen; ze spraken troostende woorden, zongen lofzangen, 
en de broeder bad met ons, en ze bleven bij ons totdat het onweer 
voorbij was.'1 

Niet lang nadat Addison vertrokken was, kreeg zijn jongste dochter 
pokken. Die ziekte was zo besmettelijk dat elke priesterschapsdrager 
die de Pratts zou bezoeken, gevaar zou lopen. Daarom bad Louisa vol 
geloof en 'bestrafte de koorts'. Er verschenen elf kleine puistjes op het 
lichaam van haar dochter, maar de ziekte kwam niet tot ontwikkeling. 
Binnen een paar dagen was de koorts verdwenen. Louisa schreef: 
'Ik liet het kind zien aan iemand die de ziekte kende; hij zei dat het een 
aanval was en dat ik die door geloof had overwonnen.'2 

De zendelingen die Nauvoo ten koste van zoveel offers hadden 
verlaten, brachten duizenden mensen tot de kerk. Veel van die bekeer-
lingen spreidden ook opmerkelijk veel geloof en moed ten toon. Mary 
Ann Weston woonde in Engeland bij de familie William Jenkins tijdens 
haar opleiding tot naaister. Broeder Jenkins nam het evangelie aan, 
en Wilford Woodruff kwam het gezin bezoeken. Op dat moment was 
alleen Mary Ann thuis. Wilford ging bij de haard zitten en zong: 
'Zou ik de zwakke mens vrezen en de inspiratie van de Geest die ik 
voel, loochenen?' Mary Ann keek naar hem terwijl hij zat te zingen en 
vertelde: 'Hij zag er zo vredig en gelukkig uit, dat ik dacht dat het wel 
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een goede man moest zijn en dat het evangelie dat hij verkondigde 
waar moest zijn/3 

Door haar omgang met kerkleden werd Mary Ann weldra tot beke-
ring gebracht en liet ze zich dopen - het enige lid van haar familie dat 
gehoor gaf aan de boodschap van het herstelde evangelie. Ze trouwde 
met een lid van de kerk dat vier maanden daarna overleed, gedeeltelijk 
ten gevolge van een aframmeling door een bende die een kerkvergade-
ring wilde verstoren. Helemaal alleen ging ze met andere heiligen der 
laatste dagen aan boord van een schip, op weg naar Nauvoo. Ze liet 
haar huis, haar vrienden en haar ongelovige ouders achter. Ze heeft 
haar familie nooit teruggezien. 

Door haar moed en toewijding werden op den duur veel mensen 
gezegend. Ze trouwde met een weduwnaar, Peter Maughan, die zich in 
Cache Valley, in het noorden van Utah, vestigde. Daar stichtte ze een 
groot, gelovig gezin, dat zowel de kerk als haar naam eer aandeed. 

De standaardwerken 

Tijdens de periode in Nauvoo werd een aantal van de geschriften 
gepubliceerd die later de Parel van grote waarde vormden. Dat boek 
bevat gedeelten uit het boek Mozes, het boek Abraham, een uittreksel 
van het getuigenis van Matteüs, passages uit de geschiedenis van 
Joseph Smith, en de geloofsartikelen. Deze documenten werden onder 
leiding van de Heer geschreven en vertaald door Joseph Smith. 

De heiligen hadden nu de Schriftuur die de standaardwerken van de 
kerk zouden vormen: de Bijbel, het Boek van Mormon, de Leer en Ver-
bonden, en de Parel van grote waarde. Deze boeken zijn voor Gods kin-
deren van onschatbare waarde, want daarin staan de grondbeginselen 
van het evangelie en ze brengen degene die oprecht zoekt kennis bij van 
God de Vader en zijn Zoon, Jezus Christus. Aanvullende openbaringen 
zijn op aanwijzing van de Heer door zijn profeten toegevoegd aan de 
hedendaagse Schriften. 

De Nauvootempel 

Slechts vijftien maanden nadat Nauvoo gesticht was, maakte het 
Eerste Presidium, gehoorzaam aan wat geopenbaard was, bekend dat 
nu de tijd was aangebroken om 'een huis des gebeds [te vestigen], een 
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huis van orde, een huis voor de aanbidding van onze God, waar, in 
overeenstemming met zijn goddelijke wil, de verordeningen kunnen 
worden verricht/4 Hoewel de heiligen der laatste dagen arm waren en 
worstelden om in de behoeften van hun eigen gezin te voorzien, gaven 
ze gehoor aan de oproep van hun leiders en gaven zij tijd en middelen 
voor de bouw van een tempel. Meer dan duizend mensen besteedden 
elke tiende dag aan de bouw van de tempel. Een jong meisje, Louisa 
Decker, was ervan onder de indruk dat haar moeder haar porseleinen 
borden en een mooie beddensprei verkocht als haar bijdrage voor de 
tempel.5 Andere heiligen der laatste dagen gaven paarden, wagens, 
koeien, varkensvlees en graan om te helpen bij de bouw van de tempel. 
De vrouwen van Nauvoo werd gevraagd om hun kleingeld in het 
tempelfonds te storten. 

Caroline Butter had geen kleingeld, maar ze wilde heel graag iets 
geven. Op een dag, toen ze op weg was naar de stad, zag ze twee dode 
bizons liggen. Plotseling wist ze wat zij voor de tempel kon schenken. 
Zij en haar kinderen trokken de lange manen van de bizons uit en 
namen die mee naar huis. Ze wasten en kamden de haren en sponnen 
die tot grof garen, breiden daarvan acht paar handschoenen en gaven 
die aan de steenhouwers die in de bittere winterkou aan de tempel 
werkten.6 

Mary Fielding Smith, de vrouw van Hyrum Smith, schreef vrouwe-
lijke heiligen der laatste dagen in Engeland aan, die binnen een jaar vijf-
tigduizend penny's met een gewicht van ongeveer tweehonderd kilo 
inzamelden en die naar Nauvoo verscheepten. Boeren gaven wagens 
met span, anderen verkochten een gedeelte van hun land en gaven het 
geld aan het bouwcomité. Er werden veel horloges en geweren gege-
ven. De heiligen in Norway (Illinois) stuurden honderd schapen naar 
Nauvoo. 

Brigham Young vertelde: 'We hebben veel en hard gewerkt aan de 
Nauvootempel en in die tijd was het moeilijk om aan brood en andere 
levensmiddelen voor de werklui te komen.' Toch gaf president Young 
degenen die de voorraden beheerden het advies om al het meel dat ze 
hadden te verdelen, in het vertrouwen dat de Heer in hun noden zou 
voorzien. Kort daarna kwam Joseph Toronto, een bekeerling uit Sicilië, 
in Nauvoo aan. Hij had vijfentwintighonderd dollar in goud bij zich dat 
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hij aan de voeten van de autoriteiten legde.7 Dat geld van broeder 
Toronto redde ze uit de nood en werd gebruikt om de meelvoorraad 
aan te vullen en andere noodzakelijke voorraden in te slaan. 

Kort nadat de heiligen in Nauvoo arriveerden, openbaarde de Heer 
door middel van de profeet Joseph Smith dat er kon worden gedoopt 
voor overleden voorouders die niet van het evangelie gehoord hadden 
(zie LV 124:29-39). Veel heiligen putten grote troost uit de belofte dat de 
doden dezelfde zegeningen zouden mogen ontvangen als degenen die 
hier op aarde het evangelie aanvaarden. 

De profeet ontving ook een belangrijke openbaring omtrent de lerin-
gen, de verbonden en de zegeningen die nu de tempelbegiftiging wor-
den genoemd. Die heilige verordening was bedoeld om de heiligen in 
staat te stellen 'de volheid van die zegeningen te verkrijgen' waardoor 
ze zouden worden voorbereid om 'in de tegenwoordigheid van Elohim 
in de eeuwige werelden (...) terug te komen en te verblijven.'8 Nadat 
man en vrouw de begiftiging hadden ontvangen, konden ze door de 
macht van het priesterschap voor tijd en alle eeuwigheid aan elkaar 
verzegeld worden. Joseph Smith besefte dat zijn tijd op aarde kort was, 
dus begon hij, terwijl de tempel nog in aanbouw was, in de bovenkamer 
van zijn roodstenen pakhuis met het voltrekken van de begiftiging aan 
uitgekozen trouwe volgelingen. 

Zelfs na de moord op de profeet Joseph Smith, toen de heiligen besef-
ten dat ze binnen afzienbare tijd Nauvoo moesten verlaten, getroostten 
ze zich grote inspanningen om de tempel te voltooien. De bovenverdie-
ping van de onvoltooide tempel werd ingewijd als deel van het gebouw 
waar de begiftiging zou plaats vinden. De heiligen verlangden er zo 
vurig naar om die heilige verordening te ontvangen dat Brigham 
Young, Heber C. Kimball en andere apostelen dag en nacht in de tempel 
verbleven en niet meer dan vier uur nachtrust genoten. Mercy Fielding 
Thompson was zowel belast met het wassen en strijken van de tempel-
kleding als met het bereiden van maaltijden. Ook zij verbleef in de 
tempel en werkte soms de hele nacht door om alles voor de volgende 
dag klaar te hebben. Ook andere leden zetten zich op die manier in. 

Waarom zouden die heiligen zo hard werken aan de voltooiing van 
een gebouw dat ze al snel zouden moeten achterlaten? Bijna zesdui-
zend heiligen der laatste dagen ontvingen hun begiftiging vóór hun 
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vertrek uit Nauvoo. Toen zij begonnen aan hun tocht naar het westen, 
waren zij vervuld van geloof en de zekerheid dat hun gezinsleden voor 
eeuwig aan elkaar verzegeld waren. Gezichten die nat waren van de 
tranen omdat er een kind of een partner op de uitgestrekte Ameri-
kaanse prairie begraven was, stonden vastberaden, vooral vanwege 
de zekerheid die vervat was in de verordeningen die zij in de tempel 
hadden ontvangen. 

De zustershulpvereniging 

Terwijl de Nauvootempel in aanbouw was, nam Sarah Granger Kim-
ball, de vrouw van Hiram Kimball, een van de rijkste burgers van de 
stad, een naaister in dienst, Margaret A. Cooke. In haar verlangen om 
het werk van de Heer te bevorderen, schonk Sarah stof voor overhem-
den voor de mannen die de tempel bouwden, en Margaret stemde toe 
in het naaien ervan. Kort daarna wilde een aantal van Sarah's buren hel-
pen bij het naaien van de overhemden. De zusters kwamen bij elkaar in 
de zitkamer van de familie Kimball en besloten om een officiële organi-
satie op te richten. Eliza R. Snow kreeg het verzoek om de statuten en 
de reglementen voor de nieuwe vereniging op te stellen. 

Eliza legde het volledige document aan de profeet Joseph Smith voor, 
die verklaarde dat het de beste statuten waren die hij ooit onder ogen 
had gehad. Maar hij kreeg de ingeving om een diepere inhoud te geven 
aan wat de vrouwen zich ten doel hadden gesteld. Hij nodigde de vrou-
wen uit voor een volgende bijeenkomst, waarin hij de Zustershulpvere-
niging van Nauvoo oprichtte. Emma Smith, de vrouw van de profeet, 
werd de eerste presidente van de vereniging. 

Joseph vertelde de zusters dat zij 'aanwijzingen [zouden ontvangen] 
op de wijze die God heeft vastgesteld, door middel van degenen die als 
leiders waren aangewezen - en nu draai ik voor u in de naam van God 
de sleutel om, en deze vereniging zal zich verheugen, en kennis en 
intelligentie zal haar van nu af toevloeien - dit is het begin van een 
betere tijd voor deze vereniging.'9 

Kort nadat de vereniging in het leven was geroepen, bracht een 
comité een bezoek aan alle armen van Nauvoo, stelde vast wat de 
behoeften waren en vroeg om giften om deze mensen te helpen. Door 
middel van giften in contant geld en de opbrengst van de verkoop van 
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voedsel en beddengoed konden kinderen naar school gestuurd worden. 
Vlas, wol, garen, dakspanen, zeep, kaarsen, voedsel in blik, sieraden, 
manden, dekens, lakens, uien, appels, meel, brood, crackers en vlees 
werden geschonken om de behoeftigen te helpen. 

De zusters van de zustershulpvereniging verleenden niet alleen hulp 
aan de armen, zij kwamen ook bij elkaar om vergaderingen te houden. 
Eliza R. Snow schreef dat tijdens een bepaalde bijeenkomst 'bijna alle 
aanwezigen [opstonden] en het woord voerden, en als een reinigende 
stroom verfriste de geest van de Heer ieders hart.'10 De zusters baden 
voor elkaar, versterkten eikaars geloof, en wijdden hun leven en hun 
middelen toe aan de opbouw van Zion. 

De martelaarsdood 

Tijdens de jaren in Nauvoo kenden de heiligen veel gelukkige 
momenten, maar weldra begon de vervolging weer, die zijn dieptepunt 
vond in de moord op Joseph en Hyrum Smith. Dat was een donkere en 
droevige tijd die nooit vergeten zal worden. Louisa Barnes Pratt 
beschreef haar gevoelens toen ze hoorde van de martelaarsdood: 'Het 
was een stille nacht, en volle maan. Het leek een nacht van de dood, en 
alles droeg bij tot de plechtigheid ervan! We hoorden de stemmen van 
de leiders die de mannen bij elkaar riepen en dat geluid in de verte was 
voor ons gevoel het geluid van een doodsklok. De vrouwen zaten in 
groepen huilend en biddend bij elkaar, sommigen wensten de moorde-
naars verschrikkelijke straffen toe, anderen erkenden de hand van God 
in de gebeurtenis.'11 

Net als Louisa Barnes Pratt zien veel heiligen der laatste dagen de 
gebeurtenissen van 27 juni 1844 als een tijd van tranen en gebroken har-
ten. De martelaarsdood was de treurigste gebeurtenis in de vroege 
geschiedenis van de kerk. Het gebeurde echter niet onverwachts. 

Bij tenminste negentien verschillende gelegenheden, voor het eerst in 
1829, vertelde Joseph Smith de heiligen dat hij dit leven waarschijnlijk 
niet in vrede zou verlaten.12 Hoewel hij aanvoelde dat zijn vijanden 
hem op een dag van het leven zouden beroven, wist hij niet wanneer. 
Toen de lente van 1844 overging in de zomer waren vijanden zowel 
binnen als buiten de kerk erop uit om Joseph te vernietigen. Thomas 
Sharp, uitgever van een plaatselijke krant en leider van een anti-mor-
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moonse politieke partij in Hancock County, eiste openlijk de dood van 
de profeet. Groepen burgers, afvalligen en burgerlijke leiders spanden 
samen om de kerk te vernietigen door haar profeet uit te schakelen. 

De gouverneur van Illinois, Thomas Ford, schreef een brief aan 
Joseph Smith waarin hij erop aandrong dat de leden van de gemeente-
raad voor een niet-mormoonse jury terecht moesten staan wegens het 
verstoren van de openbare orde. Hij zei dat alleen zo'n rechtszaak het 
volk tevreden zou stellen. Hij beloofde de mannen volledige bescher-
ming, hoewel de profeet niet geloofde dat hij zich aan die belofte zou 
kunnen houden. Toen bleek dat er geen andere mogelijkheden waren, 
lieten de profeet, zijn broer Hyrum, John Taylor en anderen zich arreste-
ren, zich er volledig van bewust dat ze zich aan geen enkele misdaad 
schuldig hadden gemaakt. 

Toen de profeet zich voorbereidde op zijn vertrek uit Nauvoo naar de 
hoofdplaats van de county, Carthage, ongeveer dertig kilometer ver-
derop, wist hij dat hij zijn familieleden en zijn vrienden voor het laatst 
zag. Hij profeteerde: Tk ga als een lam ter slachting; doch ik ben zo 
kalm als een zomermorgen/13 

Toen de profeet vertrok, staken B. Rogers, die meer dan drie jaar op 
de boerderij van Joseph gewerkt had, en nog twee andere jongens de 
velden over en gingen op het hek zitten wachten totdat hun vriend en 
leider voorbij kwam. Joseph bracht zijn paard naast de jongens tot stil-
stand en zei tegen de leden van de militie die bij hem waren: 'Heren, dit 
is mijn boerderij en dit zijn mijn jongens. Zij mogen mij graag, en ik mag 
hen graag.' Nadat hij de jongens de hand had geschud, besteeg hij zijn 
paard en reed zijn dood tegemoet.14 

Dan Jones, een bekeerling uit Wales, voegde zich bij de profeet in de 
gevangenis van Carthage. Op 26 juni 1844, in de laatste nacht van zijn 
leven, hoorde Joseph een geweerschot, ging zijn bed uit en ging naast 
Jones op de vloer liggen. De profeet fluisterde: 'Ben je bang om te ster-
ven?' 'Betrokken bij een zaak als deze is de dood voor mij niet zo 
afschrikwekkend', antwoordde Jones. 'Toch zul je vóór je dood Wales 
terugzien en de jou opgedragen zending vervullen', profeteerde 
Joseph.15 Duizenden getrouwe heiligen der laatste dagen verheugen 
zich in deze tijd in de zegeningen van de kerk omdat Dan Jones een 
eervolle en succesvolle zending in Wales heeft vervuld. 

63 



Ons erfgoed 

De plaats van het martelaarschap in de gevangenis van Carthage. Hyrum Smith 
(liggend in het midden) werd onmiddellijk gedood; John Taylor (linksonder) 

raakte ernstig gewond. Joseph Smith werd neergeschoten en gedood terwijl hij naar het 
raam rende; Willard Richards (bij de schouw) bleef ongedeerd. 

In de middag van 27 juni 1844, even over vijven, werd de gevangenis 
van Carthage bestormd door een bende van ongeveer tweehonderd man 
met beschilderde gezichten, die Joseph en zijn broer Hyrum doodscho-
ten en John Taylor ernstig verwondden. Alleen Willard Richards bleef 
ongedeerd. Toen het gepeupel hoorde roepen: 'De mormonen komen 
eraan!' vluchtte de bende, gevolgd door de meeste inwoners van Car-
thage. Willard Richards zorgde voor de gewonde John Taylor en beiden 
rouwden zij om hun gesneuvelde leiders. Hyrums lichaam bevond zich 
in de gevangenis, maar Joseph, die uit een raam gevallen was, lag buiten. 

Een van de eerste heiligen der laatste dagen die ter plaatse arriveerde 
was de broer van de dode martelaar, Samuel. Samen met anderen was 
hij Willard Richards behulpzaam bij het klaarmaken van de lichamen 
voor de lange, verdrietige reis terug naar Nauvoo. 

Inmiddels was in Warsaw (Illinois) het gezin van James Cowley, 
dat lid was van de kerk, bezig met de bereiding van het avondeten. 
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De veertienjarige Matthias hoorde dat er ongewone opwinding heerste 
in de stad en hij voegde zich bij een samengeschoolde menigte. Degene 
die de mensen toesprak, zag de jonge Cowley en gaf hem bevel om naar 
huis te gaan. Jongens die geen lid waren van de kerk liepen hem 
achterna en bekogelden hem met vuilnis voordat hij via het erf van een 
buurman kon ontsnappen. 

In de overtuiging dat de rust was weergekeerd, liep Matthias naar de 
rivier om een emmer water te halen. Leden van de bende zagen hem en 
betaalden een dronken kleermaker om hem in de rivier te gooien. Toen 
Matthias stilstond om water te scheppen, greep de kleermaker hem in 
de nek en zei: 'Jij (• • •) kleine mormoon, ik ga jou verdrinken.' Matthias 
vertelde: 'Ik vroeg hem waarom hij me wilde verdrinken, en of ik hem 
ooit kwaad had gedaan. "Nee," zei hij, "ik zal je niet verdrinken. (...) Je 
bent een beste jongen, je mag naar huis."' Die nacht probeerden bende-
leden driemaal zonder resultaat het huis van het gezin Cowley in brand 
te steken, maar door geloof en gebeden werd het gezin beschermd.16  

Matthias Cowley groeide op en bleef de kerk trouw; zijn zoon Matthias 
en zijn kleinzoon Matthew werden later lid van het Quorum der Twaalf 
Apostelen. 

De gouverneur van Illinois, Thomas Ford, schreef over de marte-
laarsdood: 'De moord op de Smiths maakte geen einde aan de mormo-
nen en joeg ze niet uiteen zoals velen gedacht hadden, maar bracht hen 
juist dichter dan ooit bij elkaar, gaf hun nieuw vertrouwen in hun 
geloof.'17 Ford schreef ook: 'Een begiftigd man als Paulus, een begaafd 
spreker die door zijn welbespraaktheid in staat is om duizenden tot zich 
te trekken, (...) zou erin kunnen slagen (de mormoonse kerk) nieuw 
leven in te blazen en de naam van de martelaar Joseph Smith luid 
te doen klinken en de zielen van mensen te raken.' Ford was bang dat 
dit zou gebeuren en dat zijn eigen naam, net als die van Pilatus en 
Herodes, 'in de geschiedenis te schande gemaakt zou worden.'18 Fords 
angst werd werkelijkheid. 

President John Taylor herstelde van zijn verwondingen en schreef 
later een lofrede op de gesneuvelde leiders, die nu als afdeling 
135 opgenomen is in de Leer en Verbonden. Hij schreef: 'Joseph Smith, 
de profeet en ziener des Heren, heeft, Jezus alleen uitgezonderd, 
meer voor de zaligheid des mensen in deze wereld gedaan dan enig 
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ander persoon, die ooit op aarde geleefd heeft. (...) Hij was een groot 
man, en hij stierf als een groot man in de ogen van God en van zijn 
volk; en zoals de meesten van de gezalfden des Heren in oude tijden 
heeft hij zijn zending en zijn werken met zijn bloed bezegeld; en dit 
heeft ook zijn broeder Hyrum gedaan. In het leven waren zij één, en in 
de dood werden zij niet gescheiden! (...) Zij leefden voor heerlijkheid, 
zij stierven voor heerlijkheid, en heerlijkheid is hun eeuwig loon' 
(LV 135:3,6). 

De opvolging in het presidium 

Toen de profeet Joseph en Hyrum Smith in de gevangenis van 
Carthage vermoord werden, waren veel leden van het Quorum der 
Twaalf en andere kerkleiders op zending en niet in Nauvoo. Er ging een 
aantal dagen voorbij voordat de moorden die mannen ter ore kwamen. 
Toen Brigham Young het nieuws hoorde, wist hij dat de sleutels van de 
priesterschapsleiding nog steeds in de kerk aanwezig waren, omdat die 
aan het Quorum der Twaalf gegeven waren. Toch begrepen niet alle 
kerkleden wie de plaats van Joseph Smith als profeet, ziener en open-
baarder van de Heer zou innemen. 

Sidney Rigdon, de eerste raadgever in het Eerste Presidium, kwam 
op 3 augustus 1844 uit Pittsburgh (Pennsylvania) aan. In het voor-
gaande jaar was hij een koers gaan varen die tegengesteld was aan de 
raad van de profeet Joseph Smith en was hij van de kerk vervreemd. Hij 
weigerde overleg met de drie leden van de Twaalf die al in Nauvoo 
waren en sprak in plaats daarvan een grote groep heiligen toe die bij 
elkaar gekomen waren voor de zondagsdienst. Hij vertelde hun over 
een visioen dat hij had gekregen waaruit hij had opgemaakt dat nie-
mand de plaats van Joseph Smith kon innemen. Hij zei dat er een 
beschermheer van de kerk moest worden aangesteld en dat hijzelf die 
functie zou vervullen. Er waren weinig heiligen die hem steunden. 

