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Inleiding

X  resident Joseph F. Smith was 52 jaar lang werkzaam als algemeen 
autoriteit van de kerk: als lid van het Quorum der Twaalf, als raadge
ver van vier presidenten van de kerk, en zeventien jaar lang als presi
dent van de kerk. Hij onderwees de leden in het herstelde evangelie 
van Jezus Christus, welsprekend, zachtmoedig en overtuigend. Hij 
riep de mensen op om ‘in overeenstemming met de oogmerken van 
onze hemelse Vader te leven’.1 Zijn bediening was getekend door zijn 
sterke getuigenis van Jezus Christus: ‘Ik heb het getuigenis van de 
Geest in mijn hart ontvangen. Ik getuig voor God, engelen en mensen 
( . . . )  dat ik weet dat mijn Verlosser leeft.’2

Door zijn boodschappen en toespraken ontvangen wij nu nog god
delijke leiding op ons pad naar eeuwige vooruitgang. President Smith 
heeft gezegd dat het ons werk in deze wereld is om ‘hét goede te 
doen; zonde te vertrappen; rechtschapenheid, reinheid en heiligheid 
in het hart van de mensen te verhogen; en onze kinderen boven alles 
liefde voor God en zijn woord bij te brengen.’3 Hij heeft gezegd dat 
‘heilige der laatste dagen te zijn het opofferen van wereldse doelen en 
pleziertjes vereist, alsmede trouw, een sterk karakter, waarheidsliefde, 
integriteit met betrekking tot principes, en een gedreven verlangen 
om de waarheid in triomf voorwaarts te laten marcheren.’4

Het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen hebben 
de serie Leringen van kerkpresidenten  uitgebracht om de kerkleden 
ertoe te brengen hun begrip van de evangelieleerstellingen te verdie
pen en dichter tot Jezus Christus te komen door de leerstellingen van 
de profeten uit deze bedeling. In dit boek vindt u de leerstellingen van 
president Joseph F. Smith, die heeft gezegd: ‘Om een heilige der laat
ste dagen te zijn, moet men een denker en een werker zijn; men moet 
iemand zijn die de zaken in gedachten overweegt, iemand die zowel 
zijn levenskoers zorgvuldig overdenkt als de beginselen die hij heeft 
geaccepteerd. ( . . .)  Als de mensen het evangelie van Jezus Christus 
begrijpen, dan zult u ze goed zien leven, naar het woord van de Heer
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en de wet van God, in strikte overeenstemming met dat wat conse
quent, rechtvaardig, rechtschapen en in alle opzichten aanvaardbaar 
voor de Heer is.’5

Elk hoofdstuk in dit boek bestaat uit vier delen: (1) een korte 
verklaring waar dat hoofdstuk over gaat; (2) ‘Uit het leven van Joseph 
F. Smith’, waarin de leringen uit dat hoofdstuk geïllustreerd worden 
met een voorbeeld uit het leven of de wijsheid van president Joseph 
F. Smith; (3) ‘Leringen van Joseph F. Smith’, wat belangrijke leer
stellingen bevat uit zijn vele boodschappen en toespraken; en (4) 
‘Studiesuggesties’, waarin door middel van vragen nader individueel 
onderzoek en studie worden aangemoedigd, en de bespreking van 
het onderwerp en de toepassing ervan in ons dagelijks leven worden 
bevorderd.

Dit boek gebruiken

Voor individuele studie. Dit boek heeft tot doel het begrip te ver
groten van de evangeliebeginselen waarin president Joseph F. Smith 
zo krachtig heeft onderwezen. Elk lid kan door bidden, lezen, stude
ren en overpeinzen een eigen getuigenis van de waarheid in dit boek 
ontvangen. Dit boek is bovendien een belangrijke aanvulling op de 
evangeliebibliotheek van het lid en zal een belangrijke bron worden 
van gezinsonderwijs en studie thuis.

Voor de bespreking tijdens de bijeenkomsten op zondag. Dit 
boek bevat de lesteksten voor de bijeenkomsten op zondag van de 
Melchizedekse-priesterschapsquorums en de zustershulpvereniging. 
De leerkracht behoort zich te concentreren op de inhoud van de tekst 
en bijbehorende schriftteksten. Hij behoort de vragen aan het eind 
van het hoofdstuk te gebruiken om de klassikale bespreking te bevor
deren. Als men de vragen doorneemt alvorens de woorden van presi
dent Smith te bestuderen, kan dat extra inzicht in zijn leringen geven.

Tijdens de bijeenkomsten op zondag concentreert men zich op de 
evangeliebeginselen, de persoonlijke voorbeelden die deze beginselen 
illustreren, en het getuigenis van de waarheid. De leerkracht spoort de 
leden in de klas aan hun boek mee te nemen naar de bijeenkomsten 
en honoreert de voorbereiding van de leden door de woorden van 
president Joseph F. Smith te behandelen. Aangezien de leden in de 
klas het hoofdstuk van tevoren gelezen hebben, zullen ze erop voor
bereid zijn om de anderen iets te leren en elkaar op te bouwen.
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Het is niet nodig of zelfs niet aanbevolen om aanvullende commen
taren of ander referentiemateriaal aan te schaffen dat het materiaal in 
de tekst van dit boek ondersteunt. De leden worden aangemoedigd 
om de schriftteksten op te slaan die als suggestie voor nadere bestude
ring van de leer vermeld worden.

Daar dit boek bedoeld is voor individuele studie en voor het 
naslaan van evangelieteksten, zijn veel hoofdstukken te lang om in 
hun geheel tijdens een les behandeld te worden. Daarom is thuisstu- 
die van essentieel belang om de leringen van president Smith helemaal 
te kunnen doorgronden.

Tijdens uw studie kunt u deze nederige, getrouwe en onbevreesde 
profeet van God, Joseph F. Smith, leren kennen. U kunt zijn raad 
aannemen om ‘het goede te kiezen omdat het goed is, en omdat 
uw hart van het goede houdt, en omdat het boven al het andere te ver
kiezen is.’6 Moge u zich achter president Smith scharen in zijn getuige
nis van de macht van het evangelie van Jezus Christus: ‘Ons geloof 
in de herstelde leringen ( . . . )  bevestigt en versterkt ons#’en vestigt, 
zonder enige vraag of twijfel, ons geloof in de goddelijke zending van 
de Zoon van God.’7 ;

2. Gospel Doctrine, 5e ed. (1939), blz. 447. 6. Deseret News: Semi-Weekly,

N oten
1. Deseret News: Semi-Weekly, 

6 februari 1893, blz. 2.
5. Conference Report, oktober 1910, 

blz. 3-4.

3. Gospel Doctrine, blz. 141.
4. ‘Editor’s Table: Principle, Not 

Popularity’, Improvement Era, 
juli 1906, blz. 733.

6 februari 1893, blz. 2.
7. Gospel Doctrine, blz. 478.
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Historisch overzicht

Dit boek is geen geschiedenis, maar een verzameling evangeliebegin
selen waarin president Joseph F. Smith onderwezen heeft. Maar om de 
leringen in een historisch kader te zetten, volgt hieronder een lijst 
mijlpalen in zijn leven die direct verband houden met zijn leringen. 
Dit overzicht vermeldt sommige belangrijke gebeurtenissen in zijn 
privé-leven niet, waaronder zijn huwelijken (destijds werd er in de 
kerk aan het meervoudig huwelijk gedaan) en de geboorte en het 
overlijden van zijn kinderen, aan wie hij volkomen toegewijd was.

1800,9 februari: 

1801, 21 juli:

1837, 24 december:

1838,13 november: 

1844, 27 juni:

1846, september 
-september 1848:

1852, 21 mei:

1852, 21 september:

1854-1857:

1860-1863:

Hyrum Smith, de vader van Joseph F. Smith, 
wordt geboren in Tunbridge (Vermont).

Mary Fielding, zijn moeder, wordt geboren 
in Honeydon (Engeland).

Huwelijk van Hyrum Smith en Mary Fielding 
in Kirtland (Ohio).

Joseph F. Smith wordt geboren in Far West 
(Missouri).

Joseph en Hyrum Smith vinden de 
martelaarsdood in de gevangenis te 
Carthage (5; getallen tussen haakjes geven 
aan hoe oud Joseph F. Smith op dat moment 
was).

Mary Fielding Smith trekt met haar gezin 
van Nauvoo (Illinois) naar de Salt Lake 
Valley (7-9).

Joseph F. Smith wordt gedoopt door 
president Heber C. Kimball (13),

Mary Fielding Smith overlijdt in Salt Lake 
City (13).

Op zending naar de Sandwich-eilanden 
(Hawaii) (15-19).

Op zending naar Groot-Brittannië (21-24).
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1865- 1866:

1866,1 juli:

1867, 8 oktober: 

1874-1875,1877: 

1877, 29 augustus:

1880.10 oktober:

1887, 25 juli:

1889,7 april:

1890, 24 september;
6 oktober:

1893,6 april:

1898, 2 september:

1898,13 september:

1901.10 oktober: 

1901,17 oktober:

1901.10 november:

1864: Bijzondere zending naar Hawaii met de 
ouderlingen Ezra T. Benson en Lorenzo 
Snow (25-26).

Lid van het territoriale wetgevende orgaan; 
tevens van 1867-1870, in 1872,1874,1880 
en 1882.

Geordend tot apostel en raadgever in het 
Eerste Presidium (27).

Aangesteld als lid van het Quorum der 
Twaalf Apostelen (28).

Twee termijnen als president van de 
Europese Zending (35-36, 38).

President Brigham Young overlijdt in Salt 
Lake City (38). '

Gesteund als tweede raadgever van 
president John Taylor (41).

President John Taylor overlijdt in Kaysville 
(Utah) (48).

Gesteund als tweede raadgever van 
president Wilford Woodruff (50).

Manifest ontvangen; de kerk accepteert 
Officiële Verklaring 1 (51).

President Wilford wijdt de Salt Lake-tempel 
in (54).

President Wilford Woodruff overlijdt in San 
Francisco (Californië) (59).

Gesteund als tweede raadgever van 
president Lorenzo Snow (59).

President Lorenzo Snow overlijdt in Salt 
Lake City (62).

Geordend en aangesteld als president van 
de kerk (62).

Tijdens een conferentie gesteund als 
president van de kerk (62).
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1906, juli-september:

1909, november:

1911:

1912:

1913:

1913, 27 juli:

1915, 27 april:

1915,1 juni:

1916, 30 juni:

1918, 3 oktober:

1918,19 november: 

1918:

Hij is de eerste kerkpresident die tijdens 
zijn ambtsperiode een rondreis door Europa 
maakt (67).

Het Eerste Presidium geeft de leerstellige 
verklaring ‘The Origin of Man’ uit (70).

De YMMIA begint onder de naam MIA 
Scouts met het scoutingprogramma voor 
jongens (72).

In het Granite-seminarie in Salt Lake City 
worden de eerste lessen onder schooltijd 
gegeven.

De YWMIA begint onder de naam kamp- 
vuurmeisjes met een zomerprogramma; 
in 1914 wordt het vervangen door het 
bijenkorfmeisjesprogramma wat gedurende 
het hele jaar wordt gebruikt (74).

Hij wijdt de bouwplek voor de Alberta- 
tempel (74).

Het Eerste Presidium spoort de leden aan 
om geregeld gezinsavond te houden (76).

Hij wijdt de bouwplek voor de Hawaii- 
tempel (76).

Het Eerste Presidium en de Twaalf geven 
de leerstellige verklaring ‘The Father and the 
Son’ uit (77).

Hij ontvangt het visioen van de verlossing 
der doden, wat later afdeling 138 van de 
Leer en Verbonden wordt (79).

Hij overlijdt in het Beehive House in Salt 
Lake City (80).

De eindejaarsstatistieken: 495.962 leden;
75 ringen; 839 wijken; 22 zendingsgebieden.
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De bediening van 
Joseph F. Smith

Jo s e p h  F. Smith was de zesde president van de kerk en de laatste pre- 
sident die de profeet Joseph Smith persoonlijk gekend heeft. ‘In mijn 
kinderjaren en jeugd wandelde ik met het volk van God, leed ik met 
hen en verheugde ik mij met hen. Mijn hele leven staat in het teken 
van dit volk’, zei hij.1 Hij streefde er oprecht naar om God de Vader en 
zijn Zoon, Jezus Christus, te leren kennen en om Hen met heel zijn ziel 
en toewijding te dienen. Omdat hij gezegend was met een groot 
begrip van het evangelie, kon hij zijn volk leiden in de beginselen van 
de eeuwige waarheid en kon hij de kerk in evenwicht houden onder 
de aanvallen van vijanden in de eerste jaren van de twintigste eeuw. 
Hij wilde een ‘vredestichter zijn, een prediker van rechtschapenheid’2 
en hij leerde de mensen ijverig gehoorzaamheid, waarbij hij uit eigen 
ervaring getuigde dat ‘allen die gehoorzaam op de ingevingen van de 
Geest reageren ( . . . )  een duidelijker, grotere, rechtstreekser en zeker
der kennis van Gods waarheden zullen krijgen dan ieder ander.’3

Opgevoed in geloof

Joseph F. Smith, het eerste kind van Mary Fielding en Hyrum 
Smith, is op 13 november 1838 geboren in Far West (Caldwell County, 
Missouri) in een tijd vol vervolging en armoede. Twee weken daar
voor was zijn vader door een bende gevangengenomen en onrecht
vaardig opgesloten. Vier lange maanden leden Hyrum Smith, zijn 
broer, de profeet Joseph Smith, en enkele anderen ontberingen in de 
gevangenis te Liberty. Mary had het gevoel dat haar man haar wreed 
ontnomen was ‘op een tijd dat ik de liefste zorg en aandacht ( . . .)  van 
zo’n vriend hard nodig had, in plaats waarvan ineens de zorg voor een 
groot gezin plotseling en onverwachts op mijn schouders neerkwam.’ 
Ze was in Canada tot de kerk bekeerd, was na het overlijden van 
Hyrum Smiths eerste vrouw, Jerusha, met hem getrouwd, en zorgde
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bovendien voor vijf kinderen van de familie Smith toen ‘mijn lieve 
kleine Joseph F. het aantal verder verhoogde’.4

Toen de heiligen in de winter van 1838-1839 uit Missouri verdre
ven werden, was Joseph F. nog een baby. Zijn vader was nog in de 
gevangenis, zijn moeder was ernstig ziek ‘en moest ruim 320 kilome
ter vervoerd worden, voornamelijk op [haar] bed.’5 Mary’s zuster, 
Mercy Fielding Thompson, verzorgde en voedde nu niet alleen haar 
eigen babydochter, maar ook Joseph F. De heiligen vonden een toe
vluchtsoord in Illinois en Joseph bracht het grootste deel van zijn eer
ste acht levensjaren in Nauvoo door, de stad die de heiligen op de 
oevers van de Mississippi bouwden. Daar werd hij, in de kring van de 
familie Smith en de gemeenschap van de heiligen, opgevoed in de 
kennis van het evangelie van Jezus Christus. ‘Men leerde mij te gelo
ven in de goddelijke aard van de bediening van Jezus Christus’, herin
nerde hij zich later. ‘Ik leerde het van mijn vader, van de profeet 
Joseph Smith, van mijn moeder ( . . .)  en in heel mijn jeugd en al mijn 
latere jaren in de wereld heb ik mij vastgehouden aan dat geloof.’6

Josephs vader, Hyrum, had de profeet Joseph al sinds de oprichting 
van de kerk geholpen met het voorstuwen van het werk van de her
stelling. Eigenlijk had hij dat zelfs al gedaan vanaf de tijd dat Joseph 
het Boek van Mormon vertaalde. De profeet leunde sterk op zijn 
oudere broer Hyrum, vooral in Nauvoo, waar Hyrum door openbaring 
geroepen werd als patriarch van de kerk en als assistent-president. 
Hyrum, zei de profeet, bezat ‘de zachtheid van een lam, de integriteit 
van Job, en, kortom, de zachtmoedigheid en ootmoedigheid van 
Christus.’7

Net als zijn vader ontwikkelde Joseph F. een grote liefde voor en 
trouw aan de profeet Joseph Smith. In latere jaren haalde hij vaak dier
bare jeugdherinneringen aan zijn oom op en getuigde hij voortdurend 
van diens roeping als de profeet van de herstelling. ‘O, hij was vol 
vreugde; hij was vol vrolijkheid; hij was vol liefde. ( . . . )  En hoewel hij 
met kinderen kon spelen en zich onder de mensen kon vermaken met 
eenvoudige, onschuldige spelletjes, had hij ook gemeenschap met de 
Vader en de Zoon en sprak hij met engelen, die hem bezochten en 
gaven en sleutels van macht op hem bevestigden.’8

Joseph F. was nog geen zes jaar oud toen zijn oom Joseph en zijn 
vader Hyrum hun leven neerlegden voor het koninkrijk van God. Op
27 juni 1844 werden ze vermoord door een gewelddadige bende. De 
gedachte aan Nauvoo riep bij hem altijd ‘heilige herinneringen uit het 
verleden op, die aan de ene kant dubbel zo heilig geworden zijn en
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A Salzbrenner, Joseph F. Smith, de zesde president van De Kerk van Jezus Christus 
van de Heiligen der Laatste Dagen.