Brigham Young, de president van het Quorum der Twaalf Apostelen, 
kwam pas op 6 augustus 1844 in Nauvoo terug. Hij zei dat hij alleen 
maar wilde weten 'wat God te zeggen had' over wie de kerk moest lei-
den.19 De Twaalf belegden op donderdag 8 augustus 1844 een vergade-
ring. Sidney Rigdon sprak meer dan een uur tijdens de ochtendbijeen-
komst. Hij won zo goed als geen aanhangers voor zijn standpunt. 
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Brigham Young sprak daarna kort om de heiligen te troosten. Terwijl 
Brigham sprak, vertelde George Q. Cannon, 'was het de stem van 
Joseph', en 'het leek in de ogen van de mensen alsof Joseph Smith wer-
kelijk voor hen stond.'20 William C. Staines getuigde dat Brigham 
Young sprak met de stem van de profeet Joseph. 'Ik dacht dat hij het 
was,' zei Staines, 'en de duizenden die het hoorden, dachten het ook.'21 

Wilford Woodruff herinnerde zich dat wonderbaarlijke moment ook en 
schreef: 'Als ik het niet met mijn eigen ogen gezien had, zou niemand 
me ervan hebben kunnen overtuigen dat het Joseph Smith niet was, en 
iedereen die deze twee mannen kende, kan dit getuigen.'22 Die wonder-
baarlijke manifestatie, die door velen waargenomen werd, maakte aan 
de heiligen duidelijk dat de Heer Brigham Young had gekozen om 
Joseph Smith op te volgen als leider van de kerk. 

Tijdens de middagbijeenkomst sprak Brigham Young weer en hij 
getuigde dat de profeet Joseph Smith de apostelen had geordend om de 
sleutels van het koninkrijk van God in de hele wereld te dragen. Hij 
profeteerde dat het degenen die de Twaalf niet volgden, niet voorspoe-
dig zou gaan en dat alleen de apostelen erin zouden slagen het konink-
rijk van God op te bouwen. 

Na zijn toespraak vroeg president Young aan Sidney Rigdon om het 
woord te nemen, maar hij verkoos dat niet te doen. Nadat William W. 
Phelps en Parley P. Pratt gesproken hadden, nam Brigham Young 
opnieuw het woord. Hij sprak over de voltooiing van de Nauvootem-
pel, over het ontvangen van de begiftiging voordat men de wildernis 
introk, en over het belang van de Schriften. Hij sprak over zijn liefde 
voor Joseph Smith en zijn genegenheid voor de familieleden van de 
profeet. Daarna stemden de heiligen unaniem voor de Twaalf Aposte-
len als leiders van de kerk. 

Hoewel er nog enkele anderen waren die het recht opeisten om zit-
ting te hebben in het presidium van de kerk, was voor de meeste heili-
gen der laatste dagen de opvolgingscrisis voorbij. Brigham Young, 
senior-apostel en president van het Quorum der Twaalf, was de man 
die God gekozen had om zijn volk te leiden, en het volk had hem een-
drachtig steun toegezegd. 
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De heiligen werden door het geweld van het gepeupel gedwongen om hun 
geliefde stad Nauvoo te verlaten. 
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HOOFDSTUK ZEVEN 

De voorbereiding op het vertrek uit Nauvoo 

Leiders van de kerk hadden er ten minste al sinds 1834 over gespro-
ken om de heiligen te verplaatsen naar het westen, naar de Rocky 
Mountains, waar ze in vrede zouden kunnen leven. In de loop van de 
jaren bespraken de leiders bestaande plaatsen met ontdekkingsreizi-
gers, en bestudeerden ze kaarten, op zoek naar de juiste plaats om zich 
te vestigen. Eind 1845 waren de kerkleiders in het bezit van de best bij-
gewerkte gegevens over het westen. 

Naarmate de vervolging in Nauvoo in hevigheid toenam, werd dui-
delijk dat de heiligen moesten vertrekken. Rond november 1845 was 
iedereen in Nauvoo druk bezig met de voorbereidingen. Kapiteins over 
honderd, vijftig en tien werden geroepen om de heiligen tijdens hun 
uittocht te leiden. Elke groep van honderd richtte een of meer werk-
plaatsen op. Wagenmakers, timmerlieden en schrijnwerkers werkten tot 
diep in de nacht aan materiaal en de bouw van wagens. 

Er werden leden naar het oosten gestuurd om ijzer te kopen. Smeden 
vervaardigden spullen die nodig waren voor de reis en landbouwwerk-
tuigen om het nieuwe Zion te kunnen koloniseren. De gezinnen sloegen 
voedsel in, zamelden huishoudartikelen in en vulden blikken met 
gedroogde vruchten, meel, rijst en medicijnen. Doordat zij zo goed 
samenwerkten voor de goede zaak, kregen de heiligen meer voor elkaar 
dan in een zo korte tijd voor mogelijk werd gehouden. 

De beproevingen van een winterse uittocht 

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de evacuatie uit Nauvoo in 
april 1846 zou plaatsvinden. Maar doordat de staatsmilitie dreigde de 
heiligen ervan te weerhouden naar het westen te trekken, kwamen de 
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twaalf apostelen en nog een aantal burgers in leidinggevende functies 
op 2 februari 1846 in een spoedvergadering bij elkaar. Ze kwamen over-
een dat het absoluut noodzakelijk was om onmiddellijk westwaarts te 
trekken, en de uittocht begon op 4 februari. Onder leiding van Brigham 
Young begon de eerste groep heiligen geestdriftig aan hun reis. Die 
geestdrift werd echter in belangrijke mate beproefd, want ze moesten 
vele kilometers afleggen voordat ze in permanente kampen beschutting 
vonden tegen het late, winterse weer en de buitengewoon regenachtige 
lente. 

Om zich voor hun vervolgers in veiligheid te stellen, moesten dui-
zenden heiligen eerst de brede Mississippi oversteken naar het grond-
gebied van Iowa. Er deden zich al gauw problemen voor toen een os 
gaten trapte in een boot waarop zich een aantal heiligen bevond, en de 
boot zonk. Een toeschouwer zag dat de ongelukkige passagiers zich 
vastklampten aan veren bedden, stokken, 'stukken hout of wat ze maar 
te pakken konden krijgen, en heen en weer geslingerd werden, overge-
leverd aan de koude en meedogenloze golven. (...) Sommigen klom-
men boven op de wagen die niet helemaal onder water verdwenen was 
en ze werden wat geruster toen ze zagen dat de koeien en ossen die aan 
boord waren, terugzwommen naar de oever vanwaar ze gekomen 
waren.1 Uiteindelijk werden alle mensen in boten gehesen en naar de 
andere oever gebracht. 

Twee weken na de eerste overtocht vroor de rivier voor enige tijd 
dicht. Hoewel het ijs glad was, hield het de wagens en de koppels, 
waardoor de overtocht gemakkelijker werd. Maar het koude weer ver-
oorzaakte veel lijden toen de heiligen door de sneeuw ploeterden. In het 
kamp in Sugar Creek aan de andere kant van de rivier blies een aanhou-
dende wind de sneeuw op tot een hoogte van bijna twintig centimeter. 
Daarna werd de grond modderig door de dooi. Rondom hen, boven 
hen en op de grond spanden de elementen samen om een miserabele 
omgeving te scheppen voor de tweeduizend heiligen die bij elkaar 
kropen in tenten, wagens en haastig opgezette onderkomens in afwach-
ting van het bevel om verder te trekken. 

Het moeilijkste deel van de reis was dat eerste gedeelte door Iowa. 
Hosea Stout schreef dat hij 'voorbereidingen trof voor de nacht door 
een provisorische tent van lakens op te zetten. Op dat moment was mijn 
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vrouw nauwelijks in staat om rechtop te zitten, en mijn zoontje had heel 
hoge koorts en merkte niet eens wat er gebeurde/2 Veel andere heiligen 
leden ook veel ontberingen. 

Alles wel 

Het geloof, de moed en de vastberadenheid van die heiligen sleepte 
ze door koude, honger en de dood van geliefden. William Clayton 
werd geroepen in een van de eerste groepen die Nauvoo verlieten en 
hij liet zijn vrouw achter bij haar ouders, terwijl zij een maand later 
van haar eerste kind zou bevallen. Door het geploeter over modderige 
wegen en overnachtingen in onverwarmde tenten raakte hij op van 
de zenuwen terwijl hij zich afvroeg hoe het met Diana ging. Twee 
maanden later wist hij nog niet of de bevalling goed was verlopen, 
maar eindelijk bereikte hem het vreugdevolle bericht dat er 'een mooie, 
mollige zoon' geboren was. Bijna direct nadat hij het nieuws gehoord 
had, schreef William een lied dat niet alleen voor hem een bijzondere 
betekenis had, maar generaties lang een inspirerend danklied voor de 
kerkleden zou zijn. Het was het lied 'Komt, heil'gen, komt', en de 
beroemde tekst bracht zijn geloof tot uiting en dat van de duizenden 
heiligen die in hun tegenspoed zongen: 'Alles wel! Alles wel!'3 Zij von-
den, net als de leden die hen volgden, de vreugde en de vrede die de 
beloning zijn voor offervaardigheid en gehoorzaamheid in het konink-
rijk van God. 

Winter Quarters (Nebraska) 

De heiligen deden 131 dagen over de reis van bijna vijfhonderd kilo-
meter van Nauvoo naar de nederzettingen in het westen van Iowa, 
waar zij de winter van 1846-1847 zouden doorbrengen en zich klaar-
maken voor de tocht naar de Rocky Mountains. Door die ervaring 
leerden ze veel, waardoor ze de zestienhonderd kilometer van de grote 
Amerikaanse vlakten sneller konden oversteken. Dat gebeurde het jaar 
daarna in ongeveer 111 dagen. 

Een aantal nederzettingen van heiligen lag langs beide oevers van 
de Missouri. De grootste nederzetting, Winter Quarters, lag aan de 
westkant, in Nebraska. Daar vestigden zich ongeveer 3500 leden van 
de kerk die in houten huisjes woonden en in schuilplaatsen van 
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wilgentakken en modder. Er woonden ook nog 2500 heiligen in en 
rond het zogenoemde Kanesville op de oever van de Mississippi aan 
de kant van Iowa. Het leven in die nederzettingen was bijna net zo 
moeilijk als het onderweg geweest was. In de zomer kregen ze malaria, 
toen de winter aanbrak en er geen vers voedsel meer te krijgen was, 
brak er een cholera-epidemie uit en kregen ze last van scheurbuik, 
kiespijn, nachtblindheid en ernstige diarree. Er stierven honderden 
mensen. 

Toch ging het leven door. De vrouwen waren dagelijks bezig met 
schoonmaken, strijken, wassen, quilts maken, brieven schrijven, maaltij-
den klaarmaken van de weinige levensmiddelen die ze hadden, en met 
de zorg voor hun gezin, zoals Mary Richards, wier echtgenoot, Samuel, 
in Schotland op zending was. Opgewekt noteerde zij welke heiligen in 
Winter Quarters aankwamen of vertrokken, en maakte ze verslagen van 
activiteiten die er gehouden werden, zoals theologische gesprekken, 
dansfeesten, kerkvergaderingen en feestjes. 

De mannen werkten samen en kwamen vaak bij elkaar om over de 
reisplannen te spreken en over de plaats waar de heiligen zich in de toe-
komst zouden vestigen. Regelmatig werkten ze samen om de kudden 
bijeen te drijven die graasden op de prairie aan de zoom van het kamp. 
Ze werkten op het land, bewaakten de omgeving van de nederzetting, 
bouwden en bedienden een graanmolen en maakten wagens klaar voor 
de reis, terwijl ze vaak leden aan uitputting en allerlei ziekten. Een 
gedeelte van het werk bestond uit het onzelfzuchtig voorbewerken en 
inzaaien van akkers waarvan de oogst zou worden binnengehaald door 
de heiligen die na hen zouden komen. 

Een zoon van Lorenzo Young, John, noemde Winter Quarters 'het 
Valley Forge van het mormonisme'. Hij woonde daar in de buurt van de 
begraafplaats en was getuige van de 'kleine rouwstoeten die zo vaak 
langs ons huis kwamen'. Hij herinnerde zich 'hoe armzalig en eentonig' 
de maaltijden van zijn gezin waren; ze bestonden uit maïsbrood, gezou-
ten spek en een beetje melk. Hij vertelde dat ze van pap en spek zo mis-
selijk werden dat het medicijn leek en dat hij het met moeite doorgeslikt 
kon krijgen.4 Alleen het geloof en de toewijding van de heiligen heeft ze 
door die moeilijke tijd heen geholpen. 
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Het Mormoons Bataljon 
Terwijl de heiligen in Iowa waren, vroegen rekruteringsofficieren van 

de Verenigde Staten of de kerkleiders wilden worgen voor een contin-
gent mannen om te vechten in de Mexicaanse oorlog, die in mei 1846 
begonnen was. De groep mannen, die het Mormoons Bataljon genoemd 
werd, moest het zuidelijk deel van het land doorsteken naar Californië 
en ze zouden geld, kleding en proviand krijgen. Brigham Young 
spoorde mannen aan om mee te doen, om geld bij elkaar te brengen 
waardoor de armen uit Nauvoo konden vertrekken en waarmee de 
gezinnen van de soldaten geholpen konden worden. Samenwerking 
met de regering zou ook aantonen dat de kerkleden hun land trouw 
waren en zou ze een gerechtvaardigde reden geven om tijdelijk op 
zowel openbaar als indiaans gebied hun kamp op te slaan. Ten slotte 
namen 541 mannen de raad van hun leiders ter harte en namen dienst 
in het bataljon. Zij werden vergezeld van 33 vrouwen en 42 kinderen. 

De beproeving om ten strijde te moeten trekken, werd voor de leden 
van het bataljon nog vergroot door het verdriet dat ze in een moeilijke 
tijd hun vrouw en kinderen alleen achter moesten laten. William Hyde 
herinnerde zich: 

Tk kan niet beschrijven welke gedachten er door me heen gingen 
toen ik mijn gezin in deze crisistijd achterliet. Ze waren ver van hun 
geboorteland, op een eenzame prairie met een wagen als enig onder-
dak, geblakerd door de schroeiende zon, met het vooruitzicht dat ze 
zich nog op dezelfde woeste, dorre plek zouden bevinden als de koude 
decemberwind zou gaan waaien. 

'Mijn gezin bestond uit mijn vrouw en twee kleine kinderen die wer-
den achtergelaten in het gezelschap van een bejaarde vader en moeder 
en een broer. De meeste leden van het bataljon lieten een gezin achter. 
(...) God alleen wist wanneer we ze zouden weerzien. Desondanks 
waren we niet in de stemming om te mopperen.'5 

Het bataljon legde in zuidwestelijke richting de ruim drie duizend 
kilometer naar Californië af, met een tekort aan voedsel en water, rust 
en medische verzorging, en in hoog tempo. Zij dienden als bezettings-
leger in San Diego, San Louis Rey en Los Angeles. Na een jaar in het 
leger te hebben gediend, werden ze ontslagen en mochten ze zich weer 
bij hun gezin voegen. Hun prestaties en hun trouw aan de Verenigde 
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Staten dwongen het respect af van degenen onder wiens leiding ze 
stonden. 

Veel leden van het bataljon bleven na hun ontslag in Californië om 
daar een seizoen te blijven werken. Een aantal van hen vonden hun weg 
naar de American River en kregen werk bij de houtzagerij van John 
Sutter toen daar in 1848 goud gevonden werd, waardoor de beroemde 
massale tocht naar de goudvelden van Californië verhaast werd. Maar 
de heiligen der laatste dagen bleven niet in Californië om munt te slaan 
uit deze kans om zich een fortuin te verwerven. Hun hart was bij hun 
broeders en zusters die zich met moeite een weg baanden over de 
Amerikaanse vlakten naar de Rocky Mountains. Eén van hen, James S. 
Brown, legde uit: 

'Ik heb sindsdien nooit meer een rijkere plaats op aarde gezien; ik 
heb er ook geen spijt van, want ik heb altijd een hoger doel gehad dan 
goud. (...) Sommigen denken misschien dat we onze eigen belangen uit 
het oog verloren hadden; maar na meer dan veertig jaar kijken we terug 
zonder gevoelens van spijt, hoewel we daar rijkdommen gezien heb-
ben, en we veel redenen hadden om er te blijven. De mensen zeiden: 
"Hier ligt goud onder de grond, goud in de heuvels, goud in de beekjes; 
er ligt overal goud, (...) en je kunt in korte tijd een fortuin voor jezelf 
vergaren." Wij beseften dat allemaal. Maar toch riep onze plicht ons, 
onze eer stond op het spel, we hadden afspraken met elkaar gemaakt, 
het ging om het principe; want wat ons betreft kwamen God en zijn 
koninkrijk op de eerste plaats. We hadden vrienden en familieleden in 
de wildernis, ja, in een onontgonnen woestijn, en wie wist hoe zij er aan 
toe waren? Wij niet. Daarom had plicht voorrang boven plezier, boven 
rijkdom, en met die gedachte gingen we terug/6 Die broeders wisten 
met grote zekerheid dat het koninkrijk van God van veel meer waarde 
was dan welke aardse bezittingen ook, en ze handelden in overeen-
stemming daarmee. 

De heiligen van de Brooklyn 

Terwijl de meeste heiligen vanuit Nauvoo over land naar de Rocky 
Mountains trokken, nam een groep heiligen uit het oosten van de 
Verenigde Staten een route over zee. Op 4 februari 1846 gingen 70 man-
nen, 68 vrouwen en honderd kinderen aan boord van het schip de 
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Brooklyn en verlieten de haven van New York voor een tocht van meer 
dan vijfentwintigduizend kilometer naar de kust van Californië. Tijdens 
die tocht werden twee kinderen, Atlantic en Pacific, geboren, en stier-
ven er twaalf mensen. 

De tocht, die zes maanden duurde, was heel moeilijk. De passagiers 
zaten dicht op elkaar in de tropische hitte, en ze hadden alleen voedsel 
en water van slechte kwaliteit. Nadat ze om Kaap Horn gevaren waren, 
legden ze bij het eiland Juan Fernandez aan voor een rustpauze van vijf 
dagen. Caroline Augusta Perkins vertelde dat 'het zien van land en erop 
kunnen lopen zo'n welkome afwisseling van het leven op het schip 
[was], dat we er dankbaar voor waren en ervan genoten.' Ze namen een 
bad en wasten hun kleren in zoet water, plukten fruit en oogstten 
aardappelen, vingen vis en paling, zwierven over het eiland en verken-
den een hol van het soort waar Robinson Crusoe in gewoond zou heb-
ben.7 

Op 31 juli 1846, na een reis die gekenmerkt werd door zware stor-
men, slinkende voedselvoorraden en lange dagen varen, kwamen ze in 
San Francisco aan. Sommigen bleven daar en stichtten een kolonie die 
ze 'New Hope' noemden, en anderen trokken oostwaarts over de ber-
gen om zich bij de heiligen in het Great Basin (Utah) aan te sluiten. 

De vergadering wordt voortgezet 

In alle delen van Amerika en in veel andere landen verlieten 
getrouwe bekeerlingen hun huis en hun geboorteplaats, met een ver-
scheidenheid aan vervoermiddelen, te paard of te voet, om zich bij de 
heiligen aan te sluiten en te beginnen aan de lange reis naar de Rocky 
Mountains. 

In januari 1847 vaardigde president Brigham Young het geïnspi-
reerde 'Woord en de Wil des Heren aangaande Israëls kamp' uit 
(LV 136:1), en volgens die wet werd de verhuizing van de pioniers 
naar het westen geregeld. Er werden groepen samengesteld met 
de opdracht om te zorgen voor de weduwen en de vaderloze kinderen. 
Betrekkingen met andere mensen moesten vrij zijn van kwaad, 
hebzucht en naijver. De mensen moesten zich gelukkig voelen en 
uiting geven aan hun dankbaarheid door muziek, gebed en dans. 
Door middel van president Young zei de Heer tegen de heiligen: 
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'Gaat uws weegs, en doet, zoals Ik u heb gezegd, en vreest uw vijanden 
niet' (LV 136:17). 

Toen de eerste groep pioniers zich klaarmaakte om Winter Quarters 
te verlaten, keerde Parley P. Pratt terug van zijn eerste zending in Enge-
land, en vertelde dat John Taylor zou volgen met een geschenk van de 
Engelse heiligen. De volgende dag arriveerde broeder Taylor met tien-
degeld dat die leden gestuurd hadden om de reizigers te helpen: een 
bewijs van hun liefde en hun geloof. Ook bracht hij wetenschappelijke 
instrumenten mee die van onschatbare waarde bleken bij het in kaart 
brengen van de pioniersroute en waardoor ze beter bekend raakten met 
hun omgeving. Op 15 april 1847 vertrok de eerste groep onder leiding 
van Brigham Young. Gedurende de daaropvolgende twintig jaar zou-
den ongeveer 62 duizend heiligen hen in wagens en handkarren volgen 
over de prairies, om samen te komen in Zion. 

Schitterende uitzichten maar ook ontberingen stonden die reizigers 
te wachten. Joseph Moenor herinnerde zich dat ze het 'zwaar te verdu-
ren' hadden gehad op hun tocht naar de Salt Lake Valley. Maar hij had 
dingen gezien die hij daarvoor nooit aanschouwd had: grote kudden 
bizons en grote ceders op de heuvels.8 Anderen herinnerden zich dat ze 
uitgestrekte velden met bloeiende zonnebloemen gezien hadden. 

De heiligen hadden ook geloofsversterkende ervaringen waardoor ze 
hun lichamelijke ontberingen beter konden verdragen. Na een lange 
dagreis en een boven een vuurtje bereide maaltijd kwamen de mensen 
in groepen bij elkaar om de gebeurtenissen van die dag te bespreken. Ze 
spraken over evangeliebeginselen, zongen liederen, dansten en baden 
samen. 

Terwijl ze langzaam westwaarts trokken, werden de heiligen regel-
matig door de dood bezocht. Op 23 juni 1850 bestond het gezin 
Crandall uit vijftien leden. Aan het einde van de week waren er zeven 
gestorven aan de gevreesde cholera. In de vijf daaropvolgende dagen 
stierven er nog eens vijf. En op 30 juni stierf zuster Crandall in het 
kraambed, samen met haar pasgeboren kindje. 

Hoewel de heiligen op hun tocht naar de Salt Lake Valley veel lijden 
moesten doorstaan, overheerste er een geest van eenheid, samenwer-
king en optimisme. Verbonden door hun geloof en hun toewijding aan 
de Heer ondervonden zij vreugde naast al hun beproevingen. 
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Dit is de juiste plaats 
Op 21 juli 1847 gingen Orson Pratt en Erastus Snow van de eerste 

groep pioniers de emigranten voor naar de Salt Lake Valley. Ze zagen 
daar gras dat zo hoog stond dat je er doorheen kon waden, veelbelo-
vend land voor de akkerbouw, en een aantal riviertjes die kronkelend 
door het dal stroomden. Drie dagen later werd president Brigham 
Young, die koorts had, in zijn rijtuig naar de ingang van een ravijn gere-
den dat toegang gaf tot het dal. Toen president Young uitkeek over het 
dal deed hij zijn profetische uitspraak over hun reizen: 'Het is genoeg. 
Dit is de juiste plaats.' 

Toen de heiligen die volgden over de bergen kwamen, hadden ook zij 
het uitzicht over hun beloofde land! Dit dal met het zoutmeer dat glin-
sterde in de zon was het onderwerp van visioenen en profetie, het land 
waarvan zij en duizenden na hen droomden. Dit was hun toevluchts-
oord waar ze, temidden van de Rocky Mountains, een machtig volk 
zouden worden. 

Enige jaren later beschreef een bekeerlinge uit Engeland, Jean Rio 
Griffiths Baker, haar gevoelens toen ze voor het eerst Salt Lake City te 
zien kreeg. 'De stad (...) is gebouwd in vierkanten, of blokken zoals ze 
hier genoemd worden; elk blok heeft een oppervlakte van bijna een 
halve vierkante kilometer, is verdeeld in acht percelen, en op elk perceel 
staat een huis. Ik stond te kijken, ik kan mijn gevoelens bijna niet analy-
seren, maar ik denk dat ik vooral vreugde en dankbaarheid voelde 
wegens de bescherming die wij gedurende onze lange en gevaarlijke 
reis hadden genoten.'9 

Handkarpioniers 

In 1850 besloten de kerkleiders handkarrenkonvooien te vormen om 
op die manier de kosten dusdanig te drukken dat aan de meeste emi-
granten financiële hulp kon worden geboden. Heiligen die zo reisden, 
zetten slechts vijftig kilo meel en een beperkte hoeveelheid levens-
middelen op een kar en trokken de handkar dan over de vlakten. Tus-
sen 1856 en 1860 trokken tien handkarrenkonvooien naar Utah. Acht 
van die groepen bereikten de Salt Lake Valley, maar twee, de hand-
karrenkonvooien Martin en Willie, werden overvallen door een vroege 
winter en veel van de heiligen in die groepen bezweken. 
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Nellie Pucell, een pionier in een van deze onfortuinlijke groepen, 
werd tien toen ze op de vlakten waren. Haar beide ouders overleden tij-
dens de tocht. Toen de groep de bergen naderde, was het bitter koud, de 
proviand was uitgeput en de heiligen waren te zwak van de honger om 
verder te kunnen. Nellie en haar oudere zusje bezweken. Toen ze al 
bijna de hoop hadden opgegeven, kwam de leider van de groep met een 
wagen naar hen toe. Hij zette Nellie in de wagen en zei tegen Maggie 
dat ze ernaast moest lopen en zich eraan vast moest houden. Maggie 
had geluk omdat ze gedwongen was in beweging te blijven en 
daardoor voor bevriezing gespaard werd. 

Toen ze Salt Lake City bereikten en Nellies schoenen en sokken, die 
ze tijdens de tocht over de vlakten gedragen had, werden uitgetrokken, 
kwam de huid mee omdat die bevroren was. De voeten van het dap-
pere meisje werden geamputeerd en de rest van haar leven bewoog ze 
zich op haar knieën voort. Later trouwde ze en kreeg zes kinderen, 
deed haar eigen huishouden en bracht een prachtig nageslacht groot.10 

Haar vastberadenheid ondanks haar situatie en de vriendelijkheid van 
degenen die voor haar zorgden vormen een voorbeeld van het geloof 
en de offerbereidheid van die eerste leden van de kerk. Zij zijn een voor-
beeld van geloof voor alle heiligen na hen. 

Een man die de vlakten overstak in de handkarrenkonvooien Martin 
woonde vele jaren in Utah. Op een dag bevond hij zich tussen een 
groep mensen die scherpe kritiek begonnen te uiten op de kerkleiders 
omdat die hadden toegestaan dat de heiligen de vlakten overstaken met 
niet meer voorraden of bescherming dan waarin een handkarrenkon-
vooi kon voorzien. De oude man luisterde totdat hij het niet meer kon 
verdragen; toen stond hij op en zei diep geëmotioneerd: 

Tk zat in die groep, en mijn vrouw ook. (...) We hebben meer geleden 
dan u zich kunt voorstellen, en velen zijn gestorven door de kou of door 
honger, maar hebt u ooit een van de overlevenden van die groep een 
woord van kritiek horen uiten? (...) [We] hebben het gered met de absolute 
zekerheid dat God leeft, want in onze grootste nood hebben we Hem leren ken-
nen. 

Tk trok mijn handkar voort terwijl ik zo zwak en vermoeid was door 
ziekte en het tekort aan voedsel, dat ik nauwelijks mijn ene voet voor de 
andere kon zetten. Voor me uit zag ik een zandpad of een helling, en ik 
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zei: tot daar kan ik maar komen en dan moet ik het opgeven, want daar 
kan ik de kar niet overheen trekken. (...) Ik ben tot aan dat zandpad 
gekomen, en toen ik zover was, begon de kar mij te duwen. Vele keren 
heb ik omgekeken om te zien wie mijn kar duwde, maar ik zag nie-
mand. Toen wist ik dat het de engelen van God waren. 

'Had ik spijt dat ik er met een handkar moest komen? Nee. Toen niet 
en ook sindsdien geen moment van mijn leven. Het was een voorrecht 
om de prijs te betalen die nodig was om God te leren kennen, en ik ben dankbaar 
dat ik zo bevoorrecht was deel uit te maken van het handkarrenkonvooi 
Martin/11 

In de Engelstalige lofzangenbundel staat een lied over de vroegere 
kerkleden die het evangelie kloekmoedig aanvaardden en grote afstan-
den aflegden om zich ver van de beschaafde wereld te gaan vestigen: 

Zij, de bouwers van de natie, 
hebben voor ons de weg gebaand; 
elke dag van hun leven hebben zij voor ons 
hindernissen uit de weg geruimd. 
Zij hebben een nieuw en sterk fundament gelegd, 
nieuw land voor ons geopend, 
baanbrekend werk gedaan: 
onze gezegende, geëerde pioniers! 

Hun voorbeeld laat zien hoe wij in ons eigen land geloviger en 
moediger kunnen worden: 

Dienstbaarheid hoog in hun vaandel, 
naastenliefde was hun gids, 
hun moed om door te gaan 
dwong wijd en zijd respect af. 
Altijd behulpzaam, 
altijd een troostend woord, 
nooit de moed verloren: 
onze gezegende, geëerde pioniers!12 
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HOOFDSTUK ZEVEN 

Nadat president Brigham Young de eerste groep heiligen over de 
vlakten naar Utah had geleid, richtte hij zijn aandacht op de vestiging 
van Gods koninkrijk in de woestijn. Wat eens een lege woestijn was, 
werd door zijn visie en leiderschap een bloeiend gebied en een veilige 
haven voor de heiligen. Onder zijn duidelijke leiding konden de heili-
gen zich een voorstelling maken van de mogelijkheden van hun nieuwe 
verblijfplaats en werden ze geleid in hun streven om Gods koninkrijk 
op te bouwen. 

Twee dagen nadat de eerste groep was aangekomen, beklommen 
Brigham Young en enkele apostelen een rotswand op de berg die presi-
dent Young in een visioen had gezien voordat hij uit Nauvoo vertrok. 
Ze keken uit over het uitgestrekte dal en profeteerden dat alle volken 
van de wereld daar welkom zouden zijn en dat de heiligen er voor-
spoed en vrede zouden kennen. Ze noemden de heuvel Ensign Peak 
[baniertop] volgens de tekst in Jesaja waarin werd beloofd: 'Hij zal een 
banier opheffen voor de volken, en de verdrevenen van Israël verzame-
len' (Jesaja 11:12)} 

De eerste openbare handeling van president Brigham Young vond 
plaats op 28 juli 1847 en bestond uit het bepalen van de plaats van een 
tempel. Direct begon men met de planning van de bouw. Terwijl hij zijn 
wandelstok op de gekozen plaats zette, zei hij: 'Hier zullen wij een tem-
pel voor onze God bouwen.' Die uitspraak moet een troost geweest zijn 
voor de heiligen, die nog maar kort daarvoor gedwongen waren om 
hun tempeldiensten te staken toen ze uit Nauvoo wegtrokken. 

In augustus gingen de kerkleiders en de meeste leden van de eerste 
groep pioniers terug naar Winter Quarters om voorbereidingen te tref-
fen voor hun gezinsleden die het jaar daarna naar het dal zouden 
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komen. Kort na hun aankomst kregen Brigham Young en het Quorum 
der Twaalf het gevoel dat het moment was aangebroken om het Eerste 
Presidium opnieuw samen te stellen. Als president van het Quorum der 
Twaalf werd Brigham Young gesteund als president van de kerk. Hij 
koos Heber C. Kimball en Willard Richards als zijn raadgevers, en de 
heiligen steunden hun leiders eenstemmig. 

Het eerste jaar in de vallei 

Vóór het einde van de zomer van 1847 kwamen er nog twee groepen 
heiligen in de Salt Lake Valley, en de bijna tweeduizend leden werden 
samengebracht in de ring Salt Lake Valley. Er werden late gewassen 
gezaaid, maar de oogst was minimaal, en in de lente hadden velen 
tekort aan voedsel. John R. Young, in die tijd nog een jongen, schreef: 

Tegen de tijd dat het gras begon te groeien, hadden we erge honger. 
Maandenlang hadden we geen brood. Onze maaltijden bestonden uit 
vlees, melk, papegaaienkruid, leliewortels en distels. Ik was de veehoe-
der, en tijdens het bewaken van de kudde at ik altijd distelstelen totdat 
mijn maag zo vol was als die van een koe. Uiteindelijk was de honger zo 
erg dat mijn vader de oude, door vogels aangepikte ossenhuid van de 
landmeterspaal afhaalde, en daarvan werd heerlijke soep gebrouwen/2 

De pioniers werkten samen en deelden gul met elkaar. 
Daardoor konden ze die moeilijke tijd overleven. In juni 1848 hadden 

de pioniers ongeveer tweehonderd hectare beplant, en het dal bood een 
groene en productieve aanblik. Maar tot ontzetting van de heiligen 
streken grote zwermen sprinkhanen op de gewassen neer. De pioniers 
deden alles wat in hun vermogen lag. Ze groeven greppels en bespoten 
de sprinkhanen met water. Ze sloegen de insecten met stokken en 
bezems, en ze probeerden ze te verbranden, maar hun inspanningen 
waren tevergeefs. De sprinkhanen bleven komen in naar het scheen ein-
deloze aantallen. Patriarch John Smith, president van de ring Salt Lake, 
kondigde een dag van vasten en gebed af. Weldra verschenen er grote 
zwermen zeemeeuwen in de lucht die de sprinkhanen aanvielen. Susan 
Noble Grant vertelde daarover: Tot onze stomme verbazing leken 
ze bijna uitgehongerd toen ze de krioelende sprinkhanen naar binnen 
schrokten/3 De heiligen keken met vreugde en verbazing toe. Hun 
leven was gered. 
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Door hun geloof en ijver begonnen de heiligen aan de vestiging van een stad 
in de Salt Lake Valley. Deze gravure toont het dal in 1853. 

De heiligen werkten vol energie en geloof, ondanks de moeilijke 
omstandigheden waarin ze verkeerden, en in korte tijd maakten ze veel 
vooruitgang. Iemand die op doorreis was naar Californië deed in sep-
tember 1849 Salt Lake City aan en zwaaide ze lof toe in de volgende 
bewoordingen: 'Nog nooit heb ik vertoefd bij ordelijker, serieuzer, ijver-
iger en beschaafder mensen dan deze, en het is ongelofelijk hoeveel zij 
in zo'n korte tijd hier in de wildernis tot stand hebben gebracht. In deze 
stad met zijn ongeveer vier- tot vijfduizend inwoners heb ik geen enkele 
leegloper gezien, of iemand die er als zodanig uitzag. Het ziet ernaar uit 
dat ze een goede oogst zullen binnenhalen, en alles wat je ziet, ademt 
een vuur en een energie uit die door niets van wat ik in welke andere 
stad ook gezien heb, geëvenaard wordt/4 

Onderzoekingstochten 

Tegen het einde van de zomer van 1848 reisde president Brigham 
Young opnieuw van Winter Quarters naar de Salt Lake Valley. Toen hij 
daar aankwam, besefte hij dat de heiligen te weten moesten komen 
welke bronnen hun in hun nieuwe omgeving ter beschikking stonden. 
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Ze leerden veel van de indianen die daar in de buurt woonden, maar 
president Young zond ook kerkleden op onderzoek uit om te zien 
welke geneeskrachtige planten er groeiden en welke natuurlijke hulp-
bronnen er beschikbaar waren. 

Andere onderzoekers stuurde hij op pad om te zoeken naar plaatsen 
waar ze zich konden vestigen. Op hun tocht ontdekten die leden delf-
stoffen, veel bomen voor timmerhout, waterbronnen en grasland, en 
ook plaatsen die geschikt waren voor een nederzetting. Om speculaties 
met land te voorkomen, waarschuwde de president de heiligen dat ze 
het hun toegewezen grondbezit niet moesten opdelen om het aan ande-
ren te verkopen. Zij waren rentmeesters en moesten hun grond niet uit 
winstbejag, maar op een verstandige manier en ijverig beheren. 

In de herfst van 1849 werd onder leiding van president Young een 
permanent fonds voor emigranten opgericht. Het doel ervan was de 
armen te helpen die niet de middelen hadden voor de reis naar de 
hoofdzetel van de kerk. Veel heiligen brachten grote offers om aan het 
fonds te kunnen bijdragen, en als gevolg daarvan konden duizenden 
leden naar de Salt Lake Valley reizen. Van degenen die hulp hadden 
gekregen, werd verwacht dat ze het bedrag dat ze hadden gekregen zo 
snel mogelijk terugbetaalden. Dat geld werd weer gebruikt om anderen 
te helpen. Door die gezamenlijke inspanningen waren de heiligen de 
behoeftigen tot zegen. 

Zendelingen geven gehoor aan de oproep 

Terwijl het geluid van arbeid en huiselijk leven de lucht vervulde, 
richtte president Brigham Young zich weer op zaken in de kerk die zijn 
aandacht opeisten. Tijdens de algemene conferentie van 6 oktober 1849 
wees hij een aantal leden van de Twaalf aan en riep hij een aantal 
nieuwe zendelingen voor een zending in het buitenland. Zij aan-
vaardden hun roeping, ondanks het feit dat ze hun gezin en hun 
nieuwe verblijfplaats moesten achterlaten en veel onvoltooide opdrach-
ten moesten laten liggen. Erastus Snow opende met een aantal ouder-
lingen een zendingsgebied in Scandinavië, terwijl Lorenzo Snow en 
Joseph Toronto naar Italië gingen. Addison en Louisa Barnes Pratt gin-
gen terug naar de Society-eilanden, het zendingsgebied waar Addison 
al eerder gewerkt had. John Taylor werd geroepen voor een zending in 
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Frankrijk en Duitsland. Toen de zendelingen naar het oosten trokken, 
kwamen zij heiligen tegen die op weg waren naar het nieuwe Zion in de 
Rocky Mountains. 

In hun zendingsgebied waren de zendelingen getuige van wonde-
ren, en doopten ze veel mensen. Toen Lorenzo Snow, die later president 
van de kerk werd, in Italië het evangelie verkondigde, zag hij een 
driejarig jongetje dat op sterven lag. Hij zag een kans om het kind te 
genezen en het hart van de mensen in die omgeving te verzachten. 
Die avond bad hij lang en ernstig om Gods leiding, en de volgende dag 
vastte hij voor de jongen, samen met zijn collega. Die middag zalfden zij 
hem en baden in stilte om hulp. De jongen sliep de hele nacht rustig 
en werd op een wonderbaarlijke manier genezen. Het nieuws van die 
genezing werd bekend in de dalen van het Italiaanse Piedmont. De 
deuren gingen open voor de zendelingen, en de eerste mensen werden 
er gedoopt.5 

In augustus 182 werden in Salt Lake City tijdens een bijzondere con-
ferentie 106 ouderlingen geroepen op een zending naar landen over 
de hele wereld. Die zendelingen, en ook degenen die later werden 
geroepen, verkondigden het evangelie in Zuid-Amerika, China, India, 
Spanje, Australië, Hawaii en op de eilanden van de Stille Zuidzee. In de 
meeste van die gebieden hadden de zendelingen aanvankelijk weinig 
succes. Maar zij plantten het zaad waardoor veel mensen later, door 
de inspanningen van zendelingen die na hen kwamen, bij de kerk 
kwamen. 

Ouderling Edward Stevenson werd op zending geroepen in Gibral-
tar (Spanje). Dat betekende dat hij terugging naar zijn geboorteplaats 
waar hij het herstelde evangelie vrijmoedig aan zijn landgenoten ver-
kondigde. Daarvoor werd hij gearresteerd en hij bracht enige tijd in de 
gevangenis door, totdat de autoriteiten erachter kwamen dat hij de 
bewakers over het evangelie vertelde, en er bijna één bekeerd had. Na 
zijn vrijlating doopte hij twee mensen en in januari 1854 was er een 
gemeente van tien leden gesticht. In juli bestond de gemeente uit acht-
tien leden, hoewel er zes leden naar Azië waren gegaan om zich aan 
te sluiten bij het Britse leger. Onder die achttien leden waren een zeven-
tiger, een ouderling, een priester en een leraar, waardoor de gemeente 
verder kon groeien.6 
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Plaatselijke bestuurders in Frans-Polynesië verdreven de zendelin-
gen in 1852. Maar de bekeerde heiligen hielden de kerk in stand tot er in 
1892 opnieuw zendelingen kwamen. De ouderlingen Tihoni en Maihea 
waren bijzonder moedig toen zij liever gevangen werden gezet en 
andere beproevingen ondergingen dan dat ze hun geloof verloochen-
den. Allebei probeerden ze ervoor te zorgen dat de heiligen actief 
bleven en trouw aan het evangelie.7 

Degenen die buiten de Verenigde Staten toetraden als lid van de kerk 
trokken op naar Zion, wat inhield dat ze per boot naar Amerika gingen. 
Elizabeth en Charles Wood kwamen in 1860 uit Zuid-Afrika, waar ze 
een aantal jaren hadden gewerkt om geld voor de overtocht te verdie-
nen. Elizabeth was huishoudster bij een rijke man, en haar echtgenoot 
maakte stenen totdat ze het nodige geld bij elkaar hadden gespaard. 
Elizabeth werd vierentwintig uur nadat ze een zoon het leven had 
geschonken, op een bed aan boord van het schip gedragen waar ze de 
kajuit van de kapitein mocht gebruiken zodat ze het wat aangenamer 
had. Tijdens de reis was ze heel ziek, tweemaal zweefde ze zelfs op de 
rand van de dood, maar ze overleefde het. Het echtpaar vestigde zich 
vervolgens in Fillmore (Utah). 

In de landen waar de zendelingen aan het werk waren, werden ze 
heel erg geliefd bij de heiligen. Joseph F. Smith kreeg vlak voor het 
einde van zijn zending op Hawaii in 1857 hoge koorts waardoor hij drie 
maanden lang niet kon werken. Hij had het geluk dat Ma Mahuhii, een 
trouwe Hawaiiaanse heilige hem onder haar hoede nam. Ze verpleegde 
Joseph alsof hij haar eigen zoon was, en er ontstond tussen hen een 
sterke genegenheid. Jaren later, toen hij president van de kerk was, 
bracht Joseph Smith een bezoek aan Honolulu en zag hij dat er een 
oude, blinde vrouw werd binnengebracht met een paar heerlijke bana-
nen in haar hand om hem die aan te bieden. Hij hoorde haar roepen: 
Tosepa, Iosepa (Joseph, Joseph)!' Onmiddellijk rende hij naar haar toe, 
knuffelde en kuste haar vele malen, aaide haar over haar hoofd en zei: 
'Mama, mama, mijn lieve oude mama.'8 

De oproep tot kolonisatie 

Veel gemeenschappen in Utah en het zuiden van Idaho, en later in 
delen van Arizona, Wyoming, Nevada en Californië, werden gesticht 
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door personen en gezinnen die tijdens algemene conferenties geroepen 
waren. President Brigham Young gaf leiding aan de vestiging van die 
gemeenschappen, waar duizenden nieuwe kolonisten konden wonen 
en het boerenbedrijf konden uitoefenen. 

Tijdens zijn leven werd de hele Salt Lake Valley en werden veel 
omliggende gebieden gekoloniseerd. In 1877, toen Brigham Young 
stierf, waren er meer dan driehonderd vijftig kolonies gevestigd, en in 
1900 waren er ongeveer vijfhonderd. Een autoriteit uit de beginperiode 
van de kerk, Brigham Henry Roberts, schreef dat het succes van de 
mormoonse kolonisatie voortkwam uit 'de loyaliteit van de mensen aan 
hun leiders en [hun] onzelfzuchtige en toegewijde, persoonlijke offer-
bereidheid' bij het uitvoeren van de taken waartoe ze door president 
Young geroepen waren.9 De kolonisten offerden materieel, gemak, 
vriendschapsbanden, en soms hun leven op om de profeet van de Heer 
te volgen. 

Op algemene conferenties las president Young de namen voor van de 
broeders die met hun gezin geroepen werden om naar afgelegen gebie-
den te verhuizen. Die mensen beschouwden het als een zendings-
oproep en wisten dat ze op de hun toegewezen plaats zouden blijven 
totdat ze ontheven zouden worden. Op eigen kosten en met hun eigen 
proviand reisden ze naar hun nieuwe gebied. Hun succes was afhan-
kelijk van de manier waarop ze de daar bestaande hulpmiddelen 
gebruikten. Ze verkenden en ontgonnen het land, bouwden graan-
molens, groeven irrigatiekanalen, maakten omheiningen voor hun 
kudden, en legden wegen aan. Ze zaaiden gewassen en legden tuinen 
aan, bouwden kerken en scholen, en probeerden vriendschapsbanden 
met de indianen aan te knopen. Ze hielpen elkaar zowel bij ziekte, als 
bij geboorten, sterfgevallen en bruiloften. 

In 1862 kreeg Charles Lowell Walker de oproep om zich in het zuiden 
van Utah te vestigen. Hij bezocht een bijeenkomst voor degenen die 
geroepen waren en schreef: 'Hier leerde ik een beginsel dat ik voorlopig 
niet zal vergeten. Daardoor werd me duidelijk dat gehoorzaamheid in 
de hemel en op de aarde een belangrijk beginsel is. Welnu, ik heb hier 
de afgelopen zeven jaar gewerkt in de hitte en in de kou, ik heb honger 
geleden en in ongunstige omstandigheden verkeerd, en uiteindelijk heb 
ik me een thuis verworven, een stuk grond met bomen die juist vrucht 
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beginnen te dragen en er goed bij staan. Nu moet ik het achterlaten en 
de wil doen van mijn Vader in de hemel, die alles opzij zet voor de best-
wil van degenen die van Hem houden en Hem vrezen. Ik bid God dat 
Hij me de kracht zal geven om op een voor Hem aanvaardbare manier 
datgene wat van me gevraagd wordt tot stand te brengen/10 

Charles C. Rich, lid van het Quorum der Twaalf Apostelen, kreeg ook 
een oproep om zich elders te vestigen. Brigham Young riep hem en een 
aantal andere broeders om zich met hun gezin in de Bear Lake Valley te 
gaan vestigen, ongeveer tweehonderd kilometer ten noorden van Salt 
Lake City. Het dal lag op grote hoogte en in de winter was het er erg 
koud en lag er veel sneeuw. Broeder Rich was pas teruggekeerd van een 
zending in Europa en zat er bepaald niet op te wachten om met zijn 
gezin te verhuizen en in moeilijke omstandigheden opnieuw te begin-
nen. Maar hij aanvaardde de roeping en kwam in juni 1864 in Bear Lake 
Valley aan. De winter daarop was ongewoon streng en in de lente had-
den een aantal van de andere broeders besloten om te vertrekken. 
Broeder Rich besefte dat het leven in dat koude klimaat niet gemakke-
lijk zou zijn, maar hij zei: 

'We hebben veel ontberingen geleden. Dat geef ik toe (...) en we heb-
ben die samen ondergaan. Maar als u ergens anders heen wilt gaan, 
is dat uw goed recht, en ik wil u daarvan niet weerhouden. (...) Maar ik 
moet hier blijven, al blijf ik hier alleen. President Young heeft me hier 
geroepen, en hier zal ik blijven totdat hij me ontheft en me verlof geeft 
om te vertrekken.' Broeder Rich bleef daar inderdaad met zijn gezin, 
en later was hij tientallen jaren lang leider van een bloeiende gemeen-
schap.11 Net als duizenden anderen was hij bereid zijn leiders te 
gehoorzamen om te helpen bouwen aan het koninkrijk van de Heer. 