XIII



D E  B E D I E N I N G  VAN J O S E P H  F. S M I T H

aan de andere kant zowel dierbaar als vreselijk, door de heilige rust
plaats van het stof van mijn vader, en door de afschuwelijke taferelen 
(die in mijn herinnering zo helder zijn als de dag) die duisternis en 
afschuw brachten over de eerlijke wereld en die tienduizend harten 
met verdriet en ellende vulden!’9

Na de dood van Hyrum zorgden Mary en haar zuster, Mercy, die 
ook weduwe was, samen voor een grote familie. Samen bereidden zij 
zich voor om zich bij de heiligen te voegen voor de trek naar het wes
ten. Joseph F. Smith herinnerde zich dat hun voorbereidingen in de 
herfst van 1846 werden afgebroken toen dreigende benden hen dwon
gen om ‘in een open, platte boot de Mississippi’ over te steken ‘naar 
Iowa, waar wij onder de bomen kampeerden en luisterden naar het 
bombardement op de stad. Wij hadden ons comfortabele huis verla
ten, met achterlating van al het meubilair in het huis en al onze aardse 
bezittingen, zonder enige hoop op een weerzien ervan.’10 Zijn moeder 
stelde herhaaldelijk de kinderen gerust: ‘De Heer zal een weg voor 
ons bereiden’11 en de kracht van haar overtuiging voedde hun geloof. 
‘We waren niet ver weg toen we de kanonnade aan de andere kant van 
de rivier hoorden,’ herinnerde president Smith zich, ‘maar ik was er 
net zo zeker van als ik nu ben, zo zeker als een kind kan zijn, dat alles 
in orde was, dat de Heer het in de hand had.’12

Tijdens de reis die het gezin naar het westen maakte, zag Joseph F. 
Smith zijn moeder met geloof de ene na de andere moeilijkheid oplos
sen. Toen haar groepsaanvoerder onvriendelijk volhield dat de 
weduwe de hele groep tot last zou zijn, zei ze dat ze haar deel zou 
doen en voor zichzelf zou zorgen, en dat ze zelfs eerder in de vallei 
zou aankomen dan hij. En uiteindelijk deed ze dat ook! Joseph F., die 
was belast met het hoeden van het vee van het gezin, was zich er sterk 
van bewust hoe belangrijk dat kostbare vee voor het gezin was. 
Daarom is hij nooit vergeten hoe zijn moeder eens door vurig gebed 
een verloren span ossen terugvond. Later, zo herinnerde hij zich, bad 
ze voor ossen die ‘in hun juk waren omgevallen alsof ze vergiftigd 
waren’ dat ze mochten opstaan en verder gaan, en ‘tot verbazing van 
allen die het zagen’ stonden ze inderdaad ‘op en reden we verder’.13

Joseph F. mende op 23 september een van de spannen ossen van 
het gezin de Salt Lake Valley in. Hij was toen negen. De familie Smith 
vestigde zich bij Millcreek, ten zuiden van Salt Lake City. Daar 
zwoegde Joseph F., zoals hij zich herinnerde, als ‘menner, herdersjon
gen, ploeger, irrigator, oogster, met zeis of haak, houthaler, dorser, zif
ter ( . . . )  [en] duvelstoejager in het algemeen.’14 Het gezin woonde een
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voudig in een hutje, maar later merkte president Smith daarover op: 
‘Wij waren niet slechter af dan duizenden anderen, en zeker niet zo 
slecht als velen.’15 Hij leerde hard te werken en zijn taken uit te voe
ren, te leven zonder luxe, God te prijzen, en tiende te betalen van alles 
wat het gezin kweekte.

Joseph F. Smith heeft het harde werken, de offers, de liefde en het 
geloof van zijn moeder altijd gekoesterd. Hij was er van onderstebo
ven toen zij met 51 jaar overleed. ‘Na de dood van mijn moeder volgde 
er een periode van anderhalf jaar - van 21 september 1852 tot en met 
april 1854 -  die erg gevaarlijk voor mij was’, schreef hij later aan een 
jeugdvriend. ‘Ik was bijna als een komeet of een vurige meteoor, zon
der aantrekkings- of zwaartekracht om mij in evenwicht te houden, of 
binnen redelijke grenzen.’ Hoewel hij op dertienjarige leeftijd wees 
werd, was hij ‘niet geheel zonder vrienden’.16 Zijn ‘immer geliefde en 
onvergetelijke tante Mercy R. Thompson’17 bleef voor hem zorgen. En 
hij vergat ook nooit de goede zorgen van Brigham Young, Heber C. 
Kimball en George A. Smith, zijn vaders neef. Dat waren mannen, zei 
Joseph F., ‘die ik net zo heb leren liefhebben als mijn vader, vanwege 
hun integriteit en hun liefde voor de waarheid.’18

Geroepen tot een zending in Hawaii

Toen het Eerste Presidium tijdens de algemene aprilconferentie 
van 1854 aankondigde dat Joseph F. geroepen was om zich te voegen 
bij een groep zendelingen die al spoedig zou vertrekken, oefende hij 
het geloof dat hij in zijn jeugd had ontwikkeld en ‘gaf er blijmoedig 
gehoor aan’. Later bedacht hij dankbaar: ‘Mijn vier jaar zendingswerk 
op de Sandwich-eilanden hebben mijn evenwicht hersteld en hebben 
de wetten, maten en grenzen vastgesteld die mij mijn verdere leven 
gestuurd hebben.’19

Ouderling Joseph F. Smith arriveerde ongeveer zes weken voor zijn 
zestiende verjaardag op 27 september 1854 in Honolulu (Sandwich
eilanden, Hawaii). Hij werd toegewezen aan het eiland Maui en werd 
daar al gauw alleen gelaten in Kula, om onder de plaatselijke bevol
king te wonen en hun taal en cultuur te leren. De jonge ouderling 
‘streefde ernstig naar de gave van talen’, herinnerde hij zich, ‘en door 
die gave en door studie, ongeveer honderd dagen lang na mijn aan
komst op die eilanden, kon ik tot de mensen spreken in hun eigen 
taal, zoals ik nu in mijn moedertaal tot u spreek.’20 Omdat hij de taal
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buitengewoon vloeiend leerde spreken, was hij in staat om het Hawai- 
iaanse volk te dienen.

Zo jong als hij was, werd ouderling Smith aangewezen om het 
eiland Maui te presideren, vervolgens Hilo op het eiland Hawaii, en 
later het eiland Molokai. Op Molokai, waar hij hevige koorts kreeg en 
drie maanden ernstig ziek was, zorgde een zuster liefdevol voor hem 
alsof hij haar eigen zoon was. Ze is hem nooit vergeten, en hij haar 
niet. Toen zij elkaar jaren later weer zagen, begroetten ze elkaar met 
grote genegenheid. ‘De vriendelijkheid die velen van dit fijne Hawaii- 
aanse volk [hem] betoond hebben’21 was een gezegende herinnering 
voor hem.

Ouderling Joseph F. Smith verliet Hawaii in oktober 1857 en aan
vaardde de grotere taken die president Brigham Young hem gaf. Hij 
vervulde een zending in Engeland (1860-1863) en een tweede zen
ding in Hawaii (1864). Na zijn terugkeer in Salt Lake City kreeg hij een 
baan op het kantoor van de geschiedschrijver van de kerk, waar hij 
werkzaam was onder leiding van ouderling George A. Smith van het 
Quorum der Twaalf.

Zijn werk in het Quorum der Twaalf en het 
Eerste Presidium

Vervolgens werd de 28-jarige Joseph F. Smith onder leiding van pre
sident Young geordend tot apostel en geroepen als raadgever in het 
Eerste Presidium. Hij respecteerde president Young als de man ‘die 
door de macht van de almachtige God was voorbereid en gesteund 
om de bediening van [de profeet] Joseph voort te zetten en het werk 
te volbrengen dat hij tijdens zijn leven had gepland.’22 Joseph F. Smith 
wilde met heel zijn ziel helpen bij het voortstuwen van dat ‘grote en 
heerlijke werk’.23 Hij zei: ‘U hebt zelf het evangelie aanvaard, ga nu 
heen en doe uw hele plicht, niet de helft, niet een deel, maar uw hele 
plicht.’24 Dat is de manier om ‘de belangen van Zion en de vestiging 
van haar zaak op aarde’25 te bevorderen. Naast andere taken als lid van 
het Quorum der Twaalf, was hij twee termijnen werkzaam als presi
dent van de Europese Zending (1874-1875; 1877).

Hoewel Joseph F. Smiths formele schoolopleiding maar beperkt 
was, had hij een grote woordenschat en leerde hij met kracht en over
tuiging spreken. Op 24 juni 1866 sprak hij in de Tabernakel te Salt Lake 
City en, zoals ouderling Wilford Woodruff van het Quorum der Twaalf 
noteerde, ‘sprak ’s middags een uur en vijftien minuten. De macht
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Gods was op hem en hij gaf blijk van dezelfde geest die rustte op zijn 
oom, Joseph Smith, en op zijn vader, Hyrum Smith.’26 Ouderling 
Joseph F. Smith werd wijd en zijd bekend vanwege de lengte en kracht 
van zijn toespraken; hij wilde onderwijzen met de Heilige Geest ‘tot 
begrip van hen die mij horen’.27 Het is niet ‘zozeer de foutloze zin als 
de geest van de spreker die leven en licht in de ziel opwekt’, zei hij.28 
‘Ik heb altijd geprobeerd mijn toehoorders te laten voelen dat ik en 
degenen die met mij werken vredestichters waren. Dat wij van vrede 
en welbehagen hielden, dat het onze zending was om te verlossen, 
niet om te vernietigen, om op te bouwen en niet om neer te halen’, 
schreef hij eens aan een zoon die op zending was.29

Van de dood van president Brigham Young in 1877 tot de tijd dat 
Joseph F. Smith gesteund werd als president van de kerk in 1901, 
werkte hij voortdurend aan het aanwakkeren van leven en licht in de 
ziel van de heiligen en aan het vestigen van vrede en welbehagen. 
Gedurende die 24 jaar waren achtereenvolgens John Taylor, Wilford 
Woodruff en Lorenzo Snow werkzaam als president van de kerk. 
Joseph F. Smith werd elke keer als raadgever in het Eerste Presidium 
geroepen. Het was een tijd waarin het geloof en de gebruiken van de 
heiligen der laatste dagen alom verkeerd begrepen werden. Tijdens de 
jaren tachtig van de negentiende eeuw namen vijanden van de kerk 
rigoureuze gerechtelijke stappen tegen haar en haar leden. ‘Zij willen 
niet dat wij blijven bestaan, in godsdienstig of ander opzicht, als een 
volk afzonderlijk van de rest van de wereld. Zij willen dat wij ons iden
tificeren en vermengen met de rest van de wereld, dat wij net zo wor
den als zij, waarmee zij de doeleinden van God zouden dwarsbomen’, 
legde president Smith uit.30

Niettemin smeekte president Smith de kerkleden om hun vijanden 
lief te hebben en ze te vergeven. ‘Als wij het doel van onze roeping 
vergeten en het pad van onze plicht verlaten om elke klap met een 
klap te beantwoorden, om kwaad met kwaad te vergelden, om te ver
volgen omdat wij misschien vervolgd worden, dan vergeten wij de 
geboden van de Heer en de verbonden die wij met God gesloten heb
ben om zijn geboden te onderhouden’, leerde hij de mensen.31 Hij her
innerde ontmoedigde heiligen aan Gods belofte dat het de bestem
ming van de kerk was om ‘voorwaarts en opwaarts te gaan tot de 
doeleinden van God met betrekking tot dit grote werk van de laatste 
dagen zijn volbracht’.32

Joseph F. Smith kreeg altijd een nauwe band met hen die met hem 
samenwerkten. ‘De uitingen van vertrouwen en liefde die mijn
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geliefde broeders en zusters mij geven, gaan rechtstreeks naar mijn 
hart’, zei hij.33 Van al zijn banden, hechtte hij de grootste waarde aan 
die met zijn geliefde gezin. Voor hem was echtgenoot en vader zijn de 
grootste van alle roepingen. Hij was graag thuis, om zijn kinderen iets 
te leren, ze verhalen te vertellen en met hen te zingen, spelen en 
lachen. Was hij voor een opdracht op reis, dan verlangde hij naar zijn 
geliefden. Op 1 april 1885 schreef hij in Hawaii in zijn dagboek: ‘Er 
waait een sterke oostenwind, wat in een kouder klimaat winters en 
streng zou zijn. Is de wind prettig of onprettig voor mijn geliefden? 
( . . . )  Hebben ze honger, of hebben ze te eten? Zijn ze onder vrienden 
of vijanden, hebben ze zorgen of gemoedsrust? Zwijg, wees stil!’34 
Zijn zoon, Joseph Fielding Smith, herinnerde zich de dierbare tijden 
die hij samen met zijn vader door had gebracht ‘de evangeliebeginse
len besprekend en instructie ontvangend zoals alleen hij die kon 
geven. Op die manier werd het fundament van mijn eigen kennis in 
waarheid gelegd, zodat ook ik kan zeggen dat ik weet dat mijn Verlos
ser leeft, en dat Joseph een profeet van de levende God is, was en 
altijd zal zijn.’35

Hij voorzag voortdurend in de materiële en geestelijke noden van 
zijn gezinnen en zorgde ervoor dat hij altijd zijn aanwezigheid kenbaar 
maakte, of hij nu thuis of weg was. In memo’s, brieven en gedichten 
uitte hij zijn blijvende liefde voor zijn geliefden. ‘Mijn lieve metgezel
lin,’ schreef hij aan zijn vrouw toen ze 39 werd, ‘Ik heb een hogere 
dunk van je, acht je hoger, je bent dichter bij mij en ik houd meer van 
je dan ( . . . )  twintig jaar geleden. Elk uur, elke week, elke maand en elk 
jaar sterkt de band van onze verbintenis en elk kind versterkt hem met 
een eeuwig zegel.’36

President Smith had een grote liefde voor de tempel en zijn veror
deningen, die de eeuwige verbintenis van gezinsleden mogelijk maak
ten. ‘Wie behalve de heiligen der laatste dagen denken er nog aan dat 
wij na de dood nog deel uitmaken van de familie?’37 Op 6 april 1853, 
hij was toen veertien, was hij aanwezig bij het leggen van de hoekste
nen voor de Salt Lake-tempel. En op 6 april 1892, hij was toen 53, sprak 
hij het gebed uit bij de ceremonie waarbij de deksteen van de tempel 
gelegd werd.38 Het volgende jaar, op 6 april 1893, wijdde president 
Wilford Woodruff het magnifieke gebouw in. Het was de vierde tem
pel in Utah. Tijdens de inwijdingsdiensten zei president Smith: ‘Dit is 
de zesde tempel [inclusief die in Kirtland en Nauvoo], maar dit is niet 
het einde.’39 Later zou hij, op 27 juli 1913, als kerkpresident de bouw
plaatsen voor de tempels in Cardston (Canada) en, op 1 juni 1915, in 
Laie (Hawaii) wijden.
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Zijn bediening als president van de kerk

Op 17 oktober 1901, een week na het overlijden van president 
Lorenzo Snow, ordende het Quorum der Twaalf Apostelen Joseph F. 
Smith en stelde hem aan als de zesde president van De Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Hij zou zeventien jaar lang 
werkzaam zijn als president, van 1901 tot en met 1918. In zijn eerste 
toespraak die hij uit hoofde van zijn functie als kerkpresident tot de 
heiligen richtte, zei hij: ‘Het is ons voorrecht om dichter bij de Heer te 
leven, als wij dat willen, dan wij ooit gedaan hebben, opdat wij een 
grotere uitstorting van zijn Geest mogen krijgen dan wij ooit gekregen 
hebben, en opdat wij sneller vooruit mogen gaan, sneller in onze ken
nis van de waarheid zullen groeien, en vaster verankerd zullen raken 
in het geloof. Maar dit alles is afhankelijk van een grotere getrouwheid 
van de mensen.’40 Zijn persoonlijke bezoeken aan de heiligen, zijn 
inzet om de broederschap en het onderwijs in de wijken te verster
ken, zijn eigen onvermoeibare verkondiging van ‘de beginselen van de 
eeuwige waarheid’ waren alle middelen om ‘rechtschapenheid, rein
heid en heiligheid in het hart van de mensen’ te verheffen.41 Hij wist 
dat alleen een rechtschapen, rein en heilig volk de Heiland bij kon 
staan in het tot stand brengen van ‘de heiliging van de aarde en de ver
lossing van de mensheid’.42

Het ledental van de kerk verdubbelde bijna tijdens de ambtspe
riode van president Smith, van 278.645 in 1901 tot 495.962 in 1918. 
Hoewel de meerderheid van de leden nog steeds in het westen van de 
Verenigde Staten woonde, voelde president Smith zich sterk verbon
den met de leden in veel andere landen. Hij bezocht in 1906 Europa en 
was de eerste president die dat tijdens zijn ambtsperiode deed, keerde 
daar in 1910 terug en bezocht tevens de heiligen in Canada en in 
Hawaii. Samen met zijn raadgevers in het Eerste Presidium raadde hij 
de leden aan om ‘getrouw te zijn in hun loyaliteit aan hun regering, en 
om goede burgers te zijn’43 en om ‘in hun eigen land te blijven en daar 
gemeenten van blijvende aard te vormen’.44 De leden van de kerk wer
den niet meer aangemoedigd naar Utah te emigreren om zich daar met 
de heiligen te vergaderen.

De eerste generatie heiligen had zich in Zion vergaderd door zich 
geografisch af te zonderen van de wereld om eenheid en geestelijke 
kracht te ontwikkelen. President Smith beklemtoonde dat het voor de 
verdere generaties van belang was om vreedzaam temidden van de 
wereld te leven maar toch het erfgoed van eenheid en geestelijke
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kracht in stand te houden dat door de priesterschapsorde en -verorde
ningen ontwikkeld was.

President Smith sprak en schreef veel over de onvergelijkelijke 
macht van het priesterschap, en hij streefde ernaar om alle leden het 
belang daarvan te laten inzien. Toen Joseph F. Smith gesteund werd als 
president van de kerk, varieerden de bijeenkomstenschema’s, de les
sen en de mate van doeltreffendheid van de priesterschapsquorums 
van wijk tot wijk. Maar president Smith verwachtte de dag ‘dat elke 
priesterschapsraad in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen zijn taak zal begrijpen; zijn eigen verantwoordelijkheid 
op zich zal nemen; zijn roeping zal grootmaken en zijn plek in de kerk 
zal innemen.’45 Tijdens de algemene aprilconferentie van 1908 kon
digde president Smith aan dat er nieuwe maatregelen kwamen ‘voor 
het welzijn en de vooruitgang van hen die lid zijn van de verschillende 
quorums van de priesterschap.’46

De quorums van de Aaronische priesterschap hadden vooral zijn 
aandacht. ‘We moeten goed zorgen voor onze jongens die geordend 
zijn tot diaken, leraar of priester in de kerk’, zei hij.47 In de daaropvol
gende paar jaar gaven de bisschoppen jonge priesterschapsdragers 
belangrijke taken, vele waarvan nu gebruikelijk zijn. Zowel de Aaroni
sche- als de Melchizedekse-priesterschapsquorums werden versterkt 
toen er het hele jaar door regelmatige, wekelijkse priesterschapsverga- 
deringen werden gehouden en een centraal kerkcomité uniforme leer
gangen voor de quorums uitgaf.

President Smith legde veel nadruk op het huisonderwijs. ‘Ik ken 
geen enkele taak die heiliger is of harder nodig, als hij tenminste naar 
behoren wordt uitgevoerd, dan de taken van de onderwijzers die de 
mensen thuis bezoeken, met hen bidden, hen aanmoedigen om 
deugdzaam en eerbaar te leven en hen aanzetten tot eenheid, liefde en 
geloof in en trouw aan de zaak van Zion’, zei hij.48 Om de gezinnen in 
de kerk verder te sterken, introduceerde hij met zijn raadgevers in het 
Eerste Presidium in 1915 de wekelijkse gezinsavond voor de kerk, en 
spoorde hij de ouders aan om de tijd verstandig te gebruiken om hun 
kinderen het woord van God te leren.

Het was ook een periode van aanzienlijke vooruitgang op het 
gebied van de hulporganisaties. Het algemene bestuur van de zondags
school en de organisaties van de jongemannen, de jongevrouwen en 
het jeugdwerk waren ook begonnen uniforme leergangen uit te 
geven. Door hun lessen, merkte president Smith op, werden de jonge- 
mensen ‘geleid naar grotere ervaring met, en een beter begrip van, de
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beginselen van het evangelie van Jezus Christus.’49 Om iets te doen 
aan het probleem dat de jongeren steeds meer vrije tijd kregen, werd 
begonnen met het scoutingprogramma voor de jongemannen en werd 
er een nieuw bijenkorfmeisjesprogramma ontwikkeld voor de jonge- 
vrouwen. De ZHV, die de ringen sinds 1902 had aangemoedigd om les
sen te schrijven voor de zusters, begon in 1914 uniforme lessen uit te 
geven. En in 1916 begon de ZHV boodschappen voor huisbezoeksters 
uit te geven. Die innovaties gingen deel uitmaken van het nieuwe 
Relief Society M agazine  en rustte de vrouwen van de ZHV beter toe 
om ‘te zorgen voor het geestelijke, mentale en morele welzijn van de 
moeders en dochters in Zion.’50 Voor president Smith was het van 
essentieel belang dat de hulporganisaties hun werk deden in harmonie 
met de priesterschapsautoriteiten om het evangelie te verkondigen en 
de broederschap en zusterschap onder de leden te versterken. ‘Zoda
nig bundelen wij onze krachten voor een vereende, blijvende inzet 
voor de vestiging van de kerk.’51

Een van de grootste moeilijkheden waarmee Joseph F. Smith 
geconfronteerd werd, was omgaan met de misverstanden over en de 
vervolging van de kerk. Maar hij verklaarde dat de pogingen van hen 
die de kerk kleineerden ‘indirect slechts het middel zijn geweest waar
door het werk in de wereld voortgang heeft kunnen vinden. Zij heb
ben de aandacht van de wereld op ons gevestigd, en dat is precies wat 
we willen. ( . . . )  Wij willen dat de wereld ons leert kennen. Wij willen 
dat ze onze leerstellingen leren kennen, dat ze ons geloof en onze doe
len gaan begrijpen, alsmede de organisatie van De Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.’52

Geleidelijk werd de hoop van president Smith bewaarheid en ont
ving de kerk groter respect in de Verenigde Staten en in het buiten
land. Om toeristen die Salt Lake City bezochten van juiste informatie 
omtrent het geloof en de geschiedenis van de kerk te voorzien, ves
tigde de kerk in 1902 haar eerste bezoekerscentrum op Temple 
Square. In dat eerste jaar werden de 25 vrijwilligers bij het Bureau 
voor Informatie en Kerklectuur overweldigd met een bezoekersaantal 
van meer dan 150 duizend. In 1904 had het bureau al meer vrijwilligers 
en een groter gebouw nodig. In 1911 gaf het Tabernakelkoor veel
geprezen concerten in 25 steden in het oosten en middenwesten van 
de Verenigde Staten, inclusief een concert in het Witte Huis, voor de 
president van de Verenigde Staten en zijn gasten.

‘De Heer zal ons des te meer verhogen en groter maken in de ogen 
van de wereld en zal ons onze plaats en status in het midden van de
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aarde laten innemen’, beloofde president Smith, al naar gelang de 
leden een ‘grotere getrouwheid’ aan de dag zouden leggen en een 
bereidheid om ‘grondiger in het geloof gevestigd’ te raken.53 Daarom 
spoorde hij de heiligen der laatste dagen voortdurend aan om dieper 
geworteld te raken in hun eigen geschiedenis en leer. President Smith 
gaf opdracht tot de heruitgave van Joseph Smiths History o f  the 
Church en verleende zijn steun aan het verzamelen van pioniersdag- 
boeken en manuscripten voor de archieven van de kerk. Hij gaf de 
kerkfunctionarissen ook toestemming om historische plekken aan te 
kopen die voor de heiligen der laatste dagen heilig zijn - onder meer 
de gevangenis te Carthage (Illinois) waar de profeet Joseph Smith en 
zijn broer Hyrum in 1844 vermoord waren (1903); een deel van de 
bouwplaats voor de tempel in Independence (Missouri) (1904); de 
boerderij in Vermont waar Joseph Smith in 1805 geboren was (1905); 
en de boerderij van Joseph Smith sr. in Manchester (New York), de 
plek waar de profeet in het bos tijdens zijn eerste visioen de Vader en 
de Zoon zag (1907). Hij getuigde: ‘Voor mij, en ik denk voor iedereen 
die de goddelijke zending van de profeet Joseph Smith geaccepteerd 
heeft, is er iets heiligs aan die plekken.’54

President Joseph F. Smith leerde de heiligen der laatste dagen om 
de profeet te eren voor het ‘als het ware voor hun ogen oplichten van 
de sluier van de eeuwigheid’.55 En president Smith streefde er zelf ook 
naar om de uitgebreide waarheid van het evangelie van Jezus Christus 
te begrijpen en erin te onderwijzen. Zijn brieven aan familie en vrien
den, zijn artikelen en antwoorden op vragen in kerktijdschriften, en 
zijn toespraken waren alle belangrijke gelegenheden om leer uiteen te 
zetten. Als zijn raadgevers in het Eerste Presidium en hij van mening 
waren dat essentiële leerstellingen door de kerkleden of door anderen 
verkeerd begrepen werden, stelden ze verduidelijkende verklaringen 
op om uit te geven. ‘The Origin of Man’ (november 1909)56 en ‘The 
Father and the Son: A Doctrinal Exposition by the First Presidency and 
the Twelve’ (juni 1916)57 werden belangrijke hulpmiddelen om de hei
ligen der laatste dagen de ware aard van onze relatie met onze 
hemelse Vader en Jezus Christus te leren.

‘Ik heb vanaf mijn jeugd ( . . .)  getracht een vredestichter te zijn, een 
verkondiger van rechtschapenheid, en om rechtschapenheid niet 
alleen door het woord te verkondigen, maar ook door mijn voor
beeld’,58 zei president Smith. Van zijn vijftiende jaar tot aan zijn dood 
op tachtigjarige leeftijd heeft hij honderden evangelietoespraken en 
leerreden gehouden om de heiligen de leringen van Jezus Christus te 
laten begrijpen en na te leven. Over zijn vermogen om uit te leggen
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heeft Charles W. Nibley gezegd: ‘Wie is er met hem te vergelijken als 
een verkondiger van rechtschapenheid? Hij was de beste die ik ooit 
heb gehoord - krachtig, machtig, duidelijk - hij sprak de mensen aan. 
Het was geweldig hoe de woorden van levend licht en vuur uit hem 
stroomden.’59

Joseph F. Smith verheugde zich als de kerkleden luisterden naar de 
waarschuwingen en aansporingen die hij als profeet van God gaf. De 
bereidheid van de heiligen om voorwaarts te gaan in ‘rechtschapen
heid, reinheid en heiligheid’ was voor hem van het grootste belang.60 
Hij was met zijn eigen ootmoedigheid en bereidheid om te leren de 
voortrekker. ‘Ik ben slechts een kind, ik leer slechts’, zei hij in 1916. ‘Ik 
hoop oprecht dat er, naarmate ik stukje bij beetje leer, regel op regel, 
en voorschrift op voorschrift, hier een beetje en daar een beetje, dag 
in dag uit, en maand in maand uit, en jaar in jaar uit, een tijd zal komen 
waarop ik daadwerkelijk de waarheid geleerd zal hebben en die zal 
kennen zoals God die kent, en gered en verhoogd zal worden in zijn 
tegenwoordigheid.’61 Hij werd altijd gerespecteerd vanwege zijn vrij
moedigheid en vaste overtuiging, en werd vooral geëerd om zijn 
mededogen. Mevrouw Koleka, een van zijn geliefde vrienden uit 
Hawaii, prees hem als ‘de dienstknecht van de allerhoogste God, de 
man met een open hart vol liefde’.62 Hij had geleerd ‘om rechtscha
penheid niet alleen door het woord te verkondigen, maar ook door 
mijn voorbeeld’,63 door er oprecht naar te streven ‘gelijkvormig te 
worden met het aangezicht en evenbeeld van Jezus Christus’.64

Tijdens de laatste paar maanden van zijn leven, voelde president 
Smith zich uitzonderlijk vatbaar voor de Geest. ‘Ik mag dan lichame
lijke kwalen hebben, maar het schijnt mij toe dat mijn geestelijke sta
tus niet alleen zo standvastig blijft als in het verleden, maar dat hij zich 
ontwikkelt, dat hij groeit’,65 zei hij in april 1918. Een half jaar later, op
3 oktober 1918, zat hij in zijn kamer de Schriften te overpeinzen: ‘Ik 
dacht na over het grote zoenoffer dat de Zoon Gods had gebracht voor 
de verlossing der wereld.’66 Toen ontving hij een geweldige manifesta
tie aangaande het bezoek dat de Heiland in de tijd dat zijn lichaam in 
het graf lag, had gebracht aan de doden. De openbaring, die later het 
Visioen van de verlossing der doden werd genoemd, en gecanoniseerd 
is als afdeling 138 van de Leer en Verbonden, is een passende deksteen 
op het leven van een profeet die onophoudelijk het belang predikte 
van het verkondigen van het plan van leven en verlossing aan alle kin
deren van God.
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De heerlijkheid van God, de goddelijke oorsprong van de mens en 
zijn afhankelijkheid van God, het belang van gehoorzaamheid en van 
heilige verordeningen, van liefdevolle dankbaarheid en getrouwe toe
wijding -  dat waren onderwerpen die president Smith telkens weer 
met elkaar verweefde. Slechts zelden besprak hij één enkel evangelie- 
beginsel zonder het verband met het hele plan van leven en verlossing 
aan te geven. Hij kon in één enkele toespraak het volledige evangelie 
prediken, soms zelfs in één enkele zin, waarbij hij zich er altijd op con
centreerde hoe belangrijk het is om God de Vader en zijn Zoon, Jezus 
Christus, te kennen. ‘Door die liefde die wij voor Hen hebben, en door 
onze wens om volgens hun eisen te leven en te worden zoals Zij, kun
nen wij elkaar liefhebben, en kunnen wij meer plezier hebben in het 
goede doen dan we ooit zouden kunnen hebben in het kwade doen.’67
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---------------------------------------------- IÉ  6 2 & & Ï-----------------------------------------------------------------

Ik weet dat mijn Verlosser leeft

Door het getuigenis van de Heilige Geest 
kan ieder van ons te weten komen dat Jezus de 

Christus is, de Zoon van de levende God.