Betrekkingen met de indianen 

Naarmate de kolonisten zich dichter naar de grens begaven, kregen 
ze vaker met de indianen te maken. In tegenstelling tot sommige kolo-
nisten in het westen leerde president Brigham Young de heiligen dat ze 
hun inlandse broeders en zusters voedsel moesten geven en dat ze 
moesten proberen ze bij de kerk te brengen. Er werd zendingswerk 
gedaan onder de indianen in Fort Lemhi in het gebied van de rivier de 
Salmon in Idaho en in de nederzetting Elk Mountain aan de bovenloop 
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van de rivier de Colorado in Utah. President Young stichtte ook zusters-
hulpverenigingen waarvan de leden kleding naaiden voor hun indi-
aanse broeders en zusters en geld bij elkaar brachten om hen voedsel te 
verschaffen. 

Toen Elizabeth Kane, de vrouw van Thomas L. Kane, die geen lid 
was van de kerk, maar wel een vriend van de heiligen, door Utah 
reisde, overnachtte ze in het huis van een vermoeide mormoonse 
vrouw. Elizabeth had niet zo'n hoge pet van haar op totdat ze zag hoe 
ze met de indianen omging. Toen de vrouw haar gasten aan tafel riep, 
zei ze ook iets tegen de indianen die stonden te wachten. Elizabeth 
vroeg wat de vrouw tegen de indianen had gezegd, en een van de 
zonen van het gezin vertelde haar: 'Deze vreemdelingen waren er het 
eerst, en ik heb net genoeg gekookt voor hen; maar jullie maaltijd staat 
op het vuur, en ik zal jullie roepen zodra die klaar is.' Elizabeth kon het 
niet geloven en vroeg of ze de indianen werkelijk te eten zou geven. 
De zoon vertelde haar: 'Moeder zal hen hetzelfde bedienen als u, en ze 
zal ze een plaats aan haar tafel geven.' Ze bediende ze echt, en ze 
wachtte terwijl ze aten.12 

De organisatie van de priesterschap en functies in de hulporganisaties 

Later heeft president Young een aantal belangrijke priesterschaps-
taken toegelicht en ingesteld. Hij gaf de Twaalf opdracht om in elke 
ring conferenties te houden. Tengevolge daarvan werden overal in Utah 
zeven nieuwe ringen en honderd veertig nieuwe wijken opgericht. De 
taak van de ringpresidenten, de hoge raden, de bisschappen en de quo-
rumpresidiums werden duidelijk omschreven, en honderden mannen 
werden geroepen om die functies te vervullen. Hij gaf de leden van de 
kerk het advies om hun leven op orde te brengen, hun tiende te betalen, 
en vastengaven en andere gaven te offeren. 

In 1867 werd George Q. Cannon door de profeet benoemd tot super-
intendent van de zondagsschool, en binnen een paar jaar maakte de 
zondagsschool een vast onderdeel uit van de kerkorganisatie. In 1869 
begon president Young officieel met instructies aan zijn dochters over 
hoe zij een eerbaar leven moesten leiden. Hij bracht die instructies over 
aan alle jongevrouwen door de oprichting van de Retrenchment Organi-
sation (Vereniging voor ingetogen leven). Dat was het begin van de 
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organisatie voor de jonge vrouwen. In juli 1877 reisde hij naar Ogden 
(Utah) waar hij de eerste zustershulpvereniging van die ring organi-
seerde. 

De dood en erfenis van president Brigham Young 

President Brigham Young was een praktisch en energiek leider. Hij 
reisde de afdelingen van de kerk af om de heiligen te instrueren en te 
bemoedigen. Door zijn leiding en zijn voorbeeld leerde hij de leden hoe 
zij hun roeping in de kerk moesten vervullen. 

In een terugblik op zijn leven schreef president Young het volgende 
in een antwoord aan een uitgever van een New Yorkse krant: 

'Kort samengevat zijn de resultaten van mijn werk van de afgelopen 
zesentwintig jaar: het bevolken van dit gebied met ongeveer honderd-
duizend heiligen der laatste dagen; het stichten van meer dan twee-
honderd steden en dorpen die door onze mensen bewoond worden, 
(...) en de vestiging van scholen, bedrijven, fabrieken en andere instel-
lingen die bedoeld zijn om onze gemeenschappen te verbeteren en ten 
goede te komen. (...) 

'Mijn hele leven is toegewijd aan de dienst van de Allerhoogste.'13 

In september 1876 gaf president Young een sterk getuigenis van de 
Heiland: 'Ik getuig dat Jezus de Christus is, de Heiland en de Verlosser 
van de wereld; ik heb zijn uitspraken gehoorzaamd, en zijn belofte ver-
wezenlijkt, en de kennis die ik van Hem heb, kan de wijsheid van deze 
wereld mij niet verschaffen, noch afnemen.'14 

In augustus 1877 werd president Young ernstig ziek, en ondanks de 
zorg van een geneesheer overleed hij binnen een week. Hij was 76 jaar 
oud en had de kerk 33 jaar geleid. In onze tijd herdenken we hem als de 
dynamische profeet die het hedendaagse Israël naar hun beloofde land 
heeft geleid. In zijn toespraken besprak hij alle aspecten van het dage-
lijks leven, waardoor hij duidelijk maakte dat godsdienst een onderdeel 
is van het dagelijks gebeuren. Zijn begrip van de gebieden langs de 
beschavingsgrens en zijn verstandige leiding inspireerde zijn volk tot 
het volbrengen van schijnbaar onmogelijke taken, waardoor zij met de 
zegeningen van de hemel in de woestijn een koninkrijk stichtten. 
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Een periode van 
beproevingen 

HOOFDSTUK ZEVEN 

President John Taylor 

Na de dood van president Brigham Young werden de heiligen der 
laatste dagen drie jaar lang geleid door het Quorum der Twaalf Aposte-
len, met John Taylor als president. Op 10 oktober 1880 werd aan John 
Taylor steun verleend als president van de kerk. President Taylor was 
een getalenteerd schrijver en journalist die een boek over de verzoening 
gepubliceerd heeft en een aantal van de belangrijkste periodieken 
van de kerk heeft uitgegeven, waaronder de Times and Seasons en de 
Mormon. Bij veel gelegenheden toonde hij zijn moed en zijn innige 
toewijding aan het herstelde evangelie, onder andere doordat hij zich 
vrijwillig aansloot bij zijn broeders in de gevangenis van Carthage, 
waar hij vier maal beschoten werd. Zijn lijfspreuk: 'Gods koninkrijk of 
niets' gaf te kennen hoe trouw hij was aan God en aan de kerk. 

Het zendingswerk 

President Taylor was bereid om alles te doen wat in zijn vermogen 
lag om ervoor te zorgen dat het evangelie overal ter wereld verkondigd 
werd. Tijdens de algemene conferentie van oktober 1879 riep hij Moses 
Thatcher, de jongste apostel van de kerk om het evangelie te gaan ver-
kondigen in Mexico-Stad (Mexico). Ouderling Thatcher en twee andere 
zendelingen organiseerden op 13 november 1879 de eerste gemeente 
van de kerk in Mexico-Stad met dr. Plotino C. Rhodacanaty als gemeen-
tepresident. Dr. Rhodacanaty was tot bekering gekomen nadat hij een 
Spaanse brochure over het Boek van Mormon gelezen had en president 
Taylor geschreven had om meer informatie over de kerk. 

Met een kern van twaalf leden en drie zendelingen begon het her-
stelde evangelie langzaam bekendheid te krijgen onder het Mexicaanse 
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volk. Op 6 april 1881 beklommen ouderling Thatcher, Feramorz Young 
en een zekere broeder Pais de berg Popacatepetl tot op een hoogte van 
4500 meter en hielden een korte inwijdingsdienst. Knielend voor de 
Heer wijdde ouderling Thatcher het land Mexico en zijn inwoners, 
zodat zij de stem van de Heer, hun werkelijke herder, zouden horen. 

Ouderling Thatcher keerde naar Salt Lake City terug en gaf daar het 
advies om nog meer zendelingen naar Mexico te sturen. Weldra waren 
verscheidene jongemannen, waaronder Anthony W. Ivins, die later lid 
van het Eerste Presidium zou worden, in Mexico-Stad aan het werk. 
Als onderdeel van het werk van de kerk in het zendingsgebeid Mexico, 
werd in 1866 een Spaanse editie van het Boek van Mormon uitgegeven. 
Uit het verhaal van Milton Trejo, die geholpen heeft bij de vertaling van 
het Boek van Mormon en andere kerkliteratuur in het Spaans, blijkt hoe 
de Heer zijn werk leidt. 

Milton Trejo was geboren in Spanje en hij groeide op zonder zich bij 
een bepaalde godsdienst aan te sluiten. Hij was in dienst op de Filipij-
nen toen hij iets hoorde vertellen over de mormonen in de Rocky 
Mountains en een sterk verlangen voelde om daarheen te gaan. Later 
werd hij ernstig ziek en werd hem in een droom gezegd dat hij naar 
Utah moest gaan. Toen hij beter was, reisde hij naar Salt Lake City. Hij 
had een ontmoeting met Brigham Young en onderzocht het evangelie. 
Hij kwam tot de overtuiging dat hij de waarheid gevonden had en werd 
lid van de kerk. Hij ging in Mexico op zending en was toen geestelijk en 
verstandelijk voorbereid om een belangrijke rol te vervullen in de taak 
om de Spaanstalige mensen in de gelegenheid te stellen het Boek van 
Mormon in hun eigen taal te lezen. 

President Taylor riep ook zendelingen om het evangelie te brengen 
bij de indianen in het westen van Amerika. Het werk van Amos Wright 
wierp vooral vruchten af bij de Shoshone-stam in het Wind Riverreser-
vaat in Wyoming. Na slechts een paar maanden had Wright meer dan 
driehonderd indianen gedoopt, waaronder het opperhoofd Washakie. 
Zendelingen van de kerk brachten het evangelie ook naar de Navajo's, 
de Pueblo's en de Zuni's in Arizona en New Mexico. Wilford Woodruff 
is een jaar bij de indianen op zending geweest, onder andere bij de 
Hopi's, de apachen en de Zuni's. Ammon M. Tenney hielp hem bij het 
dopen van meer dan honderd Zuni-indianen. 
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De zendelingen bleven ook in Engeland en in Europa het evangelie 
verkondigen. In 1883 ontving de in Duitsland geboren Thomas Biesin-
ger, die in Lehi (Utah) woonde, een oproep voor een zending in Europa. 
Hij en Paul Hammer werden naar Praag (in het toenmalige Tsjecho-Slo-
wakije) gestuurd, wat toen nog hoorde bij het Oostenrijks-Hongaarse 
keizerrijk. Het was zendelingen bij de wet verboden om zendingswerk 
te doen en ze gingen daarom terloops gesprekken aan met mensen die 
ze tegenkwamen. In die gesprekken kwam vaak het onderwerp gods-
dienst ter sprake. Nadat ze slechts een maand op die manier gewerkt 
hadden, werd ouderling Bieslinger gearresteerd en twee maanden lang 
gevangen gehouden. Toen hij in vrijheid werd gesteld, had hij het voor-
recht Antonm Just te mogen dopen, wiens aanklacht tot zijn arrestatie 
had geleid. Broeder Just werd de eerste heilige der laatste dagen in het 
toenmalige Tsjecho-Slowakije.1 

Het evangelie werd ook in Polynesië verkondigd. Twee Hawaiianen, 
de ouderlingen Kimo Pelio en Samuela Manoa, werden in 1862 naar 
Samoa gestuurd. Zij doopten ongeveer vijftig mensen, en ouderling 
Manoa bleef de daaropvolgende vijfentwintig jaar bij zijn bekeerlingen 
op Samoa wonen. In 1887 kreeg Joseph H. Dean uit Salt Lake City 
(Utah) een oproep voor een zending op Samoa. Ouderling Manoa en 
zijn gelovige vrouw zetten hun huis open voor ouderling Dean en zijn 
vrouw, Florence, de eerste niet-Samoaanse heiligen der laatste dagen 
die ze in meer dan twintig jaar gezien hadden. Al gauw lieten veertien 
mensen zich door ouderling Dean dopen en ongeveer een maand later 
hield hij zijn eerste toespraak in het Samoaans.2 Zo begon het zendings-
werk op het eiland opnieuw. 

Begin 1866 brachten Hawaiiaanse ambtenaren mensen die melaats 
waren naar het schiereiland Kalaupapa op het eiland Molokai, om te 
voorkomen dat de ziekte zich zou verspreiden. In 1873 werden de kerk-
leden Jonathan en Kitty Napela daarheen verbannen. Alleen Kitty had 
de ziekte, maar Jonathan, die in het Salt Lake Endowment House aan 
haar verzegeld was, wilde haar daar niet alleen laten. Jonathan kreeg de 
ziekte later, en toen hij negen jaar later bezoek kreeg van vrienden was 
hij nauwelijks herkenbaar. Enige tijd presideerde hij de heiligen op het 
schiereiland, waarvan er in het jaar 1900 ruim tweehonderd waren. De 
kerkleiders vergaten de trouwe, door de afmattende ziekte aangetaste 
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leden niet, en brachten de gemeente regelmatig een bezoek om in hun 
geestelijke behoeften te voorzien.3 

De jubileumconferentie 

Op 6 april 1880 vierden de kerkleden de vijftigste verjaardag van de 
organisatie van de kerk. Ze noemden het een jubeljaar, zoals de Israëlie-
ten elk vijftigste jaar hadden genoemd. President Taylor schold veel 
schulden kwijt die de arme leden aan de kerk moesten betalen. Ook 
schonk de kerk driehonderd koeien en tweeduizend schapen die ver-
deeld werden onder de 'armen die daarvoor in aanmerking' kwamen.4 

De zusters van de zustershulpvereniging schonken ongeveer achttien-
duizend liter tarwe aan de armen. President Taylor drong er bij de leden 
van de kerk ook op aan om schulden kwijt te schelden, vooral onder de 
noodlijdenden. 'Dit is het jubeljaar!' zei hij.5 Er heerste een sterke geest 
van vergevensgezindheid en vreugde onder de heiligen der laatste 
dagen. 

De laatste dag van de algemene jubileumconferentie in april 1880 
was heel roerend. Elf van de twaalf apostelen gaven hun getuigenis 
in de slotbijeenkomst. Orson Pratt, een van de eerste leden van het 
Quorum der Twaalf Apostelen, sprak over de tijd dat de hele kerk 
bij elkaar gekomen was in het huis van Peter Whitmer sr. in Fayette 
(New York). Hij refereerde aan de beproevingen, de bijeenkomsten, 
de vervolgingen en de smarten van de heiligen der laatste dagen, 
en hij was dankbaar dat hij nog steeds 'onder dit volk gerekend werd.' 
Daarna gaf hij zijn getuigenis 'omtrent het grote werk waaraan de Heer 
onze God gedurende die laatste vijftig jaar bezig [was] geweest.'6 

Ouderling Pratt had nog maar een paar maanden te leven en hij was 
vol vreugde dat hij tot het einde toe had volhard als getrouwe heilige 
der laatste dagen. 

Twee jaar vóór de viering van het jubileum had president John Taylor 
zijn goedkeuring gehecht aan de oprichting van een organisatie die zou 
voorzien in godsdienstlessen aan kinderen. Het eerste jeugdwerk 
startte in Farmington (Utah), ongeveer twintig kilometer ten noorden 
van Salt Lake City, en halverwege het jaar 1880 was er in bijna alle 
nederzettingen van de kerk een jeugdwerk opgericht. Het jeugdwerk 
omvat nu miljoenen kinderen over de hele wereld die gezegend zijn 
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met onderwijs in het evangelie, met muziek, en met vriendschappen 
waar ze iedere week plezier aan beleven. 

De vervolging duurt voort 

Toen de profeet Joseph Smith in het begin van het jaar 1830 bezig was 
met de vertaling van de Bijbel, piekerde hij over het feit dat Abraham, 
Jakob, David en andere leiders in de tijd van het Oude Testament meer 
dan één vrouw hadden. De profeet bad om inzicht, en kwam te weten 
dat het meervoudig huwelijk in bepaalde perioden, voor bepaalde doel-
einden en op grond van goddelijke wetten was toegestaan en door God 
werd voorgeschreven. Joseph Smith kwam ook te weten dat sommige 
heiligen der laatste dagen met Gods goedkeuring door het gezag van 
het priesterschap weldra zouden worden uitgekozen om met meer dan 
één vrouw in het huwelijk te treden. Een aantal heiligen der laatste 
dagen in Nauvoo ging een meervoudig huwelijk aan, maar pas in 
augustus 1852 werd deze leerstelling en de toepassing ervan tijdens de 
algemene conferentie in Salt Lake City algemeen bekend gemaakt. 
Tijdens die conferentie maakte ouderling Orson Pratt op aanwijzing 
van president Brigham Young bekend dat het huwelijk van een man 
met meer dan één vrouw een onderdeel was van de dingen die de Heer 
hersteld had (zie Handelingen 3:19-21). 

Veel godsdienstige en politieke leiders in Amerika werden erg boos 
toen ze hoorden dat de heiligen der laatste dagen in Utah een huwe-
lijksvorm aanmoedigden die zij als immoreel en onchristelijk 
beschouwden. Er werd een grote politieke campagne tegen de kerk en 
haar leden op touw gezet. Het congres van de Verenigde Staten trof een 
wettelijke regeling die de vrijheid van de heiligen der laatste dagen 
beknotte en de kerk economische schade toebracht. Die wettelijke rege-
ling was er tenslotte de oorzaak van dat mannen met meer dan één 
vrouw gearresteerd en gevangengezet werden, en dat hun het stem-
recht, het recht op privacy en de voordelen van andere burgerlijke 
vrijheden werden ontzegd. Honderden getrouwe mannen en enkele 
vrouwen die lid waren van de kerk zaten hun straf uit in gevangenissen 
in Utah, Arizona, Nebraska, Michigan en South Dakota. 

De vervolging nam ook toe ten aanzien van velen die een oproep om 
het evangelie te gaan verkondigen aanvaardden, vooral in de zuidelijke 
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staten. In juli 1878 bijvoorbeeld werd ouderling Joseph Standing op 
wrede wijze vermoord toen hij in de buurt van Rome (Georgia) zijn 
werk deed. Zijn collega, de toekomstige apostel Rudger Clawson, ont-
snapte maar nauwelijks aan de dood. De heiligen in Salt Lake City 
waren erg aangeslagen door het nieuws van de moord op ouderling 
Standing, en duizenden mensen woonden zijn begrafenis in de Taber-
nakel in Salt Lake City bij. 

De ouderlingen John Gibbs, William Berry, William Jones en Henry 
Thompson trokken door het grootste deel van Tennessee in een poging 
om de publieke opinie ten aanzien van de kerk te wijzigen. Op een 
zondagmorgen in augustus 1884 rustten zij uit in het huis van James 
Condor in de buurt van Cane Creek in Tennessee. Terwijl ouderling 
Gibbs in de Schriften zocht naar een tekst voor zijn toespraak baande 
een bende zich een weg door het bos en opende het vuur. De ouderlin-
gen Gibbs en Berry werden gedood. Ouderling Gibbs, die onderwijzer 
was, liet een rouwende vrouw en drie kinderen achter. Zuster Gibbs 
bleef 43 jaar lang weduwe en werd vroedvrouw om haar kinderen te 
kunnen onderhouden. Ze bleef het evangelie trouw tot aan haar dood, 
met het vooruitzicht op een vreugdevolle hereniging met haar echt-
genoot. Brigham Henry Roberts, die ten tijde van de moorden 
zendingspresident was, stelde zijn leven in de waagschaal toen hij 
vermomd de lichamen van Gibbs en Berry ging opgraven. Hij bracht 
de lijken terug naar Utah, waar in veel wijken herdenkingsdiensten 
voor de twee ouderlingen werden gehouden. 

Zendelingen in andere gebieden werden afgetuigd totdat het bloed 
langs hun rug liep, en velen hielden er tot hun dood littekens aan over. 
Het was geen gemakkelijke tijd om lid te zijn van de kerk. 

Veel kerkleiders hielden zich schuil om te voorkomen dat ze wer-
den gearresteerd door federale ambtenaren die op zoek waren naar 
mannen met meer dan één vrouw. Gezinnen vreesden 's avonds 
voor invallen van die ambtenaren. De presidenten George Q. Cannon, 
Lorenzo Snow, Rudger Clawson, Brigham Henry Roberts, George 
Reynolds en vele anderen werden in de gevangenis gezet waar 
ze hun tijd doorbrachten met het schrijven van boeken, met lesgeven 
en met brieven schrijven aan hun gezin. President John Taylor werd 
gedwongen tot een leven in ballingschap in Kaysville (Utah), ongeveer 
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vijfendertig kilometer ten noorden van Salt Lake City, waar hij op 25 juli 
1887 overleed. Hij was een gelovig en moedig man die zijn leven wijdde 
aan zijn getuigenis van Jezus Christus en de vestiging van Gods 
koninkrijk op aarde. 

President Wilford Woodruff 

Wilford Woodruff was een van de meest succesvolle zendelingen van 
de kerk en hij stond ook bekend vanwege zijn profetische inzichten 
en zijn trouw aan de kerk. Hij hield uiterst zorgvuldig dagboeken bij die 
veel informatie verschaffen over de vroege geschiedenis van de kerk. 
Toen John Taylor overleed, was Wilford Woodruff president van het 
Quorum der Twaalf Apostelen, en bijna twee jaar later werd hij 
gesteund als de president van de kerk. 

Tijdens zijn ambtsperiode nam de politieke campagne tegen de heili-
gen der laatste dagen in hevigheid toe, maar de kerk maakte verdere 
vooruitgang. In drie steden in Utah waren er tempels in gebruik - in 
St.- George, Logan en Manti - en de Salt Laketempel naderde zijn vol-
tooiing. Deze huizen van de Heer stelden duizenden heiligen in staat 
hun eigen begiftiging te ontvangen en het werk te doen voor hun over-
leden verwanten. President Woodruff hechtte zijn leven lang veel 
belang aan het werk in de tempel en aan familiegeschiedenis. Bij veel 
gelegenheden vermaande hij de heiligen om in de tempel verordenin-
gen voor hun voorouders te verrichten. 

De volgende gebeurtenis benadrukt het belang van het werk dat de 
heiligen voor de doden verrichtten. In mei 1884 was bisschop Henry 
Ballard van de wijk Logan 2 thuis bezig met het ondertekenen van tem-
pelaanbevelingen. Henry's negenjarige dochter die vlak bij haar huis op 
de stoep met een paar vriendinnetjes stond te praten, zag twee oudere 
mannen aan komen lopen. Ze riepen haar, gaven haar een krant en zei-
den dat ze die aan haar vader moest geven. 