Uit het leven van Joseph F. Smith

JN ^ Ie e r  dan een halve eeuw was president Joseph F. Smith werk
zaam als bijzondere getuige van de Heiland ̂ ls apostel, als raadgever in 
het Eerste Presidium en als president van de kerk. Zijn getuigenis - 
wat hij heeft gegeven vanaf spreekgestoelten in zijn eigen land, in het 
buitenland, in de kerkraden en in zijn eigen familiekring -  gaf blijk van 
een hart en ziel die toegewijd waren aan jtezus Christus en zijn heer
lijke evangelie. Hij was welsprekend en zijn boodschap was duidelijk: 
‘Als dienstknecht van God wil ik zeggen, onafhankelijk van het getui
genis van alle mensen en van alle boeken die ooit geschreven zijn, dat 
ik het getuigenis van de Geest in mijn eigen hart ontvangen heb. Ik 
getuig voor God, engelen en mensen, onbevreesd voor de consequen
ties, dat ik weet dat mijn Verlosser leeft. Ik zal Hem zien, van aange
zicht tot aangezicht, en met Hem in mijn herrezen lichaam op deze 
aarde staan als ik getrouw ben; want God heeft dit aan mij geopen
baard. Ik heb het getuigenis ontvangen. Ik geef mijn getuigenis en 
mijn getuigenis is waar.’1

Na zijn dood werd er een uitvaartdienst gehouden bij het graf op 
de Salt Lake Cemetery. Leden van het Tabernakelkoor zongen als eer
betoon een van zijn lievelingslofzangen: ‘Ik weet dat mijn Verlosser 
leeft’. Voor hem was die zin de kern van zijn geloof en tevens dat waar 
zijn profetische boodschap om draaide: ‘Ik weet dat mijn Verlosser 
leeft. Ik voel het in mijn hele wezen. Ik ben er net zo van overtuigd als 
van mijn eigen bestaan. Ik kan omtrent mijn eigen bestaan niet meer 
zekerheid hebben dan ik heb dat mijn Verlosser leeft.’2
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Het volgende getuigenis is ontleend aan een toespraak die presi
dent Smith op 18 oktober 1896 tijdens een conferentie van de ring 
Weber heeft gehouden.3

Leringen van Joseph F. Smith

Het leven en de leringen van de Heiland 
zijn bewijzen van zijn goddelijkheid

Wij kennen allen de geschiedenis van onze Heiland die in het 
Nieuwe Testament staat; dat Hij uit een maagd geboren werd, dat Hij 
temidden van zijn broers tot een man opgroeide, en wat voor wonder
baarlijks Hij zelfs in zijn jeugd al deed door de macht van zijn zalving 
en zending; dat Hij de wetgeleerden en de leraren in de synagoge en 
in de tempel onderwees, en dat Hij hen versteld deed staan die pro
beerden Hem om een woord schuldig te verklaren. Wij zijn allen 
bekend met de macht die Hij tentoonspreidde toen hij de zieken 
genas, het gezichtsvermogen van de blinden en het gehoor van de 
doven herstelde, de melaatsen reinigde en de lammen van vreugde liet 
opspringen.

Wij kennen zijn leerstellingen; het heeft mij altijd geleken dat er 
geen verder bewijs nodig is van de goddelijkheid van Jezus Christus 
dan zijn leer dat de mensen hen lief moeten hebben die hen vervol
gen, en dat zij kwaad met goed moeten vergelden. Tot aan zijn tijd 
was de algemene leer in de wereld £oog om oog en tand om tand’. 
[Matteüs 5:38.] Dat was destijds de manier van denken. Maar Jezus 
leerde de mensen precies het tegenovergestelde. Hij spoorde zijn dis
cipelen aan om kwaad met goed te vergelden. ‘Wie u een slag geeft op 
de rechterwang, keer hem ook de andere toe.’ [Matteüs 5:39 ] Die leer 
was nieuw voor de wereld. Het is een leer die niet overeenkomt met 
de gevallen aard van de mens. ( . . . )  Daarom is het niet van de mens. De 
mens kon niet in een dergelijke leer onderwijzen en hem in zijn leven 
uitvoeren zonder inspiratie en macht van omhoog.

‘Zalig [zijn] de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der 
hemelen.

‘Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.

‘Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.
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‘Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zul
len verzadigd worden.’ [Matteüs 5:3-6.]

Lees de bergrede [zie Matteüs 5-7] en vraag uzelf af of het uitstijgt 
boven alles wat de mens ooit verkondigd heeft. Het sterkt mij in het 
geloof dat Jezus niet slechts een mens was, maar dat Hij een God was 
die in het vlees verschenen was. Het is de leer van het eeuwig leven, 
waardoor een mens nooit zal sterven als hij ernaar leeft; waardoor hij 
prettige paden zal bewandelen als hij ernaar leeft; en waardoor hij de 
waarheid zal kennen en de waarheid hem zal vrijmaken als hij ernaar 
leeft.

Dan komen we bij de dag van zijn proces, toen iemand die Hij had 
gekozen als apostel en getuige van Hem, een verrader werd en de 
Heer verried aan zijn vijanden. Zij kwamen met zwaarden en stokken 
om de Man van vrede te vangen, de Man die geweld verbood, die 
nooit zijn stem verheven had of zijn hand had opgeheven tegen de 
onschuldige en de goede, noch tegen welke mens dan ook, behalve 
tegen hen die het kwaad bedreven - zij kwamen om Hem gevangen te 
nemen en Hem een schijnproces te geven, opdat zij een excuus kon
den vinden om Hem ter dood te veroordelen.

Toen Hij de mensen eens deze beginselen van rechtschapenheid 
had geleerd, en had getuigd dat Hij de Zoon van God was, raapten ze 
stenen op om Hem te stenigen. Jezus antwoordde: ‘Ik heb u vele 
goede werken doen zien vanwege mijn Vader; om welk van die wer
ken wilt gij Mij stenigen?’ [Johannes 10:32 ] Hij had geen kwade wer
ken gedaan onder hen; al wat Hij gedaan had, was goed; en toch wil
den zij Hem doden. Toen Petrus in woede ontstak, zijn zwaard trok en 
het oor van een dienstknecht van de hogepriester afsloeg, vermaande 
Jezus hem en zei: ‘Breng uw zwaard weder op zijn plaats, want allen, 
die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen.’ 
[Matteüs 26:52.] Tijdens zijn proces werd Hij bespot, gegeseld, met 
doornen gekroond, maar toen Hij beschimpt werd, schimpte Hij niet 
terug, maar onderwierp zich aan zijn lot en onderging wat God toeliet 
dat de slechten Hem aandeden.

Hij werd in omstandigheden gebracht waarin de leer die Hij bracht 
op de proef kon worden gesteld. Hij bewees de echtheid van zijn leer. 
Zelfs in zijn lijden aan het kruis, riep Hij uit: ‘Vader, vergeef het hun, 
want zij weten niet wat zij doen.’ [Lucas 23:34.] Ik vraag u: is dit waar?
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Als het waar is, dan stel ik dat geen mens zulke woorden kon spreken 
op zo’n moment; er was de macht en de geest voor nodig, de liefde, 
genade en vergevensgezindheid van God zelf. Ik geef u mijn getuige
nis dat een persoon die God kon vragen de mensen te vergeven die 
Hem dergelijke wreedheden hadden aangedaan, niets minder dan God 
is. Al was er geen enkel ander bewijs van de goddelijke zending van 
Jezus Christus dan dit, dan zou dit alleen al mij overtuigen dat Jezus de 
Verlosser van de wereld was. Tijdens zijn leven onderwees Hij in de 
beginselen die de wereld zullen verlossen, en was Hij er een voor
beeld in ( ...) .

Jezus gaf zijn leven als offer om het heilsplan te vervullen

Jezus ( . . . )  is gekruisigd. Zijn lichaam is door zijn vrienden van het 
kruis gehaald, gewassen en in schone linnen doeken gewikkeld, en in 
een nieuw graf gelegd, waar nog nooit een mensenlichaam gelegen 
had. Maar Jezus had zijn discipelen hiervoor al geleerd dat de Zoon 
des Mensen gedood zou worden. Hij zei in duidelijke bewoordingen: 
‘Hierom heeft Mij de Vader lief, omdat Ik mijn leven afleg om het 
weder te nemen. Niemand ontneemt het Mij, maar Ik leg het uit Mij
zelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen.’ 
[Johannes 10:17-18.] Hij is gekomen om de voorspellingen van de pro
feten te vervullen; opdat, zoals in Adam allen stierven, in Christus 
allen levend gemaakt zouden worden [zie 1 Korintiërs 15:22]. ( . . . )  Als 
de zonde door de overtreding van één mens in de wereld gekomen 
was, en de consequenties van die zonde zonder enige eigen daad op 
de mensen gevallen waren, is het dan niet rechtvaardig, is het dan niet 
consequent dat de mens van die consequenties verlost zou worden 
door de daad van één persoon? Dat was het plan dat in het begin was 
opgesteld, en het is alleen maar rechtvaardig. Jezus heeft zijn leven 
gegeven als offer om dit te bereiken. Hij is gedood door slechte men
sen die Hem vals beschuldigden en die hun ogen sloten en hun hart 
sloten voor de ware beginselen die Hij de mensen leerde.

We lezen in de Schriften dat toen Hij begraven was, Maria Magda
lena op de eerste dag van de week naar het graf ging; maar zie, de 
steen was weggerold en Hij was verdwenen. Zij keek in de graftombe 
en zag twee engelen in het wit, ‘een aan het hoofdeinde en een aan 
het voeteneinde’ [Johannes 20:12] en zij zeiden tegen haar:
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‘Vrouw, waarom weent gij? Zij zeide tot hen: ‘omdat zij mijn 
Here weggenomen hebben en ik weet niet, waar zij Hem neergelegd 
hebben.

‘Na deze woorden keerde zij zich om en zag Jezus staan, maar zij 
wist niet, dat het Jezus was.

‘Jezus zeide tot haar: Vrouw, waarom weent gij? Wie zoekt gij? Zij 
meende, dat het de hovenier was, en zeide tot Hem: Heer, als gij Hem 
weggedragen hebt, zeg mij dan, waar gij Hem hebt neergelegd en ik 
zal Hem wegnemen.

‘Jezus zeide tot haar: Maria! Zij keerde zich om en zeide tot Hem in 
het Hebreeuws: Rabboeni, dat wil zeggen: Meester!

‘Jezus zeide tot haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet 
opgevaren naar de Vader; maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik 
vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God.’ 
[Johannes 20:13-17.]

Vervolgens ging Maria weg en vertelde dè discipelen dat zij de 
Heer had gezien, waarna Hij ook aan hen verscheen.

Laten wij daar eens over nadenken. Het is een historisch feit dat 
Maria naar de graftombe ging en daar twee engelen zag, waarna zij zelf 
de herrezen Verlosser zag. Zij had het getuigenis van de twee hemelse 
boodschappers, bevestigd door de Zoon van God zelf, dat de Verlosser 
was opgestaan. Haar woorden zijn als een getuigenis aan ons overgele
verd. Gaat u ze in twijfel trekken? Gaat u haar getuigenis in twijfel 
trekken? ( . . . )  Later haalde Hij twee discipelen in die op weg waren 
naar Emmaüs. Hij liep met ze mee, maar ‘hun ogen waren bevangen, 
zodat zij Hem niet herkenden.’ [Lucas 24:16.] Jezus vroeg waarom ze 
zo somber waren, waarop ze antwoordden: ‘Zijt Gij [slechts een] 
vreemdeling in Jeruzalem, dat Gij niet weet wat daar dezer dagen 
geschied is?’ [Lucas 24:18.] Langzamerhand werden hun ogen ge
opend, en herkenden zij Hem.

Daarna verscheen Hij aan zijn discipelen. Een van de discipelen 
hoorde dat Jezus was opgestaan, maar zei dat Hij het pas zou geloven 
als hij Hem zag en zijn hand in zijn zijde kon steken en met zijn vinger 
de tekens van de spijkers in zijn handen kon voelen. Tomas leek 
zoveel op de mensen in deze tijd. Jezus verscheen weer aan de disci
pelen toen Tomas erbij was.
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‘Daarna zeide Hij tot Tomas: Breng uw vinger hier en zie mijn han
den en breng uw hand en steek die in mijn zijde, en wees niet ongelo
vig, maar gelovig.

‘Tomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Here en mijn God!

‘Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij ge
loofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven.’ 
[Johannes 20:27-29 ]

Door de m acht van de Heilige Geest kunnen wij 
weten dat onze Verlosser leeft

Jezus bediende zijn discipelen na zijn herrijzenis. Hij bevestigde 
dat zij niet misleid waren, maar dat Hij echt de Zoon van God was die 
van de dood was opgestaan tot onsterfelijkheid en eeuwig leven. Zij 
zagen niet met hun natuurlijke ogen. Wij kunnen veel zien met ons 
natuurlijke gezichtsvermogen, maar dat kan misleid worden. Wij kun
nen met onze oren horen, maar dat kan misleid worden. Onze natuur
lijke zintuigen zijn onderhevig aan misleiding. ( . . . )  Maar ik zal u vertel
len wanneer de Almachtige zich aan de mens openbaart. Hij doet dat 
door de macht van de Heilige Geest en niet door het natuurlijke oog of 
het natuurlijke oor. Hij spreekt tot de mens alsof Hij tot hem sprak 
zonder afhankelijk te zijn van zijn lichaam; Hij spreekt tot zijn geest. 
Als daarom God almachtig tot u spreekt en door de macht van de Hei
lige Geest getuigt van zijn waarheid, ( . . .)  zult u weten wat God weet. 
Het is dan niet meer iets dat u alleen gelooft; iets dat door uw natuur
lijke zintuigen aan u is overgebracht, iets waarin u zich kunt vergissen 
of misleid kunt zijn; maar het zal dat zijn wat God tot het hart gespro
ken heeft, tot de levende ziel, tot het eeuwige wezen van de mens, 
wat, net als God, onvernietigbaar en eeuwig is.

Op deze manier deed Jezus het geestelijke oog en het begrip van 
zijn discipelen open na zijn opstanding, opdat zij zouden weten dat 
Hij zowel de Heer als Christus was. Zij wisten dat Hij was opgestaan 
uit de dood. Zij wisten dat Hij de Zoon van de levende God was, 
omdat God hun dat geopenbaard had. Daarom konden zij met de 
woorden van de dichter zeggen:

‘Geen woord dat zoveel blijdschap geeft:
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‘Ik weet dat mijn Verlosser leeft.’ [‘Ik weet dat mijn Verlosser leeft’, 
lofzang 92.]

( . . . )  Wie kan weten welke vreugde en bevrediging de ziel van de 
mens krijgt die dit getuigenis van de almachtige God heeft ontvangen? 
Niemand kan dat uitleggen. Ik kan het u niet vertellen. Er zijn geen 
woorden van de mens die dit kunnen beschrijven. Het is alleen te voe
len. Het is alleen te begrijpen door het onsterfelijke deel van de mens. 
De vreugde die iemand voelt die dit getuigenis van de Heilige Geest 
heeft ontvangen, is onuitsprekelijk ( ...) .

De Heilige Geest van God heeft tot mij gesproken -  niet door het 
oor, noch door het oog, maar tot mijn geest, mijn levende en eeuwige 
deel -  en heeft aan mij geopenbaard dat Jezus de Christus is, de Zoon 
van de levende God. Ik getuig tot u dat ik weet dat mijn Verlosser 
leeft. Verder weet ik dat ik Hem op deze aarde zal zien, en dat ik Hem 
zal zien zoals Hij is. ( . . . )  Want Hij komt weer om de aarde te bezoe
ken; niet zoals voorheen, maar in macht en grote heerlijkheid, en zal 
zich wreken op de slechten en de goddelozen die niet naar de stem 
van de Geest willen luisteren maar hun hart verharden tegen de waar
heid en die hun begrip sluiten voor het getuigenis van de dienstknech
ten van God. Zij zullen geoordeeld worden; , niet door het oor, noch 
het oog, maar geoordeeld met rechtvaardigheid, en zij zullen veroor
deeld worden omdat het licht in de wereld is gekomen en omdat zij 
meer van duisternis houden dan van licht. ( . . . )  De Heer heeft mij dit 
geopenbaard. Hij heeft mijn hele geest vervuld met dit getuigenis, tot
dat er geen ruimte meer was voor twijfel ( ...) .

Wij hebben het getuigenis van de discipelen van Christus in Azië 
en het getuigenis van de discipelen van Jezus in dit werelddeel, en 
beide getuigen van dezelfde waarheid. Verder hebben we het boek de 
Leer en Verbonden, wat de openbaringen en getuigenissen van God 
aan zijn dienstknechten en heiligen in onze tijd bevat, als een derde 
getuigenis van deze zaken. Bovendien hebben wij ( . . . )  het getuigenis 
van de Heilige Geest in ons hart, wat wij niet kunnen ontkennen, want 
hij die dit getuigenis door de inspiratie van de Heilige Geest ontvangt, 
kan niet misleid worden. De Heilige Geest getuigt niet van dat wat niet 
waar is. Als u dus het getuigenis van de Heilige Geest in uw hart ont
vangen hebt, weet u dat uw Verlosser leeft ( ...) .
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Ik geef u mijn getuigenis dat de Verlosser leeft. Moge dit getuigenis 
een plekje vinden in uw hart. ( . . .)  Als wij elkaar liefhebben en elkaar 
goed doen, dan voeren wij de beginselen uit van het evangelie van de 
Zoon van God, de leer van Christus, wat erop gericht is de wereld te 
verlossen en te verhogen, en de mens terug te brengen naar de tegen
woordigheid van God. Dat wij allen dat mogen ontvangen en doen, is 
mijn gebed.

Studiesuggesties

• Door welke gebeurtenissen of leringen uit het leven van de Hei
land hebt u mede een getuigenis ontvangen dat Hij de Zoon van 
God is?

• Hoe vergold Jezus Christus kwaad met goed toen Hij vervolgd 
werd? Welke zegeningen zijn het gevolg van het naleven van zijn 
lering om kwaad met goed te vergelden? Hoe kunnen wij dat beter 
doen? (Zie ook Matteüs 5:38-47.)

• Hoe kunnen wij de raad toepassen om ‘het woord in uw hart te 
zaaien, opdat gij de goedheid er van op de proef moogt stellen’ 
(Alma 34:4) toepassen op de passages die president Smith aan
haalde uit de bergrede? (Zie Matteüs 5:3-6.)

• Hoe kan zachtmoedigheid onze kracht zijn? Waarom is zachtmoe
digheid voor veel mensen zo moeilijk om te ontwikkelen?

• In welk opzicht bleken er ‘liefde, genade en vergevensgezindheid’ 
uit de laatste woorden van de Heiland? Hoe kunnen wij zijn voor
beeld volgen in onze eigen tijden van beproeving?

• In welk opzicht wordt uw getuigenis gesterkt door Maria Magdale
na’s getuigenis van de herrezen Heiland? (Zie Johannes 20:11-18.)

• In welk opzicht leek Tomas ‘zoveel op de mensen in deze tijd’? 
Welke zegeningen ontvangen wij als wij ‘niet gezien hebben en 
toch geloven’? (Johannes 20:29)

• Wat hebt u geleerd van president Smith over het getuigen van de 
Heiland?

• Wat voor gevoel krijgt u door president Smiths getuigenis van de 
Heiland? Hoe kunt u met dat getuigenis uw eigen getuigenis van 
Jezus Christus, de Zoon van God, versterken?

8
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President Joseph F. Smith verklaarde dat de profeet Joseph Smith 
‘het door God gekozen werktuig was en met zijn gezag was begiftigd om het heilig 

priesterschap te herstellen’ (Gospel Doctrine, blz. 478).
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---------------------------------------------------c<5 @ S l)  É l  --------------------------------— --------------

Een eigen getuigenis van de 
profeet Joseph Smith

De profeet Joseph Smith was door God gekozen om het 
volledige evangelie te herstellen.

Uit het leven van Joseph F. Smith

J o s e p h  F. Smith ontving al vroeg in zijn leven een getuigenis dat de 
profeet Joseph Smith gekozen was om in de laatste bedeling het evan
gelie van Jezus Christus te herstellen. Jaren later herinnerde president 
Smith zich: ‘Als kind heb ik de profeet Joseph Smith gekend. Als kind 
hoorde ik hem het evangelie verkondigen dat God aan zijn zorg had 
toevertrouwd. Ik was al jong kind aan huis bij hem, ik was net zo ver
trouwd met zijn huishouden als met dat van mijn vader. Ik heb het 
getuigenis van de Geest gehouden waarvan ik als kind doordrongen 
was, het getuigenis dat ik gekregen had van mijn moeder, die als een 
heilige was, het vaste geloof dat Joseph Smith een profeet van God 
was; dat hij geïnspireerd was als geen andere man in zijn generatie, of 
zelfs in eeuwen daarvoor; dat hij door God gekozen was om het funda
ment te leggen voor Gods koninkrijk.’1

Toen Joseph F. Smith president was, gaf hij toestemming voor de 
aankoop van plekken die belangrijk waren in het leven van de profeet 
Joseph Smith en voor de groei van de kerk, zoals de geboorteplek van 
de profeet in Sharon (Vermont); de gevangenis in Carthage (Illinois); 
en de boerderij van Joseph Smith sr. In Manchester (New York).

President Joseph F. Smith heeft over het werk van de profeet 
gezegd: ‘Ik geef u en de wereld mijn getuigenis dat Joseph Smith 
opgewekt is door de macht van God om het fundament te leggen van 
dit grote werk in de laatste dagen, om in deze bedeling het herstelde 
evangelie in zijn volledigheid aan de wereld te openbaren, om het 
priesterschap van God in de wereld te herstellen, het priesterschap

11



H O O F D S T U K  2

waardoor de mens kan handelen in de naam van de Vader, en van de 
Zoon en van de Heilige Geest, en het aanvaard zal worden door God; 
het zal door zijn gezag zijn. Ik getuig daarvan; ik weet dat het waar is.’2

Leringen van Joseph F. Smith

De profeet Joseph Smith was het door God gekozen 
werktuig om het evangelie van heil te herstellen

Joseph Smith was het werktuig dat God koos en met zijn gezag 
begiftigde om het heilige priesterschap te herstellen, de macht van 
God om zowel op aarde als in de hemel te binden - de macht van het 
priesterschap waardoor de mens de verordeningen van het evangelie 
van Jezus Christus voor het heil van de mens kan verrichten. Door 
Joseph Smith is het evangelie van bekering, van de doop in water voor 
de vergeving van zonden, van de doop door de Heilige Geest en door 
vuur, hersteld, en de kennis dat Jezus de Christus is, de eniggeboren 
Zoon van God, is geopenbaard door de Geest van waarheid. Wij zijn 
deze ootmoedige dienstknecht veel verschuldigd, de dienstknecht die 
de Heer koos om het fundament te leggen van dit werk voor de veror
deningen van het evangelie van de Zoon van God, die toen, en nu nog, 
de wereld onbekend waren, en waardoor wij als familieleden verenigd 
kunnen worden, als verwanten, onder de banden van het nieuw en 
eeuwigdurend verbond, voor tijd en eeuwigheid.

Wij zijn Joseph Smith als werktuig in de hand van de Heer veel ver
schuldigd, voor de kennis die wij hebben van het werk dat noodzake
lijk in het huis van God gedaan moet worden voor het heil van de 
levenden en de verlossing van de doden, en voor de eeuwige verbinte
nis van zielen die in dit leven verbonden worden door de macht Gods, 
onder de banden van het eeuwigdurend verbond. Wij zijn de profeet 
Joseph Smith veel verschuldigd als werktuig in de handen van God, al 
was het alleen al voor de kennis die wij nu bezitten, dat een mens ver
hoogd kan worden in de tegenwoordigheid van God en zijn heerlijk
heid ten volle kan genieten. Het was niet de bedoeling dat de mens 
alleen zou zijn, want de man is zonder vrouw, en de vrouw niet zon
der de man, in de Heer.3

God leeft en Jezus is de Christus, de Heiland van de wereld. Joseph 
Smith is een profeet van God - en hij leeft, hij is niet dood; want zijn 
naam zal nooit vergaan. De engel die hem bezocht en Gods bood
schap aan hem verkondigde, zei hem dat zijn naam zowel ten goede
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als ten kwade bekend zou staan in de hele wereld [zie Geschiedenis 
van Joseph Smith 1:33]. Die voorspelling werd in zijn jeugd gedaan, 
voordat de kerk gesticht was, en voordat er enig vooruitzicht was op 
wat er sindsdien bereikt is. Die verklaring werd gedaan, ook al leek 
het een absolute onmogelijkheid; maar vanaf de dag dat hij is uitge
sproken tot op dit moment, en van nu af aan tot het einde, is de naam 
van Joseph Smith, de profeet van de negentiende eeuw, en zal zijn 
naam, en wordt zijn naam verkondigd aan de volken van deze aarde, 
en zal hij zowel gerespecteerd als veracht worden door de volken van 
deze wereld ( ...) ; want hij deed en doet het werk van de Meester. Hij 
heeft in deze bedeling het fundament gelegd voor de herstelling van 
de beginselen die de Zoon van God onderricht heeft, die voor die 
beginselen geleefd heeft, erin onderwezen heeft, en ervoor gedood is, 
en uit de dood is opgestaan.4

Waar [de naam van Joseph Smith] in positieve zin wordt uitgespro
ken, gebeurt dat door hen die het voorrecht hebben gehad om het 
evangelie te vernemen dat door hem naar de aarde is gekomen, door 
hen die eerlijk en ootmoedig genoeg waren om het te ontvangen. Zij 
spreken van hem met een kennis die zij hebben ontvangen door de 
inspiratie van de Heilige Geest, door gehoorzaamheid aan de beginse
len waarin hij onderwees, als profeet en als geïnspireerd man. Zij spre
ken zijn lof, zijn eer en zij eren de herinnering aan hem. Zij eren hem 
en hebben hem lief als geen ander, omdat zij weten dat hij het geko
zen werktuig in de handen van de Almachtige is geweest bij het her
stellen van het evangelie van leven en heil voor hen, bij het open
stellen van hun begrip voor de toekomst, bij het optillen van de sluier, 
als het ware, voor hun ogen. Zij die de beginselen hebben ontvangen 
die hij heeft verkondigd, weten dat ze niet alleen slaan op hun eigen 
heil, geluk en vrede, zowel geestelijk als stoffelijk, maar ook op het 
welzijn, geluk, heil en de verhoging van hun verwanten die gestorven 
zijn zonder een kennis van de waarheid.

Het werk waar Joseph Smith zich voor heeft ingezet, was niet 
beperkt tot alleen dit leven, maar heeft ook te maken met het leven 
hierna, en het leven dat al achter ons ligt. Met andere woorden, het 
heeft betrekking op hen die al op aarde geleefd hebben, die nu in 
leven zijn en die nog na ons komen. Het is niet iets dat alleen betrek
king heeft op de mens in zijn tabernakel van vlees, maar op de hele 
mensheid van eeuwigheid tot eeuwigheid. ( . . .)  En dat is niet beperkt 
tot een dorpje, staat of land, maar strekt zich uit tot elke natie, familie, 
taal en volk.5
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Ik vind het erg vreemd dat er in de wereld zoveel nare denkbeel
den bestaan over Joseph Smith. Hij heeft geen mens kwaad gedaan. Ik 
ben daar getuige van, want ik ken zijn leven. Ik heb hem in het vlees 
gezien en ik heb zijn uitspraken gelezen. Ik heb de openbaringen gele
zen die de Heer hem gegeven heeft. Ik ken zijn werk en ik weet dat hij 
nooit een levende ziel kwaad gedaan heeft. Hij heeft zijn medemensen 
niet gekwetst, maar hij heeft veel gedaan om ze te verhogen. En toch, 
en dat is het vreemde, koesteren mensen die hem absoluut niet ken
nen de bitterste, wraakzuchtigste en slechtste gevoelens die men maar 
kan hebben ten aanzien van hem. Ik vraag mij af: waarom? Over het 
algemeen heeft men niet eens zo’n gevoel over bedriegers of de stu
wende krachten achter nieuwe, door de mens verzonnen godsdien
stige organisaties. Maar, en dat is gek, ze worden bijna altijd woedend 
als de naam van de profeet Joseph Smith wordt genoemd! Hoewel dit 
echter vreemd is vanuit een normaal standpunt gezien, is het in over
eenstemming met de belofte die hem in het begin is gegeven door een 
van de hemelse boodschappers die waren gestuurd om hem te instru
eren ( ...) .

Het fundament van het werk dat door de profeet Joseph Smith 
gelegd is, is in eeuwige waarheid gelegd. Het kan niet teniet worden 
gedaan. Het is net als het huis dat op een rots gebouwd is. Het nood
weer kan ertegen beuken, de regens kunnen komen, de stormen kun
nen komen, het hart van de mensen kan er in woede tegen opgestookt 
worden, tot vervolging toe; maar het blijft zo vast als de eeuwige heu
vels, want het is gebouwd op de waarheid [zie Matteüs 7:24-25]. Eer
lijkheid, deugd, reinheid van leven, geloof in de Heer Jezus Christus 
en in zijn herrijzenis, gehoorzaamheid aan de geboden van God, zijn 
belangrijke beginselen van ons geloof. Wij weten dat de leer waar is.6

Het eerste visioen van Joseph Smith is de grootste 
gebeurtenis sinds de herrijzenis van de Heiland

De grootste gebeurtenis die ooit in de wereld heeft plaatsgevonden 
sinds de Zoon van God uit het graf herrezen is en naar omhoog is 
opgevaren, was de verschijning van de Vader en de Zoon aan de jonge 
Joseph Smith, om de weg te bereiden voor het leggen van het funda
ment voor Gods koninkrijk -  en niet het koninkrijk van de mens -  dat 
nooit meer ten einde zal komen of omvergeworpen zal worden. Daar 
ik die waarheid heb geaccepteerd, is het makkelijk om elke andere 
waarheid te accepteren die hij verkondigd en verklaard heeft. ( . . . )  Hij
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heeft nooit in enige leerstelling onderwezen die niet waar was. Hij 
heeft nooit een leerstelling nageleefd die hem niet geboden was na te 
leven. Hij heeft nooit dwaalleer verkondigd. Hij is nooit misleid. Hij 
zag; hij hoorde; hij deed wat hem geboden werd; en daarom is God 
verantwoordelijk voor het werk dat Joseph Smith tot stand gebracht 
heeft -  en niet Joseph Smith. De Heer is er verantwoordelijk voor, en 
niet de mens.7

In het voorjaar van 1820 ontving [Joseph Smith] de eerste bovenna
tuurlijke of hemelse manifestatie. Hij was toen veertien. Normaal 
gesproken verwachten we niet veel van een jongen die nog maar veer
tien is, en het is onwaarschijnlijk dat een jongen van zo’n jonge leef
tijd erg gemeen en slecht kon zijn geworden, vooral daar hij geboren 
en getogen was op een boerderij, ver van het kwaad van de grote ste
den, en van het contact met verlagende invloeden van de omgang met 
slechte mensen. Het is onwaarschijnlijk dat hij veel momenten van lui
heid had gehad in de arbeidsjaren van zijn leven tot dan toe; want zijn 
vader moest werken voor de kost en moest die verdienen door arbeid 
te verrichten met zijn handen, daar hij een arme man was die een 
groot gezin te onderhouden had.8

Kunnen we aangaande zijn geestelijke manifestaties redelijkerwijs 
aannemen dat er sprake was van bedrog met voorbedachten rade bij 
deze jongen, vooral zo’n jongen als hij, in zijn eenvoudige verklaring 
van wat hij had gezien en gehoord? Nee; net zo goed als het antwoord 
dat de hemelse boodschapper hem gaf een hersenspinsel van het kind 
kon zijn. Het getuigenis van Joseph Smith aangaande zijn hemelse 
manifestatie, die hij later in zijn leven gaf, was zo eenvoudig, openhar
tig, duidelijk en waar als hij in zijn jeugd was; de trouw, moed en 
liefde die deze jongen waren bijgebracht, en de kenmerken die zijn 
leven in zijn jeugd had gekregen, verdwenen en veranderden niet 
toen hij volwassen werd. Zijn wijsheid ontving hij in openbaringen 
van God aan hem.9

Onze critici zeggen dat wat de profeet Joseph zag, een illusie was, 
maar hij heeft dat niet gezegd. Hij zei dat de Personen die aan hem ver
schenen, echt waren. ( . . . )  Wij hebben het verhaal gekregen van de 
geboorte, het leven en het werk van Christus, en niets in dat verhaal 
doet ons dat makkelijker geloven dan het verhaal van de profeet 
Joseph Smith. Christus wandelde, liep, praatte en overlegde met zijn 
vrienden toen hij meer dan negentienhonderd jaar geleden uit de 
hemel kwam. Is er enige reden waarom hij niet nog eens naar deze 
aarde kon komen en met mensen in deze tijd praten? Als er zo’n reden
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is, dan wil ik dat graag horen. Wat ik u op het hart wil drukken, is dat 
God echt bestaat, dat Hij een persoon is met een lichaam van vlees en 
beenderen, net zoals u en ik hier bestaan. Christus is dat ook, maar de 
Heilige Geest is een geestpersoon.10

De profeet Joseph Smith heeft het Boek van Mormon 
door de gave en m acht van God vertaald

Toen [Joseph Smith] ongeveer zeventien jaar was, ontving hij nog 
een hemelse manifestatie en werden er enkele grote en heerlijke 
zaken aan hem geopenbaard. En vervolgens ontving hij in vier opeen
volgende jaren bezoeken van een hemelse boodschapper. ( . . . )  Die 
persoon, beweerde hij, openbaarde de bedoelingen en de wil van de 
Heer aan hem en toonde hem de aard van het grote werk dat hij, als 
werktuig in de handen van God, moest uitvoeren op aarde wanneer 
de tijd daarvoor zou aanbreken. Dat was het werk dat de engel Moroni 
verrichtte in de vier jaren tussen 1823 en 1827. In 1827 ontving hij uit 
handen van de engel Moroni de gouden platen waarvan dit boek (het 
Boek van Mormon) door hem vertaald werd door de inspiratie van de 
Almachtige, en door de gave en macht van God aan hem (...) .