Het meisje deed wat haar gevraagd was. Bisschop Ballard zag dat de 
krant, de Newsbury Weekly News, uitgegeven in Engeland, de namen 
bevatte van meer dan zestig van zijn en zijn vaders kennissen, met daar-
bij hun genealogische gegevens. Die krant, van 15 mei 1884, werd hem 
al drie dagen nadat hij gedrukt was, gegeven. In een tijd, lang voordat 
er luchtpost bestond en waarin de post er enige weken over deed om de 
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afstand tussen Engeland en het westen van Amerika te overbruggen, 
was dat een wonder. 

De volgende dag nam bisschop Ballard de krant mee naar de tempel 
en vertelde aan Marriner W. Merrill, de tempelpresident, hoe hij eraan 
gekomen was. President Merrill zei toen: 'Broeder Ballard, iemand aan 
de andere zijde wil graag dat het werk voor die mensen gedaan wordt, 
en zij wisten dat u dat zou doen als u deze krant in handen kreeg.'7 De 
krant wordt bewaard in de historische bibliotheek van de kerk in Salt 
Lake City. 

Ondanks de vervolgingen moedigden de kerkleiders de kolonisatie 
van niet-gekoloniseerde gebieden in het westen van Amerika toch aan. 
Begin 1885 vestigden veel gezinnen van de kerk zich in Sonora en 
Chihuahua (Mexico) en stichtten daar steden zoals Colonia Juarez en 
Colonia Diaz. Ook andere gebieden in het noorden van Mexico ontvin-
gen immigrerende kerkleden. 

Er waren ook kerkleden die in noordelijke richting, in Canada, een 
gebied zochten om zich te vestigen. Charles O. Card, president van de 
ring Cache Valley, stichtte in 1886 een gemeenschap van heiligen der 
laatste dagen in het zuiden van Alberta. In de winter van 1888 woonden 
meer dan honderd heiligen der laatste dagen in het westen van Canada, 
en in de jaren negentig kwamen er nog meer bij, die de werkkracht 
leverden voor de aanleg van een irrigatiesysteem en een spoorweg. Veel 
leiders van de kerk zijn in Alberta geestelijk tot rijpheid gekomen. 

Het Manifest 

Naarmate het einde van de jaren tachtig naderde, vaardigde de rege-
ring van de Verenigde Staten aanvullende wetten uit waardoor dege-
nen die een meervoudig huwelijk hadden, het stemrecht en het recht 
om in een jury plaats te nemen, werd ontzegd en waardoor de kerk 
strenge beperkingen werden opgelegd ten aanzien van haar bezittin-
gen. Gezinnen van de kerk leden onder het feit dat nog meer vaders 
zich schuil gingen houden. President Woodruff smeekte de Heer om 
leiding. Op de avond van 23 september 1890 schreef de profeet, hande-
lend onder inspiratie, het Manifest, een geschrift waardoor er een 
einde kwam aan het meervoudig huwelijk voor leden van de kerk. 
De Heer toonde president Woodruff in een visioen dat de regering van 
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de Verenigde Staten de tempels zou overnemen, waardoor er een eind 
zou komen aan het werk voor de levenden en de doden, tenzij er een 
eind kwam aan het sluiten van meervoudige huwelijken. 

Op 24 september 1890 kreeg het Manifest de steun van het Eerste 
Presidium en van het Quorum der Twaalf Apostelen. De heiligen 
stemden ermee in tijdens de algemene conferentie van oktober 1890. 
Tegenwoordig is het document toegevoegd aan de Leer en Verbonden 
als Officiële Verklaring nr. 1. 

Na deze door de kerk ondernomen actie verleenden federale functio-
narissen gratie aan mannen van de kerk die veroordeeld waren wegens 
overtreding van de wet tegen het meervoudig huwelijk, en aan veel 
vervolgingen kwam een einde. Maar, zoals president Woodruff 
verklaarde: Tk had moeten toelaten dat alle tempels ons ontnomen wer-
den; ik had zelf naar de gevangenis moeten gaan, en dat voor alle 
andere mannen moeten laten gebeuren, als de God des hemels me niet 
had geboden te doen wat ik gedaan heb; en toen het moment aanbrak 
waarop mij dat geboden werd, was het me allemaal duidelijk. Ik 
wendde me tot de Heer, en ik schreef op wat de Heer me dicteerde' 
('Excerpts from Three Addresses by President Wilford Woodruff Regar-
ding the Manifesto'). God, en niet het congres van de Verenigde Staten, 
bracht het officiële einde van het meervoudig huwelijk tot stand. 

De Genealogical Society 

Lang voordat de heiligen der laatste dagen een genealogische vereni-
ging oprichtten, werden er door kerkleden al gegevens van hun over-
leden voorouders verzameld. Onder andere Wilford Woodruff, Orson 
Pratt en Heber J. Grant vonden namen van duizenden voorouders voor 
wie ze de tempelverordeningen verrichtten. In 1894 besloot het Eerste 
Presidium tot de oprichting van een genealogische vereniging met 
ouderling Franklin D. Richards als eerste voorzitter. Er werd een biblio-
theek opgericht, en vertegenwoordigers van de vereniging reisden 
de hele wereld af op zoek naar namen van mensen voor wie de tempel-
verordeningen verricht konden worden. Die vereniging was de voor-
loper van de afdeling familiegeschiedenis van de kerk. 

Tijdens de algemene conferentie van april 1894 kondigde president 
Woodruff aan dat hij een openbaring over het genealogische werk had 
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ontvangen. Hij verklaarde dat God wilde dat de heiligen 'hun familie-
geschiedenis zover mogelijk [natrokken], en aan hun ouders verzegeld 
[werden]. Verzegel de kinderen aan hun ouders en laat die keten zover 
mogelijk doorlopen. (...) Dat is wat de Heer van zijn volk wil,' zei hij, 
'en ik denk dat u, als u erover nadenkt, te weten zult komen dat het juist 
is.'8 Nog steeds worden de heiligen der laatste dagen aangemoedigd 
om gegevens van hun overleden voorouders op te sporen en voor hen 
de tempelverordeningen te verrichten. 

Van 1885 tot 1900 hebben veel kerkleden genealogisch zendingswerk 
verricht. Ze kregen een uitnodiging om naar Salt Lake City te komen 
voor een zegen van een van de algemene autoriteiten. Ze kregen ook 
een zendingskaart en een aanstellingsbrief. Ze bezochten verwanten, 
schreven namen over van grafstenen en verdiepten zich in doop-, 
trouw-, en begrafenisboeken en familiebijbels, waarna ze met waarde-
volle informatie naar huis terugkeerden, waardoor het tempelwerk 
gedaan kon worden. Veel zendelingen kwamen terug met verhalen 
over geestelijke ervaringen waardoor ze de zekerheid hadden gekregen 
dat de Heer bij hen was en ze geleid had naar een familielid dat belang-
rijke informatie kon verschaffen.9 

De inwijding van de Salt Laketempel 

President Wilford Woodruff wijdde een groot deel van zijn tijd aan 
tempelwerk. Hij was de eerste president van de St. Georgetempel en hij 
wijdde de Mantitempel in. Veertig jaar nadat de hoeksteen van de Salt 
Laketempel was gelegd, keek president Woodruff uit naar de inwijding 
van deze belangrijke tempel. Van 6 april tot 18 mei 1893 werden de 
inwijdingsdiensten gehouden, die door ongeveer 75 duizend mensen 
werden bijgewoond. 

Na de eerste inwijdingsdienst op 6 april schreef president Woodruff 
in zijn dagboek: 'De geest en de macht Gods rustten op ons. Wij hadden 
de geest van profetie en openbaring, het hart van de mensen werd ver-
zacht, en er werden ons vele dingen geopenbaard.'11 Een aantal heiligen 
zag engelen, anderen zagen vroegere presidenten van de kerk en 
andere overleden kerkleiders.12 

Toen president Woodruff zijn negentigste verjaardag vierde, kwamen 
duizenden zondagsschoolkinderen in de Tabernakel op Temple Square 
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bijeen om hem eer te bewijzen. Hij was diep bewogen en vertelde 
zijn jonge toehoorders heel geëmotioneerd dat hij, toen hij tien was, 
eens in een protestantse zondagsschool zat waar hij las over apostelen 
en profeten. Toen hij weer thuis kwam, bad hij dat hij lang genoeg 
zou mogen leven om mee te maken dat er weer apostelen en profeten 
op aarde zouden zijn. Nu bevond hij zich in de nabijheid van mannen 
die apostelen en profeten waren; zijn gebed was dubbel en dwars 
verhoord.13 

Een jaar later, op 2 september 1898, overleed president Woodruff 
tijdens een bezoek aan San Francisco. 

President Lorenzo Snow en de tiende 

Na de dood van president Woodruff werd Lorenzo Snow, toenmalig 
president van het Quorum der Twaalf, president van de kerk. Hij was 
een verstandig en beminnelijk leider die heel goed op zijn taak was 
voorbereid. Hij had alle profeten van de kerk gekend en was ook door 
hen onderwezen. In november 1900 vertelde hij de heiligen die in de 
Tabernakel vergaderd waren dat hij vaak bij de profeet Joseph Smith en 
diens gezin op bezoek was geweest, bij hem had gegeten, en persoon-
lijke gesprekken met hem had gevoerd. Hij wist dat Joseph een profeet 
van God was omdat de Heer hem dat 'heel duidelijk en volledig' had 
laten zien.14 

Tijdens de ambtsperiode van president Lorenzo Snow kreeg de kerk 
te maken met ernstige financiële problemen die veroorzaakt waren 
doordat de federale regering een wet tegen het meervoudig huwelijk 
had uitgevaardigd. President Snow piekerde en bad hoe de kerk haar 
schuld kon aflossen. Tijdens de daaropvolgende algemene conferentie 
in april 1899 kreeg hij het gevoel dat hij naar St. George (Utah) moest 
gaan. Tijdens een vergadering daar onderbrak hij zijn toespraak enige 
tijd en verklaarde daarna dat hij een openbaring had ontvangen. De 
leden van de kerk hadden de wet van tiende verwaarloosd, en de Heer 
had hem laten weten dat er, als de leden van de kerk trouwer een 
volledige tiende zouden betalen, zegeningen over hen zouden worden 
uitgestort. 

De profeet vertelde in alle gemeenten in Utah hoe belangrijk de 
tiende was. De heiligen gehoorzaamden, en dat jaar betaalden ze 
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tweemaal zoveel tienden als het jaar daarvoor. In 1907 had de kerk 
voldoende geld om al haar schuldeisers te betalen. 

In 1898 maakte president George Q. Cannon bij het algemeen bestuur 
van de OOV bekend dat het Eerste Presidium besloten had om 'een 
aantal van onze verstandige vrouwen op zending te roepen'.15 Vóór die 
tijd waren wel een paar zusters met hun echtgenoot op zending 
geweest, maar dit was de eerste keer dat de kerk officieel zusters als 
afgezant van de Heer Jezus Christus riep en aanstelde. Hoewel ze niet 
verplicht zijn om op zending te gaan, hebben in de afgelopen tientallen 
jaren duizenden zusters van dat voorrecht gebruik gemaakt en de Heer 
moedig gediend als voltijdzendeling. 

Tijdens de ambtsperiode van president Lorenzo Snow brak de twin-
tigste eeuw aan. Aan het begin van deze eeuw had de kerk 43 ringen, 
20 zendingsgebieden, en 976 wijken en gemeenten. De kerk telde 
283.765 leden, van wie de meesten in de Verenigde Staten, in het gebied 
van de Rocky Mountains, woonden. Er waren vier tempels in gebruik, 
en in de Juvenile Instructor, de Improvement Era en de Young Women's 
Journal konden de leden artikelen over de kerk lezen. Er gingen geruch-
ten dat er ten minste één nieuw zendingsgebied geopend zou worden, 
en de heiligen der laatste dagen konden zich nauwelijks voorstellen wat 
er in de volgende honderd jaar te gebeuren stond. Toch hadden zij het 
vertrouwen dat de profetieën aangaande de toekomst van de kerk in 
vervulling zouden gaan. 
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HOOFDSTUK ZEVEN 

In de periode van 1901 tot 1970 hebben vier presidenten de groeiende 
kerk geleid: Joseph F. Smith, Heber J. Grant, George Albert Smith en 
David O. McKay. Deze presidenten zijn getuige geweest van de over-
gang van paard en wagen naar ruimtereizen per raket. De heiligen 
moesten twee wereldoorlogen en een algemene economische malaise 
doormaken. In die tijd werden er negen tempels gebouwd. In 1901 
waren er ongeveer driehonderdduizend leden in vijftig ringen, en in 
1970 had de kerk meer dan 2.800.000 leden in vijfhonderd ringen die 
verspreid waren over de hele wereld. 

President Joseph F. Smith 

Joseph F. Smith werd geboren in 1838, in een klein huisje in de buurt 
van de tempel in Far West, toen de vervolgingen in Missouri hun 
hoogtepunt hadden bereikt. Toen Joseph geboren werd, zat zijn vader, 
Hyrum Smith, in de gevangenis van Richmond (Missouri), en zijn 
moeder, Mary Fielding Smith, stond alleen in de zorg voor haar 
kinderen. 

De jonge Joseph verhuisde met het gezin van Missouri naar Nauvoo 
(Illinois), waar een gebeurtenis plaatsvond die hij de rest van zijn leven 
niet vergeten zou: de moord op zijn vader en op zijn oom in de gevan-
genis van Carthage. Joseph heeft nooit de laatste keer vergeten dat hij 
zijn vader zag, toen die te paard op weg zou gaan naar Carthage, zijn 
zoon optilde, hem kuste en weer neerzette. Ook heeft hij nooit vergeten 
hoe ze schrokken toen er 's avonds een buurman op het raam klopte om 
zijn moeder te vertellen dat Hyrum vermoord was. De aanblik van zijn 
vader en zijn oom in hun doodskist in het Mansion House in Nauvoo is 
nooit uit zijn geheugen gewist. 
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De jonge Joseph werd bijna van de ene op de andere dag volwassen. 
Toen Mary Fielding Smith met haar gezin tijdens de uittocht uit Nauvoo 
wegtrok, was de zevenjarige Joseph voerman op een van haar wagens. 
Joseph was dertien toen zijn moeder stierf, en vóór zijn zestiende ver-
trok hij op zending naar de Sandwich-eilanden (later Hawaii genoemd). 
Binnen drie maanden na zijn aankomst in Honolulu sprak hij de taal 
vloeiend, een gave van de geest die hem verleend was door ouderling 
Parley P. Pratt en Orson Hyde van de Twaalf, die hem hadden aange-
steld. Toen hij 21 was, ging hij naar een ander zendingsgebied, ditmaal 
voor drie jaar naar Groot-Brittannië. 

Joseph was pas 28 toen president Brigham Young hem ordende tot 
apostel. In de daaropvolgende jaren was hij raadgever van vier presi-
denten van de kerk. Toen Lorenzo Snow in oktober 1901 overleed, werd 
Joseph F. Smith de zesde president van de kerk. Hij stond bekend om 
zijn vermogen evangeliewaarheden te verklaren en te verdedigen. Zijn 
toespraken en geschriften zijn gebundeld in het boek Evangelieleer, dat 
een van de belangrijke leerstellige geschriften van de kerk is geworden. 

In de eerste decennia van de twintigste eeuw maakte de kerk voor-
uitgang in diverse belangrijke opzichten. Omdat de kerk de nadruk 
bleef leggen op de tiende en omdat de heiligen die trouw bleven beta-
len, konden alle schulden worden afbetaald. Er volgde een periode van 
voorspoed waarin de kerk tempels, kerken en bezoekerscentra kon 
bouwen en gebieden kon aankopen die voor de kerk van historische 
waarde waren. Ook werd het bestuursgebouw in Salt Lake City 
gebouwd, dat nog steeds het hoofdkwartier van de kerk is. 

President Smith zag het belang van tempels over de hele wereld. In 
1906, tijdens een conferentie in Bern (Zwitserland) strekte hij zijn hand 
uit en zei: 'De tijd zal aanbreken waarop dit land bezaaid zal zijn met 
tempels waar u heen kunt gaan om uw overledenen te verlossen.'1 De 
eerste tempel van de kerk in Europa, de Zwitserse tempel, werd bijna 
een halve eeuw later ingewijd in een voorstad van de stad waar presi-
dent Smith zijn profetie had uitgesproken. President Smith heeft in 1913 
land toegewijd voor een tempel in Cardston, Alberta (Canada) en in 
1915 voor een tempel in Hawaii. 

Begin 1900 spoorden de kerkleiders de heiligen aan om in hun eigen 
land te blijven en niet naar Utah te gaan. In 1911 lieten Joseph F. Smith 
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en zijn raadgevers in het Eerste Presidium de volgende verklaring uit-
gaan: 'Het is wenselijk dat onze mensen in hun eigen land blijven 
en blijvende gemeenten stichten om het evangelie te verkondigen.'2 

Zes weken voordat hij stierf, ontving president Smith een belangrijke 
openbaring over de verlossing van de doden. In een visioen zag hij 
de bediening van de Verlosser in de geestenwereld en hij kwam tot de 
ontdekking dat getrouwe heiligen de gelegenheid krijgen om in de 
geestenwereld het evangelie verder te onderwijzen. Die openbaring 
werd in 1976 aan de Parel van grote waarde toegevoegd en in 1979 
werd hij als afdeling 139 overgezet naar de Leer en Verbonden. 

President Heber J. Grant 

Kort voordat president Joseph F. Smith in november 1918 overleed, 
nam hij Heber J. Grant, die toen president van de Twaalf was, bij de 
hand en zei: 'De Heer zegene je, m'n jongen, de Heer zegene je; je hebt 
een belangrijke taak. Onthoud altijd dat dit het werk van de Heer is, en 
niet van mensen. De Heer is groter dan wie ook. Hij weet wie zijn kerk 
moet leiden, en Hij maakt nooit een fout.'3 Toen Heber J. Grant 62 was, 
werd hij de zevende president van de kerk, nadat hij vanaf 1882 apostel 
was geweest. 

Als jongeman en tijdens zijn hele leven toonde Heber een ongebrui-
kelijke vastbeslotenheid om zijn doelen te bereiken. Hij was enig kind 
en werd opgevoed door zijn moeder, die weduwe was. Daardoor was 
hij enigszins afgesloten van de dingen die jongens van zijn leeftijd 
deden. Toen hij een proef wedstrijd speelde bij een honkbalteam werd 
hij geplaagd vanwege zijn onhandigheid en zijn onbekwaamheid, en 
werd hij niet tot het team toegelaten. Hij liet zich niet ontmoedigen, 
maar oefende vele uren in het werpen van de bal en werd later lid van 
een ander team dat diverse keren plaatselijk kampioen werd. 

Toen hij jong was, wilde hij boekhouder worden toen hij erachter 
kwam dat het veel meer zou opbrengen dan het baantje van schoen-
poetser dat hij toen had. In die tijd moest een boekhouder goed kunnen 
schrijven, maar zijn handschrift was zo slecht dat twee van zijn vrien-
den het hanenpoten noemden. Ook nu liet hij zich niet ontmoedigen, 
maar besteedde vele uren aan het verbeteren van zijn handschrift. Hij 
werd heel bekend omdat hij zo prachtig kon schrijven, gaf daarin later 
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De kerk stichtte welzijnsboerderijen voor de productie van voedsel voor de armen. 
Kerkleden zetten zich daarvoor in, zoals te zien is aan deze heiligen die in 1933 werkten 

op een suïkerbietenboerderij. 

zelfs les aan de universiteit, en hij kreeg vaak het verzoek om belang-
rijke documenten te schrijven. Hij was een groot voorbeeld voor veel 
mensen die zagen dat hij vastbesloten was zijn uiterste best te doen in 
de dienst van de Heer en zijn naasten. 

President Grant was een verstandig en succesvol zakenman wiens 
vaardigheden hem in staat stelden de kerk door een wereldwijde finan-
ciële depressie heen te helpen en door de persoonlijke moeilijkheden 
die daarvan het gevolg waren. Hij geloofde vast in zelfredzaamheid en 
in vertrouwen op de Heer en op zijn eigen harde werken, en niet op de 
regering. Met het geld dat hij verdiende heeft hij veel mensen geholpen. 

In de jaren dertig hadden de heiligen, net als veel andere mensen in 
de wereld, tijdens de grote economische depressie te kampen met werk-
loosheid en armoede. In 1936 kreeg president Grant een openbaring 
van de Heer en stelde als gevolg daarvan het welzijnsprogramma van 
de kerk in om de armen bij te staan en alle leden zelfredzaam te laten 
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worden. Over dat programma zei het Eerste Presidium: 'Ons eerste 
doel was om, voor zover mogelijk, een systeem op te zetten waardoor 
met de vloek van werkloosheid en uitkeringen zou worden afgerekend, 
en waardoor onze mensen weer onafhankelijk, bedrijvig en spaarzaam 
zouden worden en weer zelfrespect zouden krijgen. De kerk stelt zich 
ten doel de mensen te helpen zichzelf te helpen. Werk moet weer 
worden gezien als het leidende beginsel in het leven van de leden van 
de kerk.'4 

President J. Reuben Clark junior, die 28 jaar lang raadgever is 
geweest in het Eerste Presidium, heeft nadrukkelijk gezegd: 'Het wer-
kelijke doel van het welzijnsprogramma op langere termijn is bij de 
leden van de kerk die hoedanigheid ontwikkelen, zowel bij degenen die 
geven als bij degenen die ontvangen, waardoor alle kwaliteiten die in 
hen verborgen liggen naar boven komen, waardoor de latente rijkdom 
van de geest tot bloei komt en vruchten gaat afwerpen.'5 

In 1936 werd een algemeen welzijnscomité opgericht om toezicht te 
houden op de welzijnsactiviteiten in de kerk. Harold B. Lee, president 
van de ring Pioneer, werd aangesteld tot directeur van het comité. Later 
werd Deseret Industries opgericht om werklozen en gehandicapten 
te helpen, en er werden landbouw- en productieprojecten opgestart om 
de armen te helpen. Het welzijnsprogramma is ook nu nog duizenden 
mensen tot zegen, zowel leden van de kerk als anderen in de hele 
wereld die in behoeftige omstandigheden verkeren. 

Terwijl het zendingswerk in versneld tempo werd voortgezet, was 
president Grant behulpzaam bij een ongewone bekering. Vincenzo di 
Francesca, een Italiaanse predikant, liep in de stad New York naar zijn 
kerkgebouw toen hij in een vuilnisvat een boek zonder omslag zag lig-
gen. Hij pakte het boek, sloeg de bladzijden om, en zag voor het eerst de 
namen Nephi, Mosiah, Alma en Moroni. Hij kreeg de behoefte om het 
boek te lezen hoewel hij niet eens de titel wist of waar het vandaan 
kwam, en hij bad of het waar was. Naar zijn zeggen kreeg hij toen 'een 
blij gevoel, alsof ik iets kostbaars en buitengewoons had gevonden; het 
gaf me troost in mijn hart en een vreugde die met geen pen te beschrij-
ven was.' Hij begon de beginselen van het boek aan de leden van zijn 
kerk te onderwijzen. Zijn kerkleiders gaven hem daarvoor een standje 
en gelastten hem zelfs het boek te verbranden, wat hij weigerde. 
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Later ging hij terug naar Italië, waar hij in 1930 tot de ontdekking 
kwam dat het boek door De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen 
der Laatste dagen werd uitgegeven. Hij schreef een brief aan de kerk in 
Utah die naar president Grant werd doorgestuurd. President Grant 
stuurde hem een Italiaans exemplaar van het Boek van Mormon en gaf 
zijn naam door aan de president van het zendingsgebied Europa. Door 
de problemen van de oorlog kon Vincenzo vele jaren lang niet gedoopt 
worden, maar op 18 januari 1951 werd hij eindelijk lid van de kerk, 
de eerste persoon op het eiland Sicilië die zich liet dopen. Vijfjaar later 
ontving hij zijn begiftiging in de Zwitserse tempel.7 

Op 6 mei 1922 wijdde president Grant het eerste radiostation van de 
kerk in. Twee jaar later maakte het station een begin met de uitzending 
van algemene conferenties, waardoor veel meer leden van de kerk in 
staat werden gesteld om de boodschap van de algemene autoriteiten te 
beluisteren. Niet lang daarna, in juli 1929, ging voor het eerst het pro-
gramma van het Tabernakelkoor, Music and the Spoken Word, de lucht in, 
een wekelijkse uitzending met inspirerende muziek en een gesproken 
boodschap. Dat programma wordt nog steeds elke week uitgezonden. 