Had Joseph Smith in de drie jaar tussen 1827 en 1830, toen hij met 
zijn handen arbeid verrichtte om in een karig onderhoud te voorzien, 
terwijl hij zijn vijanden ontliep en probeerde te ontkomen aan de 
greep van hen die erop uit waren om hem te vernietigen en het vol
brengen van zijn zending te voorkomen, ondertussen worstelend met 
allerlei hindernissen en deprimerende problemen die het voltooien 
van de vertaling van dit boek moeilijk maakten, veel kans om slecht of 
verdorven te worden? Ik denk het niet. Toen hij de vertaling van het 
Boek van Mormon klaar had, was hij nog een jongen, maar door dit 
boek te produceren, had hij historische feiten ontwikkeld, profetieën, 
voorspellingen, getuigenissen en leerstellingen, voorschriften en 
beginselen waarvan het weerleggen of imiteren de geleerde wereld 
boven de macht gaat. Joseph Smith was een ongeletterde jongeman, 
althans voor zover het de kennis van de wereld betreft. Hij was onder
richt door de engel Moroni. Hij ontving zijn opleiding van boven, van 
God almachtig, en niet van door de mens opgerichte instellingen; 
maar om hem ervan te beschuldigen onkundig te zijn, zou zowel 
onrechtvaardig als onjuist zijn; geen mens of combinatie van mensen 
bezat grotere intelligentie dan hij, noch kon de gezamenlijke wijsheid 
en geslepenheid van die tijd een gelijke aan hem voortbrengen. Hij
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was niet onkundig, want hij was onderricht door Hem uit wie alle 
intelligentie vloeit. Hij bezat een kennis van God en van zijn wet, en 
van de eeuwigheid.11

Het Boek van Mormon is vertaald door de gave en macht van God, 
door middel van een jongeman, geen geleerde, geen man van letteren, 
maar door een ongeletterde, onontwikkelde, onschuldige jongen! 
Hij bezat zelf niet de wijsheid, de intelligentie of de vaardigheid om de 
graveersels te vertalen van de platen die door de oude inwoners 
van dit land waren verstopt. Hij heeft nooit beweerd dat hij die oude 
tekens door zijn eigen wijsheid heeft vertaald. In tegendeel, hij 
bleef erbij dat hij het heeft gedaan door de gave en macht van God 
aan hem.12

De profeet heeft m eer gedaan voor het heil 
van de mens dan enig ander persoon die ooit heeft geleefd, 

afgezien van Jezus alleen

[Joseph Smith] heeft in zijn jeugd de deur naar communicatie met 
de hemel opengedaan. Hij heeft het Boek van Mormon te voorschijn 
gebracht, wat de volheid van het evangelie bévat; en de openbaringen 
die in de Leer en Verbonden staan; hij herstelde het heilig priester
schap voor de mens; hij vestigde en stichtte de Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, een organisatie die haar 
gelijke niet heeft in de wereld, en die met alle kennis en wijsheid van 
de mens in de loop der eeuwen niet ontdekt of voortgebracht is, wat 
ook nooit had gekund. Hij stichtte kolonies in de staten New York, 
Ohio, Missouri en Illinois, en wees de weg voor de vergadering van de 
heiligen in de Rocky Mountains; hij stuurde het evangelie naar Europa 
en naar andere landen overzee; hij stichtte de stad Kirtland (Ohio) en 
bouwde er een tempel die vele duizenden dollars kostte; hij stichtte 
de stad Nauvoo temidden van vervolging; hij liet in Nauvoo en omge
ving zo’n twintigduizend mensen vergaderen, en begon aan de bouw 
van de tempel, die bij zijn voltooiing een miljoen dollar gekost had; en 
bij dit alles moest hij het opnemen tegen het vooroordeel dat er des
tijds heerste, tegen niet aflatende vervolging, onderdrukking door 
benden, gemene kwaadsprekerij en laster, waarmee iedereen hem 
zonder enige beperking overviel. Met andere woorden, hij heeft in 
veertien tot twintig jaar meer gedaan voor het heil van de mens dan 
enig ander persoon, alleen Jezus uitgezonderd, die ooit geleefd heeft
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[zie LV 135:3], en toch werd hij er door zijn vijanden van beschuldigd 
een luie nietsnut te zijn!

Waar vinden we nog een man die maar een duizendste bereikt 
heeft van al het goede dat Joseph Smith gepresteerd heeft? ( . . .)  
Behalve Joseph Smith heeft niemand in de negentiende eeuw voor de 
wereld ook maar een lichtstraaltje ontdekt van de sleutels en macht 
van het heilig priesterschap, of de verordeningen van het evangelie, 
hetzij voor de levende of de doden. Door Joseph Smith heeft God veel 
geopenbaard dat van het fundament van de wereld ter vervulling van 
de profeten verborgen is gehouden. ( . . . )  En dat komt volkomen over
een met de doelen en de aard van dit grootse werk van de laatste 
dagen, dat de bestemming heeft om de grote doelen en oogmerken 
van God aangaande de bedeling van de volheid der tijden te volbren
gen.13

De profeet Joseph ( . . .)  werd door de voorzienigheid van God het 
middel om de oude waarheid van het eeuwige evangelie van Jezus 
Christus te herstellen, het heilsplan, dat ouder is dan de mensheid. Het 
is bovendien waar dat zijn leringen nieuw waren voor de mensen in 
zijn tijd, omdat ze van de waarheid waren afgedwaald -  maar de begin
selen van het evangelie zijn de oudste waarheid die er bestaat. Ze 
waren nieuw voor de generatie van Joseph, net zo goed als ze deels 
nieuw zijn voor onze generatie, omdat de mensen afgedwaald waren, 
op drift waren geraakt, heen en weer geslingerd werden door elke 
wind van leer die geslepen mensen - de zogenaamde progressieven - 
naar voren hadden gebracht. Dat maakte van de profeet Joseph een 
hersteller, niet een vernietiger, van oude waarheid. En dat rechtvaar
digt ons niet in het afdanken van de eenvoudige, fundamentele begin
selen van het evangelie en het nalopen van hedendaagse leerstellige 
rages en denkbeelden.14

Ik verklaar u, in alle openhartigheid en in alle oprechtheid van mijn 
ziel dat ik met heel mijn hart geloof in de goddelijke zending van de 
profeet Joseph Smith, dat ik tot diep in mijn wezen overtuigd ben dat 
God hem heeft opgewekt om op aarde het evangelie van Jezus 
Christus te herstellen, het evangelie dat werkelijk de macht van God 
tot heil is. Ik getuig tot u dat Joseph Smith het werktuig in de hand van 
de Heer is geweest waardoor Gods waarheid voor de wereld werd 
hersteld, en tevens het heilig priesterschap, wat zijn aan de mens 
gedelegeerde gezag is. Ik weet dat dit waar is, en ik geef u er mijn 
getuigenis van. Voor mij is dit alles, het is mijn licht, en mijn vreugde; 
het geeft mij de enige verzekering die ik heb op de verhoging, op de
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opstanding uit de dood, met hen die ik lief heb gehad en heb gekoes
terd in dit leven, en met wiens lot het mijne is samengevallen in deze 
wereld -  eerbare mannen, nederige mannen, die God en zijn geboden 
gehoorzaam waren, die zich niet schaamden voor het evangelie van 
Christus, noch voor hun overtuiging of kennis van de evangelie waar
heid; mannen die uit hetzelfde hout gesneden waren als de martelaars, 
en die op elk moment bereid waren om hun leven neer te leggen 
omwille van Christus en het evangelie, als dat nodig mocht zijn, wat 
zij met het getuigenis van de Heilige Geest in hun hart ontvangen had
den. Ik wil herenigd worden met die mannen als ik mijn loop hier ten 
einde heb gebracht. Als mijn bediening hier ten einde is, hoop ik naar 
de geestenwereld te gaan, waar zij verblijven, en met hen herenigd te 
worden. Het is dit evangelie van de Zoon van God dat mij de hoop 
geeft dat dit zal gebeuren, en het besef van mijn verlangen daarnaar. Ik 
heb alles ingezet op dit evangelie, en ik heb het niet vruchteloos 
gedaan. Ik weet op wie ik vertrouw. Ik weet dat mijn Verlosser leeft en 
dat Hij in de laatste dagen op de aarde zal komen.15

Studiesuggesties

• In welke opzichten was de profeet Joseph Smith ‘een werktuig in 
de hand van de Heer’? In welke opzichten zijn de openbaringen 
van de profeet Joseph Smith u tot zegen geweest?

• Waarom is het belangrijk om een getuigenis te hebben dat Joseph 
Smith een profeet van God was in deze bedeling?

• Welke belangrijke waarheden leerde Joseph Smith van het eerste 
visioen? Welke belangrijke waarheden hebt u geleerd van het eer
ste visioen? In hoeverre is een getuigenis van het eerste visioen een 
fundament voor de aanvaarding van andere evangeliewaarheden?

• Waarom is het belangrijk te weten dat het Boek van Mormon ‘ver
taald is door de gave en de macht van God’?

• Noem enkele manieren waarop de profeet Joseph Smith meer 
heeft gedaan ‘voor het heil van de mens dan enig ander persoon, 
alleen Jezus uitgezonderd’.

• Waarom is het belangrijk te weten dat de profeet Joseph Smith ‘een 
hersteller, en niet een vernietiger van oude waarheid’ was?

• Hoe bent u gesterkt door uw omgang met mensen die een sterk 
getuigenis hebben en ‘zich niet schamen voor het evangelie van 
Christus’? Hoe kunnen wij anderen sterken met ons getuigenis?
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Van welk aspect van de getuigenissen van president Joseph F. 
Smith bent u het meest onder de indruk? Wat is uw eigen getuige
nis van de goddelijke zending van de profeet Joseph Smith?

Noten
1. Gospel Doctrine, 5e ed. (1939), 

blz. 493.
2. Gospel Doctrine, blz. 168-169.
3. Gospel Doctrine, blz. 478-479; 

alinea-indeling toegevoegd.
4. Gospel Doctrine, blz. 479.
5. Gospel Doctrine, blz. 480-481.
6. Verloop van de dienst bij de inwijding 

van het Joseph Smith Memorial 
Monument: In Sharon (Windsor 
County, Vermont), 23 december 1905, 
blz. 41-42.

7. Gospel Doctrine, blz. 495-496.
8. Gospel Doctrine, blz. 482.
9. Gospel Doctrine, blz. 488-489.

10. Gospel Doctrine, blz. 478.
11. Gospel Doctrine, blz. 483-484.
12. Verloop van de dienst bij de 

inwijding van het Joseph Smith 
Memorial Monument, blz. 38-39.

13. Gospel Doctrine, blz. 484-485.
14. Gospel Doctrine, blz. 489.
15. Gospel Doctrine, blz. 501.
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Waar, gelovig en 
oprecht gebed

Waar gebed komt uit het hart tot God, 
in de naam van Jezus Christus.

Uit het leven van Joseph F. Smith

I n  de herfst van 1847 kampeerden de negenjarige Joseph F. Smith; 
zijn moeder, de weduwe Mary Fielding Smith; en zijn oom, Joseph 
Fielding; op weg naar Winter Quarters aan de oever van de Missouri. 
De volgende ochtend ontdekten ze dat een van hun beste ossenspan- 
nen weg was.

Joseph F. en zijn oom zochten lang en hard naar de ossen. Ze raak
ten ‘tot op de huid doorweekt, vermoeid, ontmoedigd en bijna uitge
put.’ Joseph F. zei daarover: ‘In deze meelijwekkende omstandigheden 
was ik de eerste die terugkeerde bij onze wagens. Toen ik dichterbij 
kwam, zag ik dat mijn moeder in gebed geknield was. Ik hield even in 
en kwam toen dichtbij genoeg om haar de Heer te horen smeken ons 
niet in deze hulpeloze toestand te laten, maar ons te leiden naar onze 
verdwenen ossen, zodat wij in veiligheid onze reis konden voortzet
ten. Toen ze opstond, was ik dichtbij. De eerste uitdrukking die ik op 
haar lieve gezicht zag, was een lieve glimlach. Dat gaf mij in mijn ont
moediging hernieuwde hoop en een geruststelling zoals ik nog nooit 
eerder gevoeld had.’

Opgewekt moedigde ze Joseph en zijn oom aan om te gaan zitten 
en het ontbijt te nuttigen dat ze had gemaakt, en ze zei: ‘Ik zal eens 
een wandelingetje maken en zien of ik het vee kan vinden.’ Ondanks 
haar broers protesten dat verder zoeken geen zin had, ging Mary op 
weg. Ze liet Joseph F. en zijn oom aan het ontbijt. Ze kwam een kud- 
dendrijver tegen die zei dat hij de verdwenen ossen in de andere rich
ting had gezien. Joseph F. zei: ‘We hoorden duidelijk wat hij zei, maar
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mijn moeder liep gewoon door en keek niet eens naar hem om.’ 
Al gauw wenkte ze Joseph F. en zijn oom, die naar de plek renden 
waar zij stond. Daar zagen ze de ossen, vastgebonden aan een groepje 
wilgen.

Later zei president Joseph F. Smith daarover: ‘Het was een van de 
eerste praktische en positieve bewijzen van de doeltreffendheid van 
gebed die ik ooit had gezien. Het maakte een onuitwisbare indruk op 
mij, en het is mijn hele leven een bron van troost, geruststelling en lei
ding voor mij geweest.’1

Leringen van Joseph F. Smith

Weten hoe wij God in gebed m oeten benaderen

Ik bid dat u zult weten hoe u God in gebed moet benaderen. Het is 
niet moeilijk om te leren hoe te bidden. Het zijn niet zozeer de woor
den die we gebruiken die het een gebed maken. Een gebed bestaat 
niet uitsluitend uit woorden. Waar, gelovig en oprecht gebed bestaat 
meer uit een gevoel dat uit het hart komt en van het innerlijke verlan
gen van onze geest om nederig en gelovig tot de Heer te bidden, opdat 
wij zijn zegeningen mogen ontvangen. Het doet er niet toe hoe een
voudig de woorden zijn, als ons verlangen maar echt is en wij met een 
gebroken hart en een verslagen geest voor de Heer komen zodat wij 
Hem kunnen vragen om wat wij nodig hebben.2

Hij is niet ver weg. Het is niet moeilijk om Hem te benaderen, als 
we het maar doen met een gebroken hart en een verslagen geest, net 
als Nephi vanouds. Dat was de manier waarop Joseph Smith Hem in 
zijn jeugd benaderde. Hij ging het bos in, knielde, en vroeg nederig 
welke kerk voor God aanvaardbaar was. Hij ontving een antwoord op 
zijn gebed, dat hij uit de grond van zijn hart had uitgesproken, en hij 
ontving het op een manier die hij niet verwacht had.