President Grant stierf op 14 mei 1945. Hij was 27 jaar lang president 
van de kerk geweest, een ambtsperiode die in aantal jaren alleen door 
die van Brigham Young werd overtroffen. 

President George Albert Smith 

George Albert Smith volgde Heber J. Grant op als president van de 
kerk. President Smith was een levend voorbeeld van het geluk dat 
voortkomt uit het naleven van het evangelie. Hij getuigde: Alle geluk 
en alle vreugde die die naam verdienen, zijn het gevolg van het onder-
houden van de geboden Gods en van het opvolgen van zijn advies en 
raad/8 

Gehoorzaamheid aan Gods geboden en aan de raad van de kerklei-
ders is generaties lang het rechtschapen patroon geweest waarnaar de 
familieleden van president Smith hun leven gericht hebben. Hij werd 
vernoemd naar zijn grootvader van vaders kant, George A. Smith, een 
neef van de profeet Joseph Smith, en raadgever van president Brigham 
Young. De vader van George Albert, John Henry Smith, was raadgever 
in het Eerste Presidium onder Joseph F. Smith. Toen George Albert 
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Smith 33 was, werd hij geroepen in het Quorum der Twaalf. Van 1903 
tot 1910 zaten John Henry en George Albert allebei in het Quorum 
der Twaalf, de enige keer in deze bedeling dat een vader en een zoon 
tegelijkertijd in dat quorum zaten. 

De 42 jaren waarin George Albert Smith deel uitmaakte van het 
Quorum der Twaalf waren vol edel dienstbetoon, ondanks de perioden 
waarin zijn gezondheid te wensen overliet. Zijn ogen raakten bescha-
digd door de zon toen hij het toezicht had op de spoorlijn in het zuiden 
van Utah, en ondanks een operatie werd hij bijna blind. Toenemende 
druk en aanslagen op zijn tijd verzwakten zijn broze lichaam, en in 1909 
bezweek hij door uitputting. Het voorschrift van de dokter dat hij volle-
dig rust moest houden, vrat aan zijn zelfvertrouwen, veroorzaakte een 
gevoel van nutteloosheid, en verergerde zijn stress. 

In die moeilijke tijd had George een droom waarin hij een prachtig 
bos dichtbij een groot meer zag. Nadat hij een stuk door het bos gelopen 
had, zag hij zijn geliefde grootvader, George A. Smith, naar zich toeko-
men. George holde naar hem toe, maar toen zijn grootvader dichterbij 
gekomen was, stond hij stil en zei: Tk zou graag willen weten wat je 
met mijn naam hebt gedaan/ George zag zijn leven aan zich voorbij-
gaan en nederig antwoordde hij: Tk heb nooit iets met uw naam gedaan 
waarvoor u zich hoeft te schamen/ Door die droom verbeterde de 
weerstand van Georges geest en lichaam, en kon hij al gauw weer aan 
het werk. Later heeft hij die ervaring vaak een belangrijk keerpunt in 
zijn leven genoemd.9 

Gedurende de ambtsperiode van George Albert Smith, van 1945 tot 
1951, werd het miljoenste lid van de kerk ingeschreven, de tempel in 
Idaho Falls (Idaho) werd ingewijd, en het zendingswerk werd na de 
Tweede Wereldoorlog hervat. 

Ook werden pogingen in het werk gesteld om de Europese heiligen 
te helpen die als gevolg van de oorlog in armoede vervallen waren. 
Kerkleden in de Verenigde Staten werden aangespoord om kleding en 
andere gebruiksartikelen te geven. President Smith had een onderhoud 
met Harry S. Truman, de president van de Verenigde Staten, om toe-
stemming te vragen voor de verzending van het ingezamelde voedsel, 
de kleding en het beddengoed naar Europa. President Smith beschreef 
die ontmoeting als volgt: 
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'President Truman zei: "Waarom willen jullie dat naar hen versche-
pen? Hun geld is niets waard." 

'Ik zei: "Wij willen hun geld niet." Hij keek me aan en zei: "U wilt 
toch niet zeggen dat u het aan hen geeft?" 

'Ik zei: "Natuurlijk geven we het hun. Het zijn onze broeders en 
zusters en ze verkeren in nood. God heeft ons gezegend met meer dan 
we nodig hebben, en we versturen het graag als we de medewerking 
van de regering kunnen krijgen." 

'Hij zei: "U bent aan het goede adres", en hij voegde eraan toe: "Het 
zal ons een genoegen zijn u te helpen met alles wat in ons vermogen 
ligt.'"10 

Terwijl de giften in Utah gesorteerd en ingepakt werden om ver-
scheept te worden, kwam president Smith een kijkje nemen bij de voor-
bereidingen. Tranen stroomden over zijn gezicht toen hij zag wat een 
grote hoeveelheid goederen er zo edelmoedig geschonken was. Na een 
korte tijd trok hij zijn nieuwe overjas uit en zei: 'Stuur deze alstublieft 
ook mee.' Hoewel diverse mensen om hem heen zeiden dat hij zijn jas 
op die koude winterse dag zelf nodig had, stond hij erop dat hij werd 
meegestuurd.11 

Ouderling Ezra Taft Benson van het Quorum der Twaalf kreeg de 
opdracht om de zendingsgebieden in Europa te heropenen, op de 
distributie van de hulpgoederen toe te zien en in de geestelijke behoef-
ten van de heiligen te voorzien. Een van de eerste bezoeken die ouder-
ling Benson aflegde, was aan een conferentie van heiligen in Karlsruhe, 
een Duitse stad aan de Rijn. Ouderling Benson vertelde over die 
gebeurtenis: 

'Uiteindelijk vonden we de plek waar de bijeenkomst werd gehou-
den: in een gedeeltelijk gebombardeerd gebouw tussen andere huizen 
in. De bijeenkomst was ongeveer twee uur geleden begonnen en de 
heiligen hadden op ons zitten wachten in de hoop dat we zouden 
komen, omdat het gerucht de ronde deed dat we de conferentie mis-
schien zouden bijwonen. En toen we het podium opkwamen zag ik 
voor het eerst in mijn leven een hele zaal vol mensen in tranen, want zij 
beseften dat er eindelijk vertegenwoordigers van Zion, zoals zij het 
noemden, na zes of zeven jaar bij hen terug waren. (...) Ik keek in hun 
opgeheven gezichten, bleek en mager. (...) Veel heiligen waren gekleed 
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President Cornelius Zappey en zendelingen in het zendingsgebied Nederland met 
aardappelen voor de heiligen in Duitsland (1947). 

in lompen, sommigen waren blootsvoets, maar ik kon het licht van het 
geloof in hun ogen zien toen zij getuigenis aflegden van de goddelijk-
heid van dit belangrijke werk en uiting gaven aan hun dankbaarheid 
voor de zegeningen van de Heer/12 

Tot de vele taken van ouderling Benson behoorde het toezicht op de 
distributie van 127 wagonladingen voedingsmiddelen, kleding, bed-
dengoed en medicijnen in Europa. Jaren later, toen president Thomas S. 
Monson een nieuw kerkgebouw in Zwickau (Duitsland) inwijdde, 
kwam er een oudere broeder met tranen in zijn ogen naar hem toe en 
vroeg of hij de groeten wilde doen aan president Ezra Taft Benson. Hij 
zei: 'Zeg hem dat hij, toen hij ons de voedingsmiddelen en de kleren 
van leden van de kerk in Amerika bracht, mijn leven en dat van veel 
van mijn broeders en zusters in mijn geboorteland heeft gered/13 

De Nederlandse heiligen kregen de gelegenheid om oprecht christe-
lijk dienstbetoon te verlenen aan de hongerende heiligen in Duitsland. 
De Nederlandse leden hadden in de oorlog veel te lijden gehad en 
hadden daarna hulp gekregen van de kerkleden in de Verenigde Staten. 
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In de lente van 1947 werd hun gevraagd om zelf welzijnsprojecten op te 
starten, wat zij vol enthousiasme deden. Ze begonnen met het poten 
van aardappelen en verwachtten een grote oogst. 

In die tijd kwam president Walter Stover van het zendingsgebied 
Duitsland-Oost naar Nederland en vertelde met tranen in zijn ogen 
over de honger en de wanhoop van de leden van de kerk in Duitsland. 
President Cornelius Zappey, de president van het zendingsgebied 
Nederland, vroeg zijn leden of zij hun aardappelen aan de Duitsers wil-
den geven, die tijdens de oorlog hun vijand waren geweest. De leden 
stemden daar bereidwillig mee in en begonnen hun aardappeloogst 
met toenemende belangstelling tegemoet te zien. De oogst was veel 
groter dan wie dan ook verwacht had, en de Nederlandse heiligen 
konden 75 duizend kilo aardappelen naar hun broeders en zusters in 
Duitsland sturen. Een jaar later stuurden de Nederlandse heiligen 
negentigduizend kilo aardappelen en negenduizend kilo haring naar 
de heiligen in Duitsland.14 

De overmaat aan christelijke liefde die deze heiligen tentoonspreid-
den, was [ook] typerend voor president George Albert Smith, die 
de liefde van Christus in buitengewone mate uitstraalde. Hij zei: 'Ik kan 
u zeggen, broeders en zusters, dat de gelukkigste mensen op deze 
wereld diegenen zijn die hun naasten liefhebben als zichzelf en die hun 
dankbaarheid voor Gods zegeningen tonen door hun manier van 
leven/15 

President David O. McKay 

David O. McKay was raadgever van president George Albert Smith 
in het Eerste Presidium. In de lente van 1951, toen het ernaar uitzag dat 
de gezondheid van president Smith er iets op vooruit was gegaan, 
besloten president McKay en zijn vrouw, Emma Rae, uit Salt Lake City 
te vertrekken voor een uitgestelde vakantie in Californië. Ze onderbra-
ken hun reis in St. George (Utah) om er te overnachten. Toen president 
McKay de volgende ochtend vroeg wakker werd, kreeg hij het duide-
lijke gevoel dat hij naar de hoofdzetel van de kerk terug moest keren. 
Binnen enkele dagen na zijn aankomst in Salt Lake City kreeg president 
Smith een hartaanval waaraan hij op 4 april 1951 overleed. David O. 
McKay werd toen de negende president van de kerk. 
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President David O. McKay als kleine jongen met de andere gezinsleden. 
David zit op zijn vaders schoot. 

President McKay was goed voorbereid om de kerk te leiden. Als kind 
van acht jaar kreeg hij de taak van man des huizes op zijn schouders 
toen zijn vader werd geroepen voor een zending in Groot-Brittannië. 
Twee van zijn oudere zusjes waren kort daarvoor overleden, zijn moe-
der was in verwachting, en zijn vader vond dat Davids moeder de ver-
antwoordelijkheid voor de boerderij niet alleen kon dragen. In die 
omstandigheden zei broeder McKay tegen zijn vrouw: Tk kan natuur-
lijk onmogelijk gaan/ Zuster McKay keek hem aan en zei: 'Natuurlijk 
wel. Je hoeft je over mij geen zorgen te maken. David O. en ik redden 
het best samen!'16 Het geloof en de toewijding van zijn ouders legden 
bij David de kiem van zijn verlangen om de Heer levenslang te dienen. 
In 1906, toen hij 32 was, werd hij geroepen in de Raad der Twaalf, en in 
die Raad en in het Eerste Presidium (als raadgever van president Heber 
J. Grant en vervolgens van president George Albert Smith) heeft hij 45 
jaar gewerkt voordat hij president van de kerk werd. 

President McKay werkte een uitgebreid reisschema af en bezocht 
leden van de wereldwijde kerk. Hij bezocht onder andere de heiligen 
in Groot-Brittannië en in Europa, Zuid-Afrika, Latijns-Amerika, 
de eilanden in de Stille Oceaan. Tijdens zijn verblijf in Europa trof hij 
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voorbereidende maatregelen voor de bouw van de tempels in Engeland 
en in Zwitserland. Vóór het einde van zijn ambtsperiode had hij 
bijna de hele wereld bezocht, tot zegen en inspiratie van de leden van 
de kerk. 

President McKay legde opnieuw de nadruk op het zendingswerk 
door ieder lid ertoe aan te sporen zich erop toe te leggen elk jaar min-
stens één nieuw lid bij de kerk te brengen. Hij werd beroemd door zijn 
herhaalde aansporing: 'Ieder lid een zendeling'. 

In 1952 kregen alle zendelingen in de hele wereld het eerste officiële 
zendingsprogramma toegestuurd om de doeltreffendheid van het zen-
dingswerk te verhogen. Het heette A Systematic Program for Teaching the 
Gospel Het bevatte zeven zendelingenlessen waarin de nadruk werd 
gelegd op het onderwijzen met de Geest; en de aard van de Godheid, 
het heilsplan, de afval, de herstelling en het belang van het Boek van 
Mormon werden er duidelijk in uitgelegd. Het aantal mensen dat lid 
werd van de kerk nam in de hele wereld enorm toe. In 1961 belegden de 
kerkleiders de eerste conferentie voor alle zendingspresidenten, waar 
hun werd gevraagd hun familieleden aan te sporen hun vrienden en 
kennissen te begeleiden en die vervolgens thuis door de zendelingen te 
laten onderwijzen. In 1961 werd er een taaltrainingsprogramma voor 
nieuwe zendelingen samengesteld, en later werd er een opleidingsinsti-
tuut voor zendelingen opgericht. 

Tijdens de ambtsperiode van president McKay werd de aanzet gege-
ven voor de groei van de kerk in Azië door kerkleden die in het leger 
dienden. Een jonge soldaat uit American Fork (Utah) die in Zuid-Korea 
gelegerd was, merkte dat de Amerikaanse soldaten de Koreanen die 
ze tegenkwamen van het pad af lieten springen om elkaar te passeren. 
Het jonge lid van de kerk ging echter zelf opzij en liet de Koreanen op 
het pad lopen. Hij deed ook moeite om hun namen te leren en begroette 
ze vriendelijk als hij ze tegenkwam. Op een dag kwam hij met vijf 
van zijn vrienden de kantine binnen. Er stond een lange rij om eten te 
halen, dus bleef hij aan een tafel even wachten. Al gauw verscheen 
er een Koreaan met een blad eten. De soldaat zei, wijzend op de ene 
streep op zijn mouw: 'Jij mag mij niet bedienen. Ik ben maar gewoon 
soldaat.' De Koreaan antwoordde: 'Ik jou bedienen. Jij bovenste beste 
christen.'17 
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In 1967 waren de zendelingen en de militairen zo succesvol geweest 
in de verkondiging van het evangelie in Korea dat het Boek van 
Mormon in het Koreaans vertaald werd, en al gauw was het land 
bezaaid met ringen en wijken. 

De zendelingen hadden ook veel succes in Japan. Na de Tweede 
Wereldoorlog hadden de kerkleden in Japan jarenlang weinig contact 
met vertegenwoordigers van de kerk. Maar militaire leden van de kerk 
die na de oorlog in Japan gelegerd waren, zorgden er mede voor dat de 
kerk in kracht toenam. In 1945 maakten de militairen die lid waren van 
de kerk indruk op Tatsui Sato omdat ze geen thee wilden drinken, en hij 
stelde vragen die het jaar daarna leidden tot zijn doop en de doop van 
diverse van zijn familieleden. Elliot Richards doopte Tatsui, en Boyd K. 
Packer, een militair die later lid van het Quorum der Twaalf zou wor-
den, doopte zuster Sato. Veel Japanse mensen hoorden bij de Sato's 
thuis voor het eerst van het herstelde evangelie. Weldra werden Japanse 
steden voor het zendingswerk geopend door zendelingen van de kerk 
die in de Tweede Wereldoorlog tegen de Japanners hadden gevochten. 

Hoewel de aanwezigheid van de kerk op de Filipijnen ook te danken 
is aan de inspanningen van onder anderen de Amerikaanse militairen 
na de Tweede Wereldoorlog, begon de kerk daar in 1961 pas echt te 
groeien. Een jonge Filipijnse vrouw die geen lid was van de kerk hoorde 
over het Boek van Mormon en had diverse ontmoetingen met heiligen 
der laatste dagen. Daardoor voelde ze zich gedrongen om regerings-
ambtenaren die ze kende, te vragen of zendelingen van de kerk toe-
stemming konden krijgen om naar de Filipijnen te komen. De toestem-
ming werd verleend, en slechts enkele maanden later wijdde ouderling 
Gordon B. Hinckley van het Quorum der Twaalf het land opnieuw aan 
het zendingswerk toe. 

Naar aanleiding van de enorme groei van de kerk in de jaren vijftig 
kondigde president McKay het coördinatieprogramma van de priester-
schap aan. Een comité, met ouderling Harold B. Lee van het Quorum 
der Twaalf als voorzitter, kreeg opdracht om leiding te geven aan een 
grondige, gebedvolle studie van alle programma's van de kerk om te 
bezien in hoeverre die beantwoordden aan de belangrijkste doelen van 
de kerk. In 1961 kondigde ouderling Lee, met toestemming van het 
Eerste Presidium, aan dat er beleidslijnen zouden worden uitgestippeld 
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om leiding te geven aan de planning, het schrijven en uitvoeren van alle 
onderwijsprogramma's van de kerk. Vóór die tijd waren veel van die 
materialen ontwikkeld door de hulporganisaties van de kerk. Door 
deze nieuwe ontwikkeling zou onnodig dupliceren van programma's 
en lessen worden voorkomen, en in een wereldwijde kerk zou het 
evangelie effectiever kunnen worden verkondigd aan leden van alle 
leeftijden en van alle nationaliteiten. 

De kerk bracht nog meer veranderingen aan om alle programma's en 
activiteiten, zoals de welzijnszorg, het zendingswerk en het familie-
historisch onderzoek, doeltreffender te coördineren, om de zending van 
de kerk beter te verwezenlijken. Het huisonderwijs, dat sedert de tijd 
van Joseph Smith onderdeel was geweest van het kerkelijk programma, 
kreeg in de jaren zestig opnieuw de nadruk als een manier om zorg 
te dragen voor het geestelijk en materieel welzijn van alle leden van de 
kerk. Er werden mediatheken ingericht om het onderwijs te verbeteren, 
en er werd ook een opleiding voor leerkrachten in het leven geroepen. 
In 1971 maakte de kerk een begin met het uitgeven van drie Engels-
talige tijdschriften onder supervisie van de algemene autoriteiten: de 
Friend voor kinderen, de New Era voor jonge mensen, en de Ensign voor 
volwassenen. Ongeveer tezelfdertijd bracht de kerk de anderstalige 
tijdschriften bij elkaar, die vóór die tijd onafhankelijk van elkaar in 
verschillende zendingsgebieden werden uitgegeven. Nu wordt één 
tijdschrift in vele talen vertaald en over de hele wereld aan de kerk-
leden gestuurd. 

President David O. McKay had al lange tijd de nadruk gelegd op het 
belang van het gezins- en familieleven als de bron van geluk en het 
beste verweer tegen de beproevingen en de verleidingen van deze tijd. 
Hij sprak vaak over zijn liefde voor zijn gezin en de niet aflatende steun 
die zijn vrouw, Emma Rae, hem gaf. Tijdens de ambtsperiode van presi-
dent McKay werd opnieuw sterk de nadruk gelegd op de gezinsavond 
als een manier voor ouders om een betere relatie met hun kinderen te 
krijgen en hen de evangeliebeginselen bij te brengen. 

De zustershulpvereniging steunde de profeet door te benadrukken 
hoe belangrijk het was om het gezin te versterken. Vanaf het begin in 
Nauvoo was de zustershulpvereniging uitgegroeid tot een wereldwijde 
vereniging met honderdduizenden leden, die persoonlijk en in hun 
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gezin gezegend werden door wat ze door de zustershulpvereniging 
leerden en aangedragen kregen. Van 1945 tot 1974 was Belle S. Spafford 
algemeen presidente van de zustershulp vereniging, een bekwaam 
leidster die ook nationale erkenning kreeg toen ze van 1968 tot 1970 
presidente was van de nationale vrouwenraad in de Verenigde Staten. 

President McKay overleed in januari 1970 op 96-jairge leeftijd. Hij 
had de kerk bijna twintig jaar lang geleid. In die periode werd het 
ledental bijna driemaal groter, en er werd grote vooruitgang gemaakt 
met de verkondiging van het evangelie over de hele wereld. 
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HOOFDSTUK ZEVEN 

President Joseph Fielding Smith 

Toen David O. McKay overleed, werd president Joseph Fielding 
Smith, die toen bijna 93 jaar was, president van de kerk. Hij was de zoon 
van de vroegere president van de kerk, Joseph F. Smith. 

Toen Joseph Fielding Smith nog een kleine jongen was, wilde hij 
weten wat de wil van de Heer was. Daarom las hij het Boek van 
Mormon vóór zijn tiende jaar tweemaal uit en had hij de Schriften altijd 
bij zich. Als zijn football team hem miste, vonden ze hem meestal op de 
hooizolder, lezend in de Schriften. Later zei hij: 'Zolang als ik me kan 
herinneren, vanaf het moment dat ik kon lezen, heb ik meer vreugde en 
meer bevrediging gevonden in het bestuderen van de Schriften, in het 
lezen over de Heer Jezus Christus, over de profeet Joseph Smith en over 
het werk dat gedaan is voor de verlossing van de mens, dan in wat ook 
ter wereld.'1 

Die studie, waarmee hij al zo vroeg begon, legde de basis voor een 
uitgebreide kennis van de Schriften en de kerkgeschiedenis, waaruit hij 
putte voor toespraken en voor ruim twintig boeken en talloze belang-
rijke artikelen over leerstellige onderwerpen. 

Tijdens zijn ambtsperiode werden de eerste ringen in Azië (in Tokio) 
en in Afrika (in Johannesburg) georganiseerd. Toen het aantal leden 
groeide, begonnen president Smith en zijn raadgevers over de hele 
wereld gebiedsconferenties te houden om plaatselijke leiders te trainen 
en om de leden in de gelegenheid te stellen algemene autoriteiten te 
ontmoeten. Zo'n eerste conferentie werd gehouden in Manchester 
(Engeland). Om de mensen over de hele wereld beter van dienst te zijn, 
werden er zendelingen voor de gezondheidszorg geroepen om de 
basisbeginselen van gezondheid en hygiënische verzorging te onder-
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De eerste gebiedsconferentie werd in augustus 1971 
in Engeland gehouden onder leiding van president Joseph Fielding Smith. 

Ouderling Howard W. Hunter staat op het podium. 

wijzen. Weldra waren er meer dan tweehonderd zendelingen voor de 
gezondheidszorg werkzaam in veel landen. 