Broeders en zusters, leer om niet alleen met uw lippen te bidden. 
Leer niet een gebed uit uw hoofd en zeg dat elke ochtend en avond 
op. Dat is iets waar ik een grote hekel aan heb. Het is waar dat veel 
mensen in een sleur vervallen en telkens een routinegebed opzeggen. 
Ze beginnen op een bepaald punt, noemen alle punten onderweg tot 
ze bij het eindpunt komen, en als ze klaar zijn, weet ik niet of hun 
gebed wel hoger gekomen is dan het plafond van hun kamer.3

Broeders en zusters, laten wij eraan denken God aan te roepen en 
zijn zegeningen en goedgunstigheid over ons af te roepen. Laten wij
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dat niettemin in wijsheid en rechtschapenheid doen. En als wij 
bidden, dan moeten we hem op een consequente, redelijke wijze 
aanspreken. We moeten de Heer niet vragen om iets dat onnodig is of 
dat niet goed voor ons is. We moeten vragen om wat we nodig heb
ben, en moeten het vragen in geloof, ‘in geen enkel opzicht twij
felende, want wie twijfelt,’ zoals de apostel heeft gezegd, ‘gelijkt op 
een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. 
Warit zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ont
vangen’ [Jakobus 1:6-7]. Maar als wij God om zegeningen vragen, 
laten wij dan met het geloof van het evangelie vragen, met het geloof 
dat hij beloofd heeft te geven aan hen die in Hem geloven en zijn 
geboden gehoorzamen.4

Ik was diep onder de indruk en was zeer ontroerd door de manier 
waarop [president Heber C. Kimball] thuis bad. Ik heb nooit iemand 
horen bidden als hij. Hij sprak niet tot de Heer als iemand die ver weg 
was, maar alsof hij van aangezicht tot aangezicht met Hem sprak. Ik 
had telkens zo sterk het gevoel dat God werkelijk aanwezig was als hij 
bad, dat ik me er niet van kon weerhouden op te kijken of Hij er echt 
was en zichtbaar was.5

Ga vaak nederig en in geloof tot de Heer

Wij ( . . . )  aanvaarden zonder enige twijfel de leerstellingen die ons 
door de profeet Joseph Smith en door de Zoon van God zelf geleerd 
zijn, dat wij bidden tot God, de eeuwige Vader, in de naam van zijn 
eniggeboren Zoon, tot wie ook onze vader Adam en zijn nageslacht 
vanaf het begin hebben gebeden.6

Ik denk dat het wenselijk is dat wij goed op onze woorden letten 
wanneer wij de Heer aanroepen. Hij hoort ons stille gebed, maar kan 
ons openlijk belonen. Wij hoeven Hem niet met veel woorden aan te 
roepen. Wij hoeven Hem niet te vermoeien met lange gebeden. Wat 
wij wel moeten, en wat wij als heiligen der laatste dagen voor ons 
eigen welzijn zouden moeten doen, is vaak tot Hem gaan, tot Hem 
getuigen dat wij Hem gedenken en bereid zijn om zijn naam op ons te 
nemen, zijn geboden te onderhouden, goede werken te doen; en dat 
wij willen dat zijn Geest ons helpt. Laten wij dan, als wij in moeilijkhe
den zijn, naar de Heer gaan en Hem rechtstreeks en concreet vragen 
om ons uit de moeilijkheden te helpen waarin wij ons bevinden; en 
laat het gebed uit het hart komen, laat het niet uit woorden bestaan
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die in veelvuldig gebruik ingesleten zijn, of zonder gedachte of gevoel 
bij het gebruik van die woorden.

Laten wij eenvoudige woorden gebruiken bij het uitspreken van 
onze behoefte, woorden die de Gever van al het goede en van de vol
maakte gave het meest zullen aanspreken. Hij kan ons stille gebed 
horen; en Hij kent de verlangens van ons hart nog voordat wij vragen, 
maar Hij heeft ons verplicht, Hij heeft ons de opdracht gegeven om 
zijn naam aan te roepen - opdat wij zullen vragen om te mogen ont
vangen; en kloppen opdat ons mag worden opengedaan; en zoeken 
opdat wij mogen vinden [zie Matteüs 7:7]. De Heer heeft er dus een 
fijne plicht van gemaakt om Hem te gedenken, dat wij ’s morgens, ’s 
middags en ’s avonds tot Hem moeten getuigen dat wij de Gever van 
alle goede gaven aan ons niet vergeten.7

Houd u aan dat grote gebod dat de Meester ons gegeven heeft, om 
de Heer altijd te gedenken, om ’s morgens, ’s middags en ’s avonds te 
bidden en er altijd aan te denken Hem te bedanken voor de zegenin
gen die wij dagelijks ontvangen.8

Er kan en mag geen beperking worden gelegd op het uitspreken 
van gebeden en lof geven aan de Gever van het goede, want er wordt 
ons met nadruk gezegd zonder ophouden te bidden, en er is geen 
priesterschapsgezag of positie in de kerk nodig om een gebed te kun
nen uitspreken.9

Een mens kan vasten en bidden tot hij het leven laat, maar daar is 
geen enkele noodzaak toe, noch is het verstandig. Ik zeg tegen mijn 
broeders: als zij vasten, en bidden voor de zieken, en voor hen die 
geloof en gebed nodig hebben, ga dan niet verder dan wijs en verstan
dig is in vasten en gebed. De Heer kan een eenvoudig gebed horen dat 
in geloof is uitgesproken, met een woord of zes, en Hij zal net zo goed 
een vasten erkennen die niet langer duurt dan vierentwintig uur als 
een gebed van duizend woorden en een vasten van een maand.10

Wat doen wij die verzuimd hebben te bidden? Laten we beginnen 
te bidden. Als wij enige andere taak verzuimd hebben, laten wij dan 
de Heer om zijn Geest vragen, opdat wij mogen weten waarin wij fout 
zijn geweest en onze kansen hebben verspeeld, of ze ongebruikt voor
bij hebben laten gaan. Laten wij de Heer in nederigheid vragen, vast
besloten om alles te verzaken wat een beletsel zou kunnen zijn om de 
intelligentie en het licht te ontvangen die wij nodig hebben, en om 
een antwoord op onze gebeden te ontvangen, opdat wij Hem mogen 
benaderen in het vertrouwen dat zijn oren open zullen staan voor 
onze smeekbeden, dat zijn hart in genade op ons gericht zal zijn, dat
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onze zonden mogen worden vergeven, dat ons verstand verlicht mag 
worden door de invloed en de macht van God, dat wij onze plicht 
mogen begrijpen en een verlangen zullen hebben om die uit te voe
ren, en dat niet zullen willen uitstellen of terzijde schuiven.11

Wij behoren de geest van gebed altijd bij ons te dragen, bij elke 
taak die we in ons leven uitvoeren. Waarom? Een van de eenvoudige 
redenen die mij zeer aanspreken, is dat de mens zo volkomen afhanke
lijk is van God! Hoe hulpeloos zijn wij zonder Hem; hoe weinig kun
nen wij zelf doen zonder zijn genadige voorzienigheid voor ons!12

Als u niet vergeet te bidden, zal God u niet vergeten, en zal Hij zich 
niet aan u onttrekken als u zich niet aan Hem onttrekt. Waarom wor
den er dan mensen afvallig? Waarom verliezen zij het geloof? Waarom 
wordt hun verstand verduisterd? Omdat zij van het juiste pad afdwa
len; zij verzuimen hun plichten en vergeten te bidden en God te 
erkennen, en Hij onttrekt zijn Geest aan hen en zij worden in het duis
ter gelaten. ( . . . )  [Dat zal niet gebeuren met] de mens die ’s ochtends, 
’s middags en ’s avonds bidt en zichzelf verootmoedigt voor de Heer, 
en net zo tot de Heer bidt in zijn welvaart als hij zou doen in zijn 
tegenspoed. Die persoon zal nooit afvallen.13

Het thuis is de gezinstempel voor gebed en lof tot God

Het typische ‘mormoonse’ thuis is de gezinstempel, waar de leden 
van het huisgezin ’s morgens en ’s avonds bij elkaar komen voor 
gebed en lof tot God, uitgesproken in de naam van Jezus Christus, en 
vaak vergezeld van schriftlezing en het zingen van geestelijke liede
ren.14

Het is eenvoudig om te bidden, maar hoe wijd en zijd wordt die 
taak niet verzuimd. Ouders vergeten vaak om hun huisgezin bijeen te 
roepen en de zegeningen van God over hen af te roepen; maar al te 
vaak hebben zij haast, of worden zij zo door de aangelegenheden van 
het leven in beslag genomen dat zij hun verplichtingen aan de Almach
tige vergeten. Gebed in de gezinskring kan door sommige heiligen der 
laatste dagen als iets erg eenvoudigs gezien worden, maar als we het 
verzuimen, zal dat bijzonder ernstige gevolgen hebben. ( . . . )  Enkele 
heiligen der laatste dagen gedenken Hem alleen als de tegenspoed hen 
inhaalt; in welvaart vergeten zij Hem. Maar de Heer kan besluiten om 
ons te vergeten wanneer wij zijn hulp het hardste nodig hebben. En 
als Hij dat zou doen, zouden wij ons in betreurenswaardige omstan
digheden bevinden. Vergeet God nooit, zoek Hem ’s morgens en ’s
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avonds in gebed. ( . . . )  Bid in tijden van storm en van zonneschijn -  dan 
krijgt u beslist hulp als de duisternis u overvalt.15

Vader, bid met uw gezin; kniel ’s morgens en ’s avonds met hen 
neer; bid tot de Heer, dank Hem voor zijn goedheid, genade en vader
lijke vriendelijkheid, net als onze aardse vader en moeder uiterst vrien
delijk zijn geweest voor ons, ongehoorzame, recalcitrante kinderen.

Bidt u? Waar bidt u om? U bidt dat God u mag erkennen, dat Hij uw 
gebeden mag horen, en dat Hij u met zijn Geest mag zegenen en u 
naar alle waarheid leiden, u de juiste weg zal tonen; dat Hij u zal waar
schuwen voor het verkeerde en u naar het juiste pad leiden; dat u niet 
zult afdwalen, dat u zich niet op het pad zult begeven dat naar de 
dood leidt, maar dat u op het nauwe pad zult blijven.16

Als een klein kind zich neerbuigt in volmaakte eenvoud en onze 
Vader in de hemel om een zegen vraagt, hoort de Vader de stem en zal 
Hij het gebed verhoren met zegens op het hoofd van het kind, omdat 
het kind onschuldig is en in volledig vertrouwen vraagt. Dat zijn een
voudige beginselen die ik u op het hart heb willen drukken. Ze zijn 
eenvoudig, maar nodig en essentieel.17

Ons wordt opgedragen om God aan te roepen in de naam van Jezus 
Christus. Er wordt ons gezegd dat wij Hem thuis moeten gedenken, 
zijn heilige naam vers in onze gedachten moeten houden, en hem in 
ons hart moeten eren; wij moeten Hem van tijd tot tijd aanroepen, dag 
in dag uit, en in feite moeten we elk moment van ons leven zo leven 
dat het verlangen van ons hart een gebed tot God zal zijn om recht
schapenheid, waarheid en het heil van de mensheid.18

Laat uw ziel in gebed gaan voor het welzijn van anderen

Als wij bijeenkomen, moeten we een geest van gebed hebben en 
onze ziel in gebed laten gaan, niet alleen voor onszelf, maar voor de 
hele kerk. Als dat gedaan zou worden, dan zou er niemand het huis 
van aanbidding verlaten zonder de Geest van God te voelen. ( . ..)  
[Wordt er een gebed uitgesproken, dan behoort] iedereen het te 
bekrachtigen met een hoorbaar amen.19

Verlangt een mens naar de geest van wijsheid en naar inspiratie van 
de Almachtige, ( . . . )  dan zal de Heer hém opbouwen, want hij heeft de 
vrees van God voor ogen, omdat hij zijn naaste lief heeft als zichzelf, 
en hij niet bidt: ‘O, Heer, zegen mijn en mijn vrouw, mijn zoon John 
en zijn vrouw - ons vieren, en verder niemand. Amen.’ Een dergelijk
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persoon bidt zo niet, maar hij bidt voor het welzijn van Zion, voor een 
lang leven van de mannen die door de Heer zijn opgewekt om onze 
leiders te zijn, onze raadgevers en adviseurs in de beginselen van het 
evangelie. Hij bidt voor zijn naaste.20

De mens die vaak bidt tot de Heer, geeft alle anderen die dat zien 
en weten een voorbeeld.21

Ik bid nooit tot God zonder zijn dienstknechten te gedenken die in 
de landen der aarde het evangelie verkondigen. De essentie van mijn 
gebed is: ‘O, God, houd hen rein en onbevlekt van de wereld; sta hen 
bij in het behouden van hun integriteit, opdat zij niet in handen 
mogen vallen van onze vijanden en overwonnen worden; leid hen 
naar de oprechten van hart.’ Dat is al mijn gebed sinds ik mij in het 
zendingsveld bevond, en ik zal zo blijven bidden zolang ik leef.22

[Op 18 juli 1899 schreef Joseph F. Smith het volgende aan zijn zoon 
die op zending was:] Ons hart is vol zegen voor jou en ( . . . )  al je colle
ga’s, en wij gedenken jullie voor de Heer in onze gebeden. O, God, 
mijn Vader, zegen, troost en steun mijn zoon, maak hem en al uw 
dienstknechten in het zendingsveld doeltreffend. Doen mensen de 
deur voor hen dicht, heb dan genade, verdraagzaamheid en een verge
vensgezind hart. Worden zij koel afgewezen door spotters, verwarm 
ze dan met uw heerlijke liefde; worden ze wreed behandeld en ver
volgd, wees er dan bij om hen met uw macht te beschermen. Laat uw 
dienstknechten weten dat Gij God zijt, en laat hen uw aanwezigheid 
voelen. Voed hen met geestelijk leven en een volmaakte liefde die alle 
vrees verjaagt, en moge in al hun lichamelijke behoeften voorzien 
worden. Laat ze om nuttige kennis vergaren en zich uw waarheid her
inneren als een rijke schat. Mogen zij nederig zijn voor U en zacht
moedig en ootmoedig als uw glorierijke Zoon! Laat hen hun vertrou
wen in U stellen, in uw woord, en in uw genadige beloften. En mogen 
wijsheid en een verstandig oordeel, voorzichtigheid en tegenwoordig
heid van geest, discretie en naastenliefde, waarheid en reinheid, eer 
en waardigheid hun bediening kenmerken en hen bekleden als met 
heilige kleding. O, God, zegen uw jonge dienstknechten overvloedig 
met elke benodigde gave en genade en heilige gedachte, en de macht 
om in hun gedrag uw zoons te worden!23
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Studiesuggesties

• Wat houdt het in ‘nederig en gelovig tot de Heer te bidden’? Wat 
houdt het in om een gebroken hart en een verslagen geest te heb
ben? Hoe kunnen wij door een gebroken hart en een verslagen 
geest onze hemelse Vader beter in gebed benaderen?

• Waarom is geloof nodig om te bidden? (Zie ook Helaman 10:5.) 
Waarom behoren we herhaling in gebeden te vermijden? Hoe kun
nen we onze gebeden zinvoller maken?

• Waarom moeten we bereid zijn ‘alles te verzaken wat een beletsel 
zou kunnen zijn’ om een antwoord op ons gebed te ontvangen? 
Wat zijn enkele beletsels?

• Hoe kunnen wij ‘de geest van gebed altijd bij ons ( . . . )  dragen, bij 
elke taak die we in ons leven uitvoeren’?

• Welke ‘ernstige gevolgen’ kunnen het gevolg zijn als we het gezins
gebed verwaarlozen?

• Wat maakt het gebed van een kind zo doeltreffend? Hoe kunnen 
wij in onze gebeden meer als een kind zijn?

• Waarom is het belangrijk de gebeden van andere mensen te 
‘bekrachtigen’ met een ‘hoorbaar amen’?

• Waarom is het belangrijk voor anderen te bidden? Hoe worden de 
algemene autoriteiten en plaatselijke leiders van de kerk gezegend 
door de gebeden van de leden? En hoe zijn die gebeden ons en 
onze gezinsleden tot zegen?

Noten
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8 december 1875, blz. 4.
12. Gospel Doctrine, blz. 218.
13. ‘ Discourse by President

blz. 71-72.
4. Gospel Doctrine, blz. 218.
5. Gospel Doctrine, blz. 198.
6. Conference Report, oktober 1916,
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14. Conference Report, april 1907, blz. 7.
15. Collected Discourses Delivered by

Joseph F. Smith’, Millennial Star,
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7. Gospel Doctrine, blz. 221;
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President Joseph F. Smith zei over zijn moeder, Mary Fielding Smith: 
‘Mijn moeder was een heilige, ( ...)  een vrouw van God, zuiver en getrouw! 

(Deseret News: Semi-Weekly, 5 januari 1892, blz. 3).
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De invloed van de moeder

Een moeder die het evangelie in haar hart draagt, 
zal haar kinderen naar paden van rechtschapenheid 

en waarheid leiden,

esident Joseph F. Smith had een hoge achting voor moeders. Zijn 
eigen moeder was een voorbeeld van geloof en vastbeslotenheid. Hij 
beschreef haar edele invloed eens als volgt: ‘Ik kan me mijn moeder 
herinneren in de tijd in Nauvoo [1839-1846] . Ik herinner me dat ik zag 
hoe ze haastig met haar hulpeloze kinderen een platbodem op gehol
pen werd met al wat ze het huis uit dragen kon toen de bende begon 
met de bestoking van Nauvoo. Ik herinner me de ontberingen van de 
kerk daar en onderweg naar Winter Quarters, langs de Missouri, en dat 
ze voor haar kinderen en haar familie op hun afmattende reis bad. ( . . .)  
Ik kan me alle beproevingen herinneren die gepaard gingen met onze 
pogingen om met het kamp Israels weg te trekken, om deze bergval
leien te bereiken met onvoldoende trekdieren om onze wagens te 
trekken. Aangezien ze niet de geldmiddelen had om die nodige trek
dieren aan te schaffen, spande ze haar koeien en kalveren in en bond 
twee wagens aan elkaar. En zo gingen we in die primitieve, hulpeloze 
toestand naar Utah. En mijn moeder zei: “De Heer zal ons een manier 
geven”, maar hoe Hij dat zou doen, wist niemand. ( . . . ) ’

‘Denkt u niet dat dit alles indruk op mij heeft gemaakt? Denkt u dat 
ik het voorbeeld van mijn moeder kan vergeten? Nee; haar geloof en 
voorbeeld zullen mij altijd helder voor de geest staan. Wat denk ik! 
Elke ademtocht, elk gevoel in mijn ziel stijgt op naar God in dankbaar
heid aan Hem dat mijn moeder een heilige was, een vrouw van God, 
zuiver en getrouw, en dat zij liever dood ging dan het vertrouwen dat 
haar was gegeven te beschamen; dat zij liever armoede en ellende leed 
in de wildernis en probeerde haar gezin bijeen te houden dan in

Uit het leven van Joseph F. Smith
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Babylon te blijven. Dat is de geest die haar en haar kinderen door
drong. Zouden haar kinderen zo’n moeder niet onwaardig zijn als 
ze haar voorbeeld niet volgden? Daarom zeg ik: God zegene de moe
ders in Israël.’1

Leringen van Joseph F. Smith

De invloed van een moeder strekt zich 
tot in generaties uit

Ik houd van waar moederschap en koester het! Niets buiten het 
celestiale koninkrijk kan mijn oneindige liefde overtreffen voor de 
lieve, trouwe, edele ziel die mij het leven heeft geschonken -  mijn 
eigen, eigen moeder! O, zij was goed! Zij was trouw! Zij was zuiver! 
Zij was echt een heilige! Een koninklijke dochter van God! Ik ben haar 
mijn bestaan verschuldigd en mijn succes in het leven, alsmede de 
goedgunstigheid en genade van God!

In het algemeen zijn de moeders in Zion, de moeders van Israël, de 
beste vrouwen in de wereld, de beste die er te vinden zijn. ( . . . )  De 
goede invloed die een goede moeder uitoefent op haar kinderen, is als 
zuurdesem dat in een hoeveelheid voedsel gedaan wordt, dat het com
pleet laat rijzen; en voor zover haar invloed zich uitstrekt, niet alleen 
maar naar haar eigen kinderen, maar ook naar hun vrienden, wordt zij 
gevoeld, en ze bereikt er veel goeds mee.

En, zusters, u weet niet hoever uw invloed zich uitstrekt. Een moe
der die dusdanig succes heeft in de opvoeding van een goede jongen 
of meisje dat zij haar voorbeeld volgen en haar principes zijn hele 
leven volgen, zaait deugd, eerbaarheid, integriteit en rechtschapen
heid van hart die te voelen zijn in hun hele verdere leven; en waar die 
jongen of dat meisje ook heengaat, als man of als vrouw, in welk gezel
schap hij of zij zich ook begeeft, de goede uitwerking van het voor
beeld van die moeder op hem of haar zal te voelen zijn; en dat zal 
nooit vergaan, want het zal zich uitstrekken tot hun kinderen, van 
generatie tot generatie. En we hopen dat het vooral in het evangelie 
van Jezus Christus gebeurt.3

In mijn kinderjaren ( . . . )  werd mij gezegd te geloven in de godde
lijke aard van de zending van Jezus Christus. Ik leerde van mijn moe
der, die echt een heilige was, dat Jezus Christus de Zoon van God is, 
dat Hij geen ander was dan de Eniggeborene van God in het vlees, en 
dat God de eeuwige Vader daarom zijn Vader is en dat Hij zijn bestaan
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in de wereld tot stand gebracht heeft. Dat heb ik ook geleerd van mijn 
vader, van de profeet Joseph Smith, van mijn moeder die het evangelie 
aanvaardde omdat ze het getuigenis van Joseph Smith geloofde, en zij 
geloofde in de eerbaarheid, integriteit en waarheidsgetrouwheid van 
haar man; en mijn hele jeugd en mijn hele leven in deze wereld heb ik 
mij vastgehouden aan dat geloof: ik heb nooit enige serieuze twijfel 
gehad, zelfs toen ik jong was.4

De moeders in Israël hebben een grote taak

Het moederschap ligt ten grondslag aan het geluk in het gezin, en 
aan de welvaart van het volk. God heeft man en vrouw bijzonder 
heilige plichten gegeven met betrekking tot het moederschap.5

Ik denk dat de beste moeders in de wereld te vinden zouden moe
ten zijn, constant te vinden zouden moeten zijn, onder de heiligen der 
laatste dagen. Ik geloof dat de beste echtgenotes in de wereld te vin
den zijn onder de heiligen der laatste dagen. Ik ken geen andere vrou
wen in de wereld die hetzelfde beeld van het huwelijk en het moeder
schap hebben als de heiligen der laatste dagen. Onze omgang is niet 
alleen bedoeld voor dit leven. ( . . . )  Wij leven voor tijd en eeuwigheid. 
Wij ontwikkelen banden en relaties voor tijd en eeuwigheid. Onze 
liefde en verlangens zijn er niet alleen op toegèrust om voort te duren 
in het stoffelijke, sterfelijke leven, maar ook in de eeuwigheid.6

Wij zullen bloeien en Zion op aarde opbouwen; want dat is onze 
zending, en het is het werk van u, moeders en dochters van Zion - de 
moeders nu, en uiteindelijk ook de dochters, die op hun beurt moeder 
in Israël worden. Er rust een grote taak op uw schouders. De training, 
de sturing van de gedachten en de inspiratie van het hart van uw kin
deren is van u afhankelijk, want zij zuigen de geest van hun moeder in, 
en de invloed die de moeder op haar kinderen heeft, is de blijvendste 
indruk die iemand kan maken op een ander. Er is niets zo onverganke
lijk als de invloed van de moeder; althans, als zij goed is en de geest 
van het evangelie in haar hart heeft, en ze haar kinderen goed heeft 
opgevoed.7

Onze moeder en de moeder van onze kinderen, wier hart vol is van 
zorg om het welzijn van hun kinderen, die de gave van de Heilige 
Geest op hen bevestigd hebben gekregen door de oplegging van han
den, kunnen naar hun binnenkamer gaan en zich voor God neerbui
gen en met Hem communiceren als geen enkele andere moeder op 
aarde, als zij zich maar houden aan de beginselen die zij hebben aan
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vaard en zo leven dat zij hun voorrechten verdienen. Door de invloed 
die zij op die manier krijgen op het hart van hun kinderen, zullen zij 
hen leiden op het pad van rechtschapenheid en waarheid, en hen 
opvoeden in de zorg en vermaning van de Heer, in de liefde voor de 
waarheid, in gehoorzaamheid aan zijn geboden, op een wijze die 
anderen niet mogelijk is omdat zij verstoken zijn van deze voorrech
ten, zegeningen en gaven, die zo vrijelijk op de moeders in Israël 
uitgestort worden.8

Er kan geen waar geluk zijn buiten het gezin. En elke moeite die 
men doet om de invloed ervan te heiligen en te behouden, is ver
heffend voor hen die ervoor zwoegen en zich er opofferingen voor 
getroosten. De mensen proberen vaak om het gezinsleven door de 
een of andere wijze van leven te vervangen; ze willen zichzelf graag 
laten geloven dat het gezinsleven inhoudt dat ze beperkingen opge
legd krijgen; dat de grootste vrijheid de grootste gelegenheid is om 
zich vrij te bewegen. Maar er is geen geluk zonder dienstbetoon, en er 
is geen groter dienstbetoon dan die waarmee het gezin tot een godde
lijke instelling wordt verheven, die waardoor het gezinsleven bevor
derd en behouden wordt. ( . ..)

De sterkste banden uit onze jeugd zijn de banden die te maken 
hebben met het ouderlijk gezin, en de dierbaarste herinneringen op 
hoge leeftijd zijn de herinneringen die de omgang uit onze jeugd en 
onze gelukkige omgeving oproepen.9

Thuis is de moeder de voornaamste persoon die een kind op zijn 
jonge leeftijd disciplineert. En haar invloed en discipline bepalen voor 
een groot deel het vermogen van haar kinderen om als zij zijn opge
groeid tot een man of een vrouw, grotere verantwoordelijkheid te aan
vaarden in de kerk en de maatschappij.10

Ik hoop oprecht dat de moeders van Israël het leven van hun doch
ters en zoons uitermate ijverig en zorgvuldig zullen beschermen. 
Ik zou willen dat het in mijn macht lag om het alle moeders mogelijk 
te maken de vreugde en de onuitsprekelijke bevrediging te voelen 
die ze kunnen krijgen door hun zoons en dochters zo op te voeden dat 
ze onberispelijk zijn voor de mens en onbereikbaar voor de macht van 
de zonde.11

De liefde van een ware m oeder benadert de liefde van God

Geen enkele liefde in de hele wereld kan zich meten met de liefde 
van een ware moeder. ( . . . )  Ik heb soms gedacht: hoe kan de Vader
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meer van zijn kinderen houden dan mijn moeder van haar kinderen 
hield? Het was het leven voor mij; het was kracht; het was aanmoedi
ging; het was liefde die liefde gewon, die liefde in mij opwekte. Ik wist 
dat zij met heel haar hart van mij hield. Ze hield met heel haar ziel van 
haar kinderen. Ze zwoegde en werkte en offerde zichzelf dag en nacht 
op voor de materiële gemakken en zegeningen die zij haar kinderen 
slechts zo karig kon geven, die zij verdiende met het werk wat zij 
deed. Ze dacht geen moment aan die zelfopoffering, de opoffering van 
haar tijd, haar ontspanning of plezier, of rust -  ze zette die onmiddel
lijk opzij als ze dacht aan haar taak en haar liefde voor haar kinderen.

Toen ik vijftien was en geroepen werd om in het buitenland het 
evangelie te prediken -  of om dat te leren -  was het sterkste anker dat 
ik in mijn leven had, en dat mij hielp mij op mijn ambitie en mijn ver
langen te blijven richten, om mij in evenwicht te brengen en mij op 
het rechte pad te houden, de liefde waarvan ik wist dat zij die voor mij 
had, zij die mij het leven had geschonken.

Ik was maar een kleine jongen, die nog helemaal niet rijp in zijn 
oordeel was, en geen opleiding had gehad, en die tussen de grootste 
verleidingen was geworpen waaraan een jongen of man maar onder
worpen kon worden - en toch, toen die verleidingen mij wel heel erg 
begonnen te lokken, was de eerste gedachte die in mijn ziel opkwam: 
denk aan de liefde van je moeder. Bedenk hoe zij ernaar streefde om 
voor jouw welzijn te zorgen. Bedenk hoe bereidwillig ze haar leven 
voor jou opofferde. Bedenk wat ze je in je jeugd leerde. ( . . . )  Dat 
gevoel ten opzichte van mijn moeder werd een verdediging, een barri
cade tussen mij en de verleiding, zodat ik mij met de hulp van de Heer 
en van de liefde in mijn ziel van verleiding en zonde kon afkeren, en 
mij kon richten op haar van wie ik wist dat zij mij meer liefhad dan 
wie dan ook in de wereld, en meer dan enig ander wezen mij ooit kon 
liefhebben.

( . . . )  De ware moeder, de moeder die de vrees van God heeft, en de 
waarheidsliefde in haar ziel, zou zich nooit verbergen voor gevaar of 
kwaad en haar kind achterlaten en het eraan blootstellen. Maar zo 
natuurlijk als het voor vonken is om opwaarts te vliegen, zo natuurlijk 
is het om de adem van het leven in te ademen. Als er gevaar dreigde 
voor haar kind, zou ze tussen het kind en dat gevaar gaan staan; ze zou 
haar kind tot het uiterste verdedigen. Haar leven zou niets wegen op 
de weegschaal vergeleken met het leven van haar kind. Dat is de liefde 
van het ware moederschap voor kinderen. ( . . .)
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Ik heb geleerd om de liefde van een moeder hoog te achten. Ik heb 
vaak gezegd, en herhaal dat nog eens, dat de liefde van een ware moe
der de liefde van God meer benadert dan enige andere soort liefde.12

Waarschijnlijk het hoogste ideaal in de kunst van genezing is de 
moeder die haar best doet om de angel uit een verdiende of onver
diende straf te halen. Haar liefde geneest elke wond! Haar streling ver
bindt en kalmeert zo snel! Het voorbeeld van haar leven is de wijsheid ' 
die de liefde onderwijst.13

Er is niets tussen de hemel en mij dat het ooit goed kon maken als 
ik iets zou doen om mijn moeder te kwetsen. Waarom? Omdat ze van 
me hield; ze zou telkens weer voor mij gestorven zijn, als dat mogelijk 
was geweest, om mij te redden. Waarom zou ik haar kwetsen, waarom 
zou ik haar teleurstellen? Waarom zou ik een pad bewandelen dat niet 
overeenkwam met haar eigen leven en met de leringen die zij mij door 
haar leven gaf? Want zij leerde mij eerzaamheid, deugd, waarheid en 
integriteit aan het koninkrijk van God, en ze leerde me niet alleen 
door voorschrift, maar ook door voorbeeld.14

Ik kan de vreugde niet beschrijven die ik voel bij de gedachte aan 
een weerzien met mijn vader en met mijn dierbare moeder, die mij het 
leven schonk temidden van vervolging en armoede, die mij in haar 
armen droeg en die geduldig was, verdraagzaam, lief en trouw in al 
mijn hulpeloze momenten in de wereld. De gedachte aan een weer
zien met haar, wie kan de vreugde daarover uitdrukken?15

God zegene de moeders in Zion

God zegene de moeders in Zion, en de zoons en dochters van 
Israël, en weerhoud onze kinderen van de levenswijze van de wereld, 
van overtreding en van verleiding die hen zal laten afdwalen. Moge de 
macht van God bij het hele huisgezin des geloofs zijn.16

Ik aanschouw deze moeders in Israël, die begiftigd zijn met de gave 
van de Heilige Geest, die zijn wedergeboren, ( . ..)  de dochters van 
Israël zijn geboren uit water en de Geest, en zij zijn begiftigd met de 
gave van de Heilige Geest door de oplegging van handen door hen die 
het gezag hadden om die macht en die gave over te brengen op de 
dochters van Zion, en op de zoons van Zion. Ik geloof dat elke moeder 
het recht heeft om ( . ..)  te weten wat zij moet doen in haar gezin en 
haar invloedssfeer, voor haar kinderen, in hun leiding; en die moeder, 
en elke moeder, die deze geest bezit, heeft de gave van openbaring, de
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gave van inspiratie en de gave van kennis, die de geest van openbaring 
is, de geest van onderscheid, een gave van God aan hen om hun huis
houden te besturen en hun kinderen te leiden op het pad van recht- 1 
schapenheid en waarheid.17

Ik voel in mijn hart dat ik u wil zegenen, moeders en zusters, met 
heel mijn hart en met de macht en het recht dat ik bezit in het pries
terschap naar de orde van de Zoon van God. ( . . .)  Ik heb het recht en 
het gezag in het priesterschap om Israel te zegenen, en vooral om hen 
te zegenen die getrouw zijn; en in mijn hart voel ik dat ik wil zeggen: 
ik zegen u.18

Studiesuggesties

• Van welk deel van de beschrijving die president Smith van zijn 
moeder geeft, bent u het meest onder de indruk? Welke eigen
schappen van rechtschapenheid ziet u in moeders die u kent?

• Waarom ligt moederschap ‘ten grondslag aan het geluk in het 
gezin, en aan de welvaart van het volk’? Wat zijn