Sinds 1912 had de kerk seminariecursussen georganiseerd in 
gebouwen die grensden aan de middelbare scholen in het westen van 
de Verenigde Staten. In de jaren twintig werden er godsdienstinstituten 
gestart aan hogescholen en universiteiten die werden bezocht door 
grote aantallen heiligen der laatste dagen. In het begin van de jaren 
vijftig werd er ochtendseminarie gestart in het zendingsgebied 
Los Angeles (Californië), en binnen korte tijd deden daar 1800 leerlin-
gen aan mee. Niet-leden waren verbaasd dat vijftien- tot achttienjarige 
heiligen der laatste dagen vijf dagen per week om half zes uit hun 
bed kwamen om godsdienstlessen te volgen. In het begin van de jaren 
zeventig werd het thuisstudieprogramma van het seminarie geïntro-
duceerd, zodat overal ter wereld de studerende jongeren van de kerk 
godsdienstonderricht konden ontvangen. Tijdens de ambtsperiode 
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van president Smith nam het aantal seminarie- en instituutcursisten 
enorm toe. 

In zijn laatste openbare toespraak tijdens de algemene conferentie 
van april 1972 zei president Smith: 'Er is geen genezing voor alle 
kwalen van de wereld, behalve door het evangelie van de Heer Jezus 
Christus. Onze hoop op vrede, op aardse en geestelijke voorspoed, 
en op de uiteindelijke erfenis in het koninkrijk Gods schuilt slechts in 
het herstelde evangelie. Er is geen werk dat iemand van ons kan doen, 
dat zo belangrijk is als het prediken van het evangelie en het opbouwen 
van de kerk en het koninkrijk Gods op aarde.'2 

Na tweeëneenhalf jaar president van de kerk te zijn geweest, over-
leed Joseph Fielding Smith rustig in het huis van zijn dochter. Hij was 
95 jaar geworden en hij had de Heer zijn hele leven moedig gediend. 

Harold B. Lee 

Op de dag nadat president Joseph Fielding Smith gestorven was, 
werd er in het gezin van president Harold B. Lee, het senior-lid van de 
Twaalf, gezinsavond gehouden. Een van de gezinsleden vroeg wat ze 
het beste voor president Lee konden doen. 'Blijf trouw aan het geloof; 
leef het evangelie zoals ik het jullie geleerd heb', antwoordde hij. Dat 
geldt voor alle leden van de kerk. In zijn eerste persconferentie als 
president van de kerk verklaarde Harold B. Lee: 'Onderhoud Gods 
geboden. Daarin ligt de redding van personen en volken in deze moei-
lijke tijden.'3 

Toen Harold B. Lee op 7 juli 1972 president van de kerk werd, was hij 
73 jaar, en de jongste president sinds Heber J. Grant. Hij had sinds 1935 
een belangrijke rol in het bestuur van de kerk gespeeld, toen hij geroe-
pen werd om leiding te geven aan het welzijnsprogramma van de kerk 
(zie blz. 109). Ook had hij een belangrijk aandeel in het herzien van de 
kerkelijke programma's en het lesmateriaal, wat geleid heeft tot de ver-
eenvoudiging en de coördinatie van de kerkelijke programma's. Hij was 
een man met een diep-geestelijke instelling die onmiddellijk reageerde 
op de aanwijzingen die hij uit de hemel kreeg. 

President Lee en zijn raadgevers presideerden de tweede gebieds-
conferentie die gehouden werd in Mexico-Stad. De leden van de kerk 
die in die conferentie bijeen waren gekomen, waren de eerste heiligen 
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der laatste dagen die het nieuwe Eerste Presidium steun verleenden. 
President Lee legde uit dat de bijeenkomsten in Mexico-Stad gehouden 
werden om 'uiting te geven aan onze erkentelijkheid, en het prachtige 
werk te loven van de velen die (...) hebben meegeholpen aan de 
enorme groei van de kerk'. 

Toen de heiligen in Mexico en Midden-Amerika hoorden dat er een 
gebiedsconferentie in Mexico-Stad gehouden zou worden, begonnen 
velen plannen te maken om hem bij te wonen. Een zuster ging huis aan 
huis vragen om de was te doen. Vijf maanden lang spaarde ze de peso's 
op die ze verdiende met het boenen van de kleding van haar buren; 
daardoor was ze in staat naar de conferentie te reizen en alle bijeen-
komsten mee te maken. Veel heiligen vastten bereidwillig tijdens de 
conferentiedagen omdat ze geen geld hadden om voedsel te kopen 
nadat ze gewerkt en gespaard hadden om de bijeenkomsten bij te 
wonen. Degenen die offers gebracht hadden, werden beloond met grote 
geestelijke kracht. Een van de leden vertelde dat de conferentie 'de 
prachtigste belevenis van [zijn] leven [was]!' Iemand anders vertelde 
aan een verslaggever: 'Het zal lang duren voordat we kunnen vergeten 
hoeveel liefde we hier in deze dagen gevoeld hebben.'4 

Gedurende zijn ambtsperiode bezocht president Lee als eerste presi-
dent van de kerk het Heilige Land. Hij kondigde ook aan dat er nu 
kleinere tempels gebouwd zouden worden die op den duur over de 
hele wereld verspreid zouden staan. 

Op de tweede kerstdag van 1973 overleed president Lee, na slechts 
anderhalfjaar als president van de kerk werkzaam te zijn geweest. Een 
geestelijke reus was naar zijn eeuwig thuis teruggekeerd. 

President Spencer W. Kimball 

Nadat president Lee overleden was, werd Spencer W. Kimball, het 
senior-lid van de Twaalf, en een man die heel goed wist wat pijn en 
lijden inhielden, gesteund als president van de kerk. Vanwege kanker 
was het grootste deel van zijn stembanden verwijderd, en hij sprak met 
een rustige, hese stem, waarvan de heiligen gingen houden. Hij stond 
bekend om zijn nederigheid, zijn toewijding, zijn vermogen om te wer-
ken, en zijn persoonlijke motto: 'Doe het'. Met dat alles sloeg president 
Kimball zijn sikkel met al zijn macht in. 
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Spencer W. Kimball hield zijn eerste toespraak als president van de 
kerk tot de regionale vertegenwoordigers van de kerk, en voor alle 
aanwezigen was dat een gedenkwaardig moment. Iemand die daar 
aanwezig was herinnerde zich dat, slechts enkele momenten nadat hij 
met zijn toespraak begonnen was, 'wij plotseling de aanwezigheid 
[voelden] van iemand die bijzondere geestelijke kracht uitstraalde en 
we beseften dat wij naar iets bijzonders zaten te luisteren, iets indruk-
wekkends, dat heel anders was dan hetgeen in alle vorige vergaderin-
gen had plaatsgevonden. (...) Het was alsof hij de gordijnen opende, 
die het plan van de Almachtige verborgen hielden en ons uitnodigde 
om samen met hem een blik te werpen op de toekomst van het evan-
gelie en de bediening ervan.' 

President Kimball liet de leiders zien 'dat de kerk niet zo getrouw 
was als de Heer van zijn volk verwachtte. Dat wij in zekere zin verval-
len waren tot een houding van zelfingenomenheid en tevredenheid met 
de situatie zoals zij was.' Bij deze gelegenheid uitte hij de nu zo bekende 
leus: "Wij moeten onze pas vergroten".' Hij vermaande zijn toehoorders 
dat ze zich meer moesten inzetten voor de verkondiging van het evan-
gelie aan de volken van de aarde. Hij pleitte ook voor meer zendelingen 
die in hun eigen land konden werken. Aan het einde van zijn toespraak 
verklaarde president Ezra Taft Benson: 'Er is waarlijk een profeet in 
Israël'.5 

Onder de dynamische leiding van president Kimball kwamen er 
meer voltijdzendelingen, en maakte de kerk vooruitgang in de hele 
wereld. In augustus 1977 reisde president Kimball naar Warschau, waar 
hij Polen toewijdde en het Poolse volk zegende dat het werk van de 
Heer voortgang mocht vinden. Er werden opleidingsinstituten voor 
zendelingen gevestigd in Brazilië, Chili, Mexico, Nieuw-Zeeland en 
Japan. In juni 1978 maakte hij een openbaring van God bekend die een 
enorm effect zou hebben op het zendingswerk in de hele wereld. Jaren-
lang was het priesterschap onthouden aan mannen van Afrikaanse 
afkomst, maar nu zouden het priesterschap en de zegeningen van de 
tempel worden verleend aan alle waardige mannelijke leden. 

Op deze openbaring hadden getrouwe mensen over de hele wereld 
al heel lang gehoopt. Een van de eerste zwarte mannen in Afrika die het 
evangelie aanvaardde, was William Paul Daniels, die al in 1913 van de 
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kerk gehoord had. Hij reisde naar Utah, waar hij een bijzondere zegen 
van president Joseph F. Smith ontving. President Smith gaf hem de 
belofte dat hij, als hij getrouw bleef, in dit leven of daarna het priester-
schap zou krijgen. Broeder Daniels overleed in 1936 als getrouw lid van 
de kerk, en zijn dochter heeft kort na de openbaring over het priester-
schap in 1978 de tempelverordeningen voor haar vader laten verrich-
ten.6 

Nog veel meer mensen in Afrika ontwikkelden een getuigenis van 
de waarheid van het evangelie door boeken van de kerk of door 
wonderbaarlijke persoonlijke ervaringen, maar konden niet alle zege-
ningen van het evangelie ontvangen. 

Maanden vóór de openbaring in juni 1978 besprak president Kimball 
met de raadgevers en de twaalf apostelen het feit dat het gezag van het 
priesterschap niet aan mannen van Afrikaanse afkomst mocht worden 
verleend. De kerkleiders voelden er weinig voor om een zending te 
openen in gebieden in de wereld waar de volledige zegeningen van het 
evangelie niet aan rechtschapen kerkleden verleend konden worden. 
Tijdens een gebiedsconferentie in Zuid-Afrika verklaarde president 
Kimball: Tk heb heel vurig gebeden. Ik wist dat er iets zou gebeuren 
wat heel belangrijk zou zijn voor veel van Gods kinderen. Ik wist dat 
we de openbaringen van de Heer niet konden ontvangen door alleen 
maar rechtschapen te zijn, door alleen maar klaar te staan om ze te ont-
vangen en ze toe te passen. Dag in dag uit heb ik me in plechtige ernst 
afgezonderd in de bovenste kamers van de tempel, en daar heb ik mijn 
ziel en mijn inzet aangeboden om voort te kunnen gaan met het pro-
gramma. Ik wilde zijn wil doen. Ik heb er met Hem over gesproken en 
gezegd: "Heer, ik wil alleen maar doen wat juist is"/7 

Tijdens een bijzondere bijeenkomst in de tempel met zijn raadgevers 
en het Quorum der Twaalf Apostelen vroeg president Kimball hun om 
vrijmoedig hun mening te geven over het verlenen van het priester-
schap aan zwarte mannen. Daarna zonden zij rond het altaar en bij 
monde van president Kimball een gebed op. Ouderling Bruce R. 
McConkie, die daar ook aanwezig was, vertelde later: 'Bij die gelegen-
heid stortte de Heer vanwege ons aandringen en ons geloof, en omdat 
de tijd was aangebroken, op een wonderbaarlijke en schitterende 
manier de Heilige Geest over het Eerste Presidium en over de Twaalf 
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uit. Het ging alles te boven wat de aanwezigen ooit ervaren hadden/8 

Aan de leiders van de kerk werd bekend gemaakt dat de tijd was aan-
gebroken dat alle mannen in de kerk de volledige zegeningen van het 
priesterschap mochten ontvangen. 

Op 8 juni 1978 verzond het Eerste Presidium een brief aan de 
priesterschapsleiders waarin werd uitgelegd dat 'het priesterschap 
aan alle goede mannelijke leden van de kerk verleend [mag] worden, 
ongeacht ras of huidskleur.' Tijdens de algemene conferentie op 30 sep-
tember 1978 verleenden de heiligen unaniem hun steun aan het besluit 
van hun leiders. Die brief is in de Leer en Verbonden opgenomen als 
Officiële verklaring nr. 2. 

Sinds die bekendmaking zijn duizenden mensen van Afrikaanse 
afkomst lid geworden van de kerk. De belevenis van een bekeerling 
in Afrika laat zien hoe de Heer die mensen gezegend heeft. Een gedi-
plomeerd leerkracht had een droom waarin hij een groot gebouw 
zag met torenspitsen of torens, waar in het wit geklede mensen naar 
binnen gingen. Later, toen hij op reis was, zag hij een kerkgebouw 
van de heiligen der laatste dagen en kreeg hij het gevoel dat dit kerk-
gebouw op de een of andere manier iets met zijn droom te maken 
had. Dus bezocht hij daar een kerkdienst op zondag. Na afloop liet 
de vrouw van de zendingspresident hem een brochure zien. Toen de 
man die openvouwde zag hij een foto van de Salt Laketempel, 
het gebouw waarvan hij gedroomd had. Later zei hij: 'Zonder dat ik 
me ervan bewust was, huilde ik. (...) Ik kan niet uitleggen hoe ik me 
voelde. Ik was bevrijd van alles wat me bedrukte. (...) Ik wist dat 
ik ergens heen gegaan was waar ik al vaak geweest was. En nu was 
ik thuis.'9 

Gedurende de ambtsperiode van president Kimball werd het 
Quorum der Zeventig gereorganiseerd, het zondagse blokvergader-
schema trad in werking, en er werden in snel tempo tempels gebouwd. 
In 1982 waren er 22 tempels in aanbouw of in de planning, verreweg de 
meeste in de geschiedenis van de kerk. President Kimball stelde ook 
een veeleisend reisschema op om in veel landen gebiedsconferenties te 
houden. Tijdens die bijeenkomsten dacht hij niet aan zichzelf en maakte 
hij van elke gelegenheid gebruik om de heiligen daar ter plaatse te 
ontmoeten, te versterken en tot zegen te zijn. 
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Gedurende de laatste 
jaren zijn er over de hele 
wereld steeds meer 
tempels gebouwd. De 
Frankfurttempel in 
Duitsland is een van de 
vele tempels die de 
kerkleden nu tot zegen 
zijn. 

In veel landen hadden kerkleden een diep verlangen om de heilige 
verlossende verordeningen van de tempel te ontvangen. Eén van hen 
was een heilige der laatste dagen uit Zweden die al veel zendingen had 
vervuld en lid was van het zendingspresidium. Toen hij overleed, ver-
maakte hij een groot deel van zijn bezit aan het fonds voor de Zweedse 
tempel, lang voordat de kerk bekend maakte dat er in dat land een 
tempel gebouwd zou worden. Toen president Kimball de bouw van die 
tempel aankondigde, was het door de man geschonken bedrag door de 
rente gegroeid, en was het een aanzienlijke som geld geworden. Kort na 
de inwijding van de tempel werd deze getrouwe broeder, die nog tij-
dens zijn leven zijn begiftiging had ontvangen, aan zijn ouders verze-
geld in de tempel die met behulp van zijn eigen geld gebouwd was. 

Een echtpaar in Singapore nam het besluit om hun kinderen mee 
te nemen naar de tempel om aan hen verzegeld te worden en hun 
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tempelzegens te ontvangen. Ze brachten veel offers om aan het nodige 
geld te komen, en uiteindelijk konden ze de reis naar de tempel maken. 
Ze logeerden bij de zendeling die hen jaren daarvoor in het evangelie 
onderwezen had. In een supermarkt verloor de zuster haar man en de 
zendeling uit het oog. Ze vonden haar huilend met een fles shampoo in 
haar handen. Ze legde uit dat een van de offers die ze gebracht had om 
naar de tempel te kunnen gaan, was voor zo lang het nodig was geen 
shampoo te gebruiken. Ze had in geen zeven jaar shampoo gebruikt. 
De offers die ze gebracht had, waren haar zwaar gevallen, maar leken 
nu zo klein, want ze wist dat zij, haar man en haar kinderen door de 
verordeningen in het huis van de Heer voor eeuwig aan elkaar gesmeed 
waren. 

Nog een belangrijke ontwikkeling tijdens de ambtsperiode van presi-
dent Kimball vond plaats in 1979 toen de kerk een nieuwe versie van de 
Engelstalige King Jamesbijbel publiceerde. De tekst was ongewijzigd 
gebleven, maar er waren voetnoten aan toegevoegd die verwezen naar 
het Boek van Mormon, de Leer en Verbonden en de Parel van grote 
waarde. Een uitgebreide index en een bijbels woordenboek gaven een 
uniek inzicht in de hedendaagse Schriftuur. In die uitgave waren alle 
hoofdstukken van een nieuw opschrift voorzien en waren ook passages 
opgenomen uit Joseph Smiths geïnspireerde versie van de King James-
bijbel. 

In 1981 werden ook nieuwe uitgaven van het Boek van Mormon, de 
Leer en Verbonden en de Parel van grote waarde gepubliceerd. Die 
bevatten een nieuw systeem van voetnoten, nieuwe opschriften boven 
de hoofdstukken en de afdelingen, nieuwe overzichten, en een index. 
Ongeveer tezelfdertijd begon de kerk meer nadruk te leggen op de ver-
taling van de Schriften in veel andere talen. 

Door zijn voorbeeld en zijn leringen inspireerde president Kimball de 
leden van de kerk tot uitmuntendheid in alles wat ze deden. Tijdens de 
viering van het honderdjarig bestaan van de Brigham Young University 
zei hij: Tk hoop en vertrouw dat deze universiteit en de kerkelijke 
onderwijsinstellingen uitblinkers zullen voortbrengen op het gebied 
van het toneel, de literatuur, de muziek, de beeldhouwkunst, de schil-
derkunst, de wetenschap, en op het gebied van alle studievaardig-
heden/10 Bij andere gelegenheden sprak hij de hoop uit dat kunstenaars 
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President Spencer W. 
Kimball met indianen in 
het zuidwesten van de 
Verenigde Staten. 

die lid waren van de kerk het verhaal van het herstelde evangelie op 
een krachtige en overtuigende manier zouden uitdragen. 

Ondanks president Kimballs volle agenda stak hij anderen voort-
durend liefdevol de helpende hand toe. Hij had een bijzonder zwak 
voor de indianen in Noord- en Zuid-Amerika en voor de bewoners van 
Polynesië, en hij probeerde ze vaak op allerlei manieren te helpen. 
Hij had van president George Albert Smith een zegen gekregen waarin 
hem gezegd werd dat hij over die mensen moest waken, en als presi-
dent van de kerk benoemde hij leden van het Quorum der Twaalf om 
de landen in Midden- en Zuid-Amerika toe te wijden of opnieuw toe 
te wijden aan de verkondiging van het evangelie. Sindsdien hebben 
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tienduizenden mensen in Midden- en Zuid-Amerika zich verheugd in 
de zegeningen van het evangelie. 

Een gebeurtenis die typerend was voor zijn zorg voor alle mensen 
vond plaats op een drukke luchthaven waar een jonge moeder, die door 
slecht weer gestrand was, lange tijd met haar tweejarig dochtertje in de 
rij stond in een poging om een vlucht naar haar bestemming te boeken. 
Ze was twee maanden in verwachting en mocht op doktersvoorschrift 
haar dochtertje, dat uitgeput en hongerig was, niet optillen. Niemand 
bood aan haar te helpen, hoewel diverse mensen kritische opmerkingen 
maakten over haar huilende kind. De vrouw vertelde later: 

'Iemand kwam naar ons toe en zei vriendelijk glimlachend: "Kan ik 
iets voor u doen?" Met een zucht van opluchting accepteerde ik zijn 
aanbod. Hij tilde mijn snikkende dochtertje van de koude vloer en hield 
haar teder tegen zich aan terwijl hij haar zachtjes op de rug klopte. Hij 
vroeg haar of ze een stukje kauwgom mocht. Toen ze tot rust was geko-
men, liep hij een eindje met haar in zijn armen en zei op vriendelijke 
toon tegen de anderen die voor mij in de rij stonden dat ik hun hulp 
nodig had. Daar leken ze het mee eens te zijn, en toen liep hij naar de 
balie (vooraan in de rij) en zorgde ervoor dat ik een plaats kreeg op een 
vlucht die kort daarop zou vertrekken. Hij liep met ons naar een bankje, 
waar we een tijdje met elkaar spraken totdat hij er zeker van was dat ik 
het wel zou redden. Toen ging hij weg. Ongeveer een week later zag ik 
een foto van apostel Spencer W. Kimball en herkende daarin de 
vreemde op de luchthaven.'11 

Een paar maanden voor zijn dood sukkelde president Kimball hevig 
met zijn gezondheid, maar hij was, als hij met moeilijkheden te kampen 
kreeg, altijd een voorbeeld van geduld, lankmoedigheid en ijver. Hij 
stierf op 5 november 1985, nadat hij twaalf jaar president van de kerk 
geweest was. 
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HOOFDSTUK ZEVEN 

President Ezra Taft Benson 

Na de dood van Spencer W. Kimball werd Ezra Taft Benson president 
van de kerk. Aan het begin van zijn ambtsperiode legde hij er de 
nadruk op dat het van belang was om het Boek van Mormon te lezen en 
te bestuderen. Hij getuigde dat 'het Boek van Mormon de mens tot 
Christus [brengt]', en bevestigde de uitspraak van Joseph Smith dat het 
boek de 'sluitsteen [is] van onze godsdienst, en de mens komt dichter 
bij God door zich aan de leringen daarin te houden, dan door welk 
ander boek ook.'1 

Tijdens de algemene conferentie van april 1986 verklaarde president 
Benson: 'De Heer inspireerde zijn dienstknecht Lorenzo Snow, her-
nieuwde aandacht te schenken aan het beginsel tiende, opdat de kerk 
mocht worden bevrijd van haar financiële lasten. (...) In deze tijd heeft 
de Heer de behoefte geopenbaard van hernieuwde aandacht voor 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.'2 Miljoenen mensen 
over de hele wereld hebben gehoor gegeven aan die aansporing en de 
beloofde zegeningen ontvangen. 

Nog een belangrijk thema was het vermijden van trots. Tijdens 
de algemene conferentie van april 1989 riep hij de leden van de kerk 
op om 'de binnenste schotel [te] reinigen door [onze] hoogmoed 
te overwinnen', en hij waarschuwde dat hoogmoed de oorzaak was 
van de vernietiging van het Nephitische volk. Hij leerde ons dat 
'het tegengif voor hoogmoed is nederigheid - ootmoed, deemoed.'3 
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Toen hij lid was van het Quorum der Twaalf, kreeg Ezra Taft Benson 
een buitengewone kans om een voorbeeld te zijn in het naleven van het 
evangelie. In 1952 aanvaardde hij, aangemoedigd door president David 
O. McKay, een aanstelling als minister van landbouw onder Dwight D. 
Eisenhower, de president van de Verenigde Staten. Dat was de enige 
keer in de geschiedenis van de kerk dat een lid van het Quorum der 
Twaalf een functie had in het kabinet van de president van de Vere-
nigde Staten. In de acht jaar dat hij daarin werkzaam was, dwong hij in 
binnen- en buitenland respect af vanwege zijn integriteit en zijn des-
kundige leiding bij het uitstippelen van het beleid van de regering van 
de Verenigde Staten op het gebied van de landbouw, en het uitvoeren 
ervan. Hij kwam met de leiders van volken in contact, en overal ter 
wereld opende hij deuren voor vertegenwoordigers van de kerk. 

Onder de leiding van president Benson maakte de kerk in de hele 
wereld een belangrijke stap voorwaarts. Op 28 augustus 1987 wijdde hij 
in de Bondsrepubliek Duitsland de Frankfurttempel in. Dat was een 
belangrijk voorrecht voor hem omdat hij, toen hij van 1964 tot 1965 
president was van het zendingsgebied Europa, in Frankfurt zijn hoofd-
kantoor had. 

De Freibergtempel in Oost-Duitsland werd op 29 juni 1985 ingewijd. 
De inwijding was voorafgegaan door een aantal wonderen waardoor 
de bouw mogelijk werd. In 1968, tijdens zijn eerste bezoek aan Oost-
Duitsland, beloofde ouderling Thomas S. Monson van het Quorum der 
Twaalf aan de heiligen: 'Als u de geboden van God trouw blijft onder-
houden, zal elke zegen die de leden van de kerk in andere landen ont-
vangen hebben, ook uw deel worden/ In 1975, toen ouderling Monson 
weer in Oost-Duitsland was, werd hij door de Geest geïnspireerd om 
dat land aan de Heer toe te wijden, waarbij hij zei: 'Vader, laat dit de 
morgen van een nieuwe dag zijn voor de leden van uw kerk in dit land.' 
Hij bad dat de vurige wens van de heiligen 'naar de zegeningen van de 
tempel' vervuld zou worden. Zijn geïnspireerde belofte ging in vervul-
ling en zijn profetisch toewijdingsgebed werd verhoord.4 

Op 31 maart 1989 kregen de zendelingen van de kerk toestemming 
om Oost-Duitsland binnen te komen. Op 9 november 1989 werden 
het geloof en de gebeden van veel heiligen beloond toen er een begin 
werd gemaakt met het opheffen van de grenzen tussen Oost- en 

134 



De kerk in onze tijd 

Ouderling Russell M. Nelson in gezelschap van de vice-president van de 
Russische republiek tijdens een staatsdiner dat op 24 juni 1991 werd gehouden. 
De vice-president verklaarde bij deze gelegenheid dat de kerk een maand eerder 

officieel was erkend door de republiek. 

West-Europa, wat een toenemend aantal bekeerlingen en de bouw van 
meer kerken tot gevolg had. Eén bekeerling hoorde voor het eerst van 
de kerk toen hij een nieuw kerkgebouw in Dresden (Duitsland) bezocht 
dat op 1 mei 1990 voor publiek was opengesteld. Binnen een week 
volgde hij de lessen van de zendelingen, las tweemaal het hele boek van 
Mormon, ontving een sterk getuigenis van de waarheid van het evange-
lie, en liet zich dopen. 5 

Op 24 juni 1991 maakte de vice-president van de Sovjetrepubliek 
Rusland, tijdens een diner na een optreden van het Mormoons Taberna-
kelkoor in Moskou, bekend dat de kerk in dat land officiële erkenning 
kreeg. Daardoor kon de kerk in dat hele uitgestrekte land gemeenten 
stichten. In de jaren negentig werd een aantal landen dat deel had uit-
gemaakt van de Sovjet-Unie en een aantal Midden- en Oost-Europese 
landen toegewijd voor de verkondiging van het evangelie, waaronder 

135 



Ons erfgoed 

Albanië, Armenië, Wit-Rusland, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, 
Roemenië, Rusland en de Oekraïne. In al die landen worden kerken 
gebouwd en de nodige middelen verschaft, en veel mensen ontvangen 
hun getuigenis van de waarheid van het evangelie. Tijdens de inwijding 
van het eerste gebouw van de kerk in Polen sinds de Tweede Wereld-
oorlog, sprak ouderling Russell M. Nelson van het Quorum der Twaalf 
in een gebed de wens uit dat het kerkgebouw zou mogen dienen 'als 
vredig toevluchtsoord voor gekwelde zielen en een veilige haven van 
hoop voor degenen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid.'6 Die 
zegen gaat in vervulling in het leven van heiligen in veel landen die de 
vrede en de vreugde van het evangelie gevonden hebben. 

Door het sterk groeiende ledental van de kerk en de nadruk die pre-
sident Benson legde op het zendingswerk, waren er aan het einde van 
zijn ambtsperiode bijna 48 duizend zendelingen werkzaam in 295 zen-
dingsgebieden van de kerk. 

In diezelfde periode werd er door het kerkelijk welzijnsprogramma 
over de hele wereld steeds meer humanitaire hulp verleend aan leden 
van andere kerken. Door die hulp wordt het lijden van mensen verlicht 
en wordt hen geleerd hoe ze op den duur zelf in hun onderhoud kun-
nen voorzien. Waar nodig worden grote hoeveelheden levensmiddelen, 
kleding, medicijnen, dekens, geld en andere middelen verstrekt, en 
door middel van lange-termijnprojecten wordt training gegeven op het 
gebied van gezondheidszorg, alfabetisering, enzovoort. Dit soort 
dienstbetoon wordt verleend aan duizenden mensen in vele delen van 
de wereld. 

Door ouderdomsgebreken en zijn verdriet over het verlies van zijn 
geliefde vrouw, Flora, overleed president Benson op 30 mei 1994 op de 
leeftijd van 94 jaar. Hij had zijn zending als profeet van de Heer held-
haftig volbracht. Hij werd opgevolgd door Howard W. Hunter, die op 
dat moment president was van het Quorum der Twaalf Apostelen. 

President Howard W. Hunter 

Tijdens zijn eerste persconferentie op 6 juni 1994 maakte president 
Howard W. Hunter een aantal belangrijke thema's van zijn bediening 
bekend. Hij zei: 'Ik wil alle leden van de kerk uitnodigen steeds grotere 
aandacht te schenken aan het leven en het voorbeeld van de Heer Jezus 
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Christus, in het bijzonder de liefde, hoop en barmhartigheid die Hij 
tentoon heeft gespreid. 

'Ik bid dat we elkaar vriendelijker, hoffelijker, nederiger, geduldiger 
en vergevensgezinder zullen bejegenen/ 

Hij vroeg de leden van de kerk ook om 'de tempel van de Heer het 
overweldigende symbool van hun lidmaatschap te laten zijn en de ver-
heven plaats van hun heilige verbonden. Het diepste verlangen van 
mijn hart is dat ieder lid van de kerk waardig is om naar de tempel te 
gaan.'7 Vele duizenden kerkleden namen die boodschap ter harte en 
werden gezegend met een verdiepte geestelijke instelling. 

President Hunter had een scherpe geest die voor de kerk van grote 
waarde was. Tegen het einde van de jaren '70 kreeg hij een opdracht 
waar hij al zijn bekwaamheden voor nodig had. Hij vervulde een 
belangrijke rol bij de onderhandeling omtrent de aankoop van land 
voor het belangrijkste gebouw van de kerk in Israël: de afdeling van de 
Brigham Young University in Jeruzalem, het Jerusalem Center for Near 
Eastern Studies, en bij de toezicht op de bouw ervan. Dat centrum ligt 
op de berg Scopus, een uitloper van de Olijfberg. Daar is de behuizing 
voor de studenten gebouwd, en het land, het volk (zowel Joden als 
Arabieren) en de plaatsen waar Jezus en zijn apostelen geweest zijn, 
worden er diepgaand bestudeerd. Het centrum is degenen die er gestu-
deerd hebben tot zegen geweest, en de schoonheid ervan heeft veel 
bezoekers geïnspireerd. 

President Hunter heeft ook een belangrijke rol vervuld bij het opzet-
ten van het Polynesisch cultureel centrum, gelegen naast de afdeling 
van de Brigham Young University te Laie in Hawaii. Hij was de voorzit-
ter van het stichtingsbestuur van dat bezoekerscentrum, dat een opper-
vlakte heeft van anderhalve hectare dat eigendom is van de kerk en 
door de kerk geëxploiteerd wordt. Het doel ervan is de Polynesische 
cultuur in stand te houden en werkgelegenheid te scheppen voor de 
studenten. Het is gebouwd in 1963 en is nu een belangrijke trekpleister, 
jaarlijks bezocht door bijna een miljoen mensen die komen genieten 
van de muziek, dans, kunst en kunstnijverheid van de Polynesische 
eilanden. 

Voordat ouderling Hunter president van de kerk werd, was hij acht 
jaar lang president van de Genealogical Society van Utah, de voorloper 
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van de tegenwoordige afdeling familiegeschiedenis. In die periode 
heeft de vereniging in 1969 het eerste congres over verslagen op wereld-
niveau georganiseerd, dat, zoals hij zei, Veel goodwill voor de kerk 
heeft gekweekt, waardoor over de hele wereld deuren voor ons werk 
geopend zijn/8 Hij ontwikkelde een grote liefde voor alle mensen, 
de levenden en de overledenen, en hij zei vaak dat we allemaal deel 
uitmaken van één grote familie. Hij stond bekend als een man die 
liefhad zoals Christus van ons houdt. 

Tijdens zijn leven kreeg president Hunter veel tegenslagen te verdu-
ren. Met geloof en geestkracht bood hij het hoofd aan ernstige en 
pijnlijke gezondheidsproblemen, de langdurige, slopende ziekte en de 
dood van zijn eerste vrouw, en andere moeilijkheden. Ondanks die 
problemen diende hij de Heer, reisde hij veel en werkte hij hard om de 
zaken van de kerk te behartigen. Zijn voorbeeld was in overeenstem-
ming met zijn boodschap: 'Als u thuis moeilijkheden hebt met kinderen 
die afdwalen, als u gebukt gaat onder financiële tegenslagen en emotio-
nele spanningen die uw huis en geluk bedreigen, als u het verlies van 
een dierbare te verwerken krijgt of kampt met slechte gezondheid, 
vrede zij uw ziel. Wij hoeven geen bovenmenselijke verzoeking te door-
staan. Onze omwegen en teleurstellingen zijn het rechte en nauwe pad 
naar Hem/9 

Op 11 december 1994 in Mexico-Stad presideerde president Hunter 
de organisatie van de tweeduizendste ring van de kerk, een belang-
rijke mijlpaal in de geschiedenis van de kerk. Tegen de aanwezigen zei 
hij: 'De Heer heeft door middel van zijn dienstknechten dit wonder 
tot stand gebracht. Dit werk zal in kracht en vitaliteit blijven toenemen. 
De beloften die gedaan zijn aan vader Lehi en zijn kinderen omtrent 
hun nageslacht zijn in Mexico vervuld en zullen er verder vervuld 
worden.'10 In de periode waarin president Hunter als algemeen auto-
riteit werkzaam is geweest, maakte de kerk in Latijns-Amerika 
een geweldige groei door. In de tijd dat hij president van de kerk 
werd, waren er alleen al in Mexico, Brazilië en Chili anderhalf miljoen 
heiligen der laatste dagen, meer kerkleden dan er in die tijd in Utah 
woonden. 

Hoewel president Hunter slechts negen maanden president van de 
kerk is geweest, heeft hij een krachtige uitwerking op de heiligen 
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gehad, die zich zijn meegevoel, lankmoedigheid, en zijn grote christe-
lijke voorbeeld zullen blijven herinneren. 

President Gordon B. Hinckley 

Toen Gordon B. Hinckley na de dood van president Hunter president 
van de kerk werd, werd hem gevraagd waarop hij zich met zijn presi-
dium zou gaan richten. Hij antwoordde: 'Voorwaarts gaan. Ja, ons 
thema zal zijn om voorwaarts te gaan met het grote werk dat is bevor-
derd door onze voorgangers die zo bewonderenswaardig, zo trouw 
en zo goed hun taak hebben vervuld. Ja, werken aan het gezin. Ja, het 
onderwijs verder verbeteren. Ja, bouwen aan de tolerantie en de ver-
draagzaamheid onder de mensheid. En het evangelie van Jezus 
Christus verkondigen.'11 

Door zijn uitgebreide ervaring als leider in diverse organisaties van 
de kerk was hij goed voorbereid op zijn werk in het Eerste Presidium. 
In 1961 werd hem steun verleend als lid van het Quorum der Twaalf 
Apostelen. Vanaf 1981 is hij raadgever geweest van drie presidenten 
van de kerk: van Spencer W. Kimball, Ezra Taft Benson, en Howard W. 
Hunter. In die jaren heeft hij in bepaalde perioden, toen deze presiden-
ten last kregen van ouderdomsgebreken, zware taken op zijn schouders 
gehad. 

Toen de jonge Gordon B. Hinckley in Engeland op zending was, 
kreeg hij een advies dat hem in al die jaren van zware verantwoordelijk-
heden goed van pas is gekomen. Toen hij enigszins terneergeslagen 
was, stuurde hij zijn vader een brief waarin hij schreef: 'Ik ben mijn tijd 
en uw geld aan het verspillen. Ik zie niet in wat voor nut het heeft om te 
blijven.' Na enige tijd ontving hij een korte brief van zijn vader waarin 
stond: 'Beste Gordon. Ik heb je brief [van die en die datum] ontvangen. 
Ik heb maar één voorstel. Denk niet meer aan jezelf en ga aan het werk. 
Liefs, je vader.' 

President Hinckley zegt over dat moment: 'Ik dacht na over dat ant-
woord, en las de volgende ochtend tijdens onze schriftstudie deze 
geweldige uitspraak van de Heer: "Want ieder, die zijn leven zal willen 
behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verliezen 
zal om Mijnentwil en om des evangelies wil, die zal het behouden" 
(Marcus 8:35). Dat raakte me. Die uitspraak, die belofte, samen met de 
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brief van mijn vader, was er de oorzaak van dat ik naar boven ging, (...) 
knielde, en (...) een verbond [sloot] met de Heer dat ik zou proberen 
niet meer aan mijzelf te denken en dat ik aan het werk zou gaan. Ik 
beschouw die dag als de beslissende dag in mijn leven. Al het goede dat 
mij sindsdien is overkomen, kan ik toeschrijven aan de beslissing die ik 
toen genomen heb/12 

President Hinckley staat bekend als iemand met een onbedwingbaar 
optimisme, die altijd vervuld is van geloof in God en in de toekomst. 
Alles komt in orde' is misschien wel de meest herhaalde uitspraak van 
president Hinckley aan familieleden, vrienden en kennissen. 'Blijf het 
proberen', zal hij zeggen. 'Blijf geloven. Blijf gelukkig. Raak niet ont-
moedigd. Alles komt in orde.'13 

Op de vraag van een verslaggever wat volgens hem de grootste 
uitdaging voor de kerk was, antwoordde hij: 'De grootste, de meest 
serieuze en de mooiste uitdaging waar we ons voor geplaatst zien, is de 
uitdaging die voortkomt uit onze groei.' Hij legde uit dat groei gepaard 
gaat met de noodzaak van meer gebouwen, waaronder meer tempels: 
'Dit is de prachtigste periode in de geschiedenis van de kerk wat betreft 
de bouw van tempels. Nog nooit heeft er zoveel vaart gezeten in de 
tempelbouw als in deze tijd. We hebben 47 tempels in gebruik. We heb-
ben nog dertien tempels die in aanbouw zijn of waarvoor de plannen op 
de tekentafel liggen. We zullen nog meer tempels bouwen.'14 Door de 
groei van de kerk is ook de vertaling van het Boek van Mormon in veel 
talen noodzakelijk geworden. 

President Hinckley is zelf getuige geweest van de enorme groei van 
de kerk. In 1967, tijdens een conferentie in Osaka (Japan), keek hij naar 
de mensen in de zaal waaronder zich veel jongeren bevonden, en hij 
zei: 'In jullie zie ik de toekomst van de kerk in Japan. En ik zie een grote 
toekomst. We zijn nog maar nauwelijks begonnen. Maar ik heb de 
behoefte om te zeggen wat ik al lang gevoeld heb, en dat is dat het niet 
lang zal duren of er zullen in dit geweldige land ringen van Zion zijn.'15 

Binnen één generatie waren er honderdduizend heiligen, veel ringen, 
zendingsgebieden en districten, en een tempel in Japan. 

President Hinckley volgt ook met veel belangstelling de groei van 
de kerk op de Filipijnen, waar in 1973 in Manilla de eerste ring werd 
georganiseerd. Twintig jaar later, omstreeks de tijd dat hij president van 
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de kerk werd, ontvingen meer dan driehonderdduizend Filipijnse leden 
de zegeningen van het evangelie, waaronder een tempel in hun land. 
President Hinckley heeft ook grote zorg getoond voor de groei van 
de kerk in andere delen van Azië, waaronder Korea, China en Zuid-
oost-Azië. 

De geestelijke instelling van veel leden in Azië blijkt uit de belevenis 
van een algemene autoriteit die de opdracht kreeg een nieuwe ringpre-
sident te roepen in een ring op de Filipijnen. Nadat hij een gesprek had 
gehad met een aantal broeders, werd hem ingegeven dat hij een man 
van ongeveer vijfentwintig jaar als ringpresident moest roepen. Hij 
vroeg de jonge broeder om zich in een aangrenzende ruimte terug te 
trekken en de tijd te nemen om zijn raadgevers te kiezen. De broeder 
was binnen een minuut terug. De algemene autoriteit dacht dat hij het 
niet goed begrepen had, maar de nieuwe ringpresident zei: 'Nee, door 
de Geest van de Heer wist ik al een maand geleden dat ik ringpresident 
zou worden. Ik heb mijn raadgevers al gekozen.' 

Het is wel te begrijpen dat president Hinckley, die zoveel heeft 
gedaan om de kerk overal in de wereld te helpen vestigen, in zijn 
ambtsperiode bekend kon maken: 'Onze statistici vertellen me dat als 
de huidige trend zich voortzet er in februari 1996, over een paar maan-
den maar, meer leden van de kerk buiten de Verenigde Staten zullen 
zijn dan in de Verenigde Staten. De overschrijding van die grens is een 
belangrijke gebeurtenis. Het vertegenwoordigt de vruchten van heel 
veel arbeid.'16 

Tijdens zijn ambtsperiode heeft president Hinckley vooral het accent 
gelegd op het belang van een goed gezinsleven, vooral in een wereld 
waarin het gezin niet belangrijk wordt geacht. Onder zijn leiding heb-
ben het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf een bijzondere 
proclamatie over het gezin in de wereld laten uitgaan. Daarin staat 
onder andere: 

'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. (...) 
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'Wij waarschuwen degenen die het verbond van huwelijkstrouw 
schenden, hun partner of kinderen misbruiken, of hun taken in het 
gezin niet nakomen, dat zij op een dag aan God rekenschap moeten 
afleggen. Verder waarschuwen wij ervoor dat het verval van het gezin 
de rampen voor personen, gemeenschappen en volken tot gevolg zal 
hebben die de profeten van vroeger en nu voorzegd hebben.'17 

Tijdens de algemene conferentie van april 1995 kondigde president 
Hinckley aan dat de regionale vertegenwoordigers van de kerk die 
hun taak zo goed hadden uitgevoerd, op 15 augustus 1995 ontheven 
zouden worden, en dat er in plaats daarvan gebiedsautoriteiten zouden 
worden aangesteld. Gebiedsautoriteiten presideren ringconferenties, 
reorganiseren of organiseren ringen, voorzien in de training van ring-, 
zendings-, en districtpresidenten, en voeren andere opdrachten uit die 
hun gegeven worden door het Eerste Presidium en hun gebiedspresi-
dium. Door die nieuwe functie zijn de leiders van de kerk dichter bij de 
mensen voor wie zij werken en wordt de groei die over de hele wereld 
plaatsvindt, vergemakkelijkt. 

Een van de algemene autoriteiten heeft uitgelegd hoe de heiligen 
president Hinckley het beste kunnen steunen: 'Nu hij het heilige ambt 
op zich neemt waarvoor hij geroepen is: profeet, ziener, openbaarder, 
presiderende hogepriester en president van de Kerk van Jezus Christus 
van de Heiligen der Laatste Dagen, (...) is "voorwaarts" gaan het beste 
wat wij dus kunnen doen om hem te steunen in zijn functie.'18 
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Deze zendelingen dragen bij tot de vervulling van de profetie van Joseph Smith: 
'Gods waarheid [zal] moedig, nobel en onafhankelijk voorwaarts gaan, 

totdat zij in elk werelddeel is doorgedrongen, (...) en in elk oor heeft geklonken. 
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We hebben allemaal een plaats in de geschiedenis van de kerk. Som-
mige leden zijn geboren in families die al generaties lang het evangelie 
hebben aangenomen en waarvan de kinderen zijn opgevoed in de 
wegen van de Heer. Anderen horen voor het eerst van het evangelie en 
laten zich dopen, waarbij ze heilige verbonden sluiten om hun aandeel 
te leveren in de opbouw van Gods koninkrijk. Veel leden wonen in 
gebieden waar ze net aan het begin staan van hun periode in de 
geschiedenis van de kerk, en een erfgoed van geloof opbouwen voor 
hun kinderen. In welke omstandigheden we ons ook mogen bevinden, 
allemaal leveren we een belangrijk aandeel in de opbouw van Zion en 
de voorbereiding op de wederkomst van de Heiland. We zijn 'geen 
vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en 
huisgenoten Gods' (Efeziërs 2:19). 

Het maakt niet uit of we pas gedoopt zijn of al veel langer lid van de 
kerk: we beërven een erfgoed van geloof en offers van degenen die ons 
zijn voorgegaan. We zijn ook hedendaagse pioniers voor onze kinderen 
en voor die miljoenen kinderen van onze hemelse Vader die nog kennis 
moeten nemen van het evangelie van Jezus Christus en het nog moeten 
aanvaarden. Waar we ons op deze wereld bevinden, leveren we op 
verschillende manieren ons aandeel door getrouw het werk van de 
Heer uit te voeren. 

Vaders en moeders voeden hun kinderen onder gebed op in de 
beginselen van rechtschapenheid. Huisonderwijzers en huisbezoeksters 
dragen zorg voor degenen die zorg behoeven. Gezinnen zeggen zende-
lingen vaarwel die ervoor kiezen om jaren van hun leven te wijden aan 
de verkondiging van het evangelie. Onzelfzuchtige priesterschaps-
leiders en leiders van hulporganisaties geven gehoor aan de oproep 
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om dienstbaar te zijn. Door talloze uren van geruisloos dienstbetoon, 
waarbij gezocht wordt naar namen van voorouders en waarbij heilige 
verordeningen in de tempel worden verricht, vallen zegeningen ten 
deel aan de levenden en de doden. 

Wij allemaal helpen de bestemming van De Kerk van Jezus Christus 
van de Heiligen der Laatste Dagen te bereiken, die aan de profeet 
Joseph Smith geopenbaard is. In 1842 profeteerde hij: 

'De standaard van de waarheid is opgericht; geen onheilige hand 
kan de vooruitgang van dit werk stuiten; al woeden vervolgingen, 
spannen benden samen, verzamelen er zich legers en viert de laster 
hoogtij, toch zal Gods waarheid moedig, nobel en onafhankelijk voor-
waarts gaan, totdat zij in elk werelddeel is doorgedrongen, elke streek 
heeft bezocht, elk land heeft overspoeld en in elk oor heeft geklonken, 
totdat Gods oogmerken zijn bereikt en de grote Jehova zegt dat het 
werk is volbracht.'1 

Hoewel de kerk tijdens het leven van de profeet Joseph Smith heel 
klein bleef, wist hij dat het Gods koninkrijk op aarde was dat tot doel 
had de hele aarde te vervullen met de waarheid van het evangelie van 
Jezus Christus. We hebben de laatste jaren gezien hoe snel de kerk 
gegroeid is. We hebben het voorrecht te leven in een tijd waarin we ons 
geloof en onze offers kunnen aanbieden om Gods koninkrijk te helpen 
vestigen, een koninkrijk dat voor eeuwig stand zal houden. 
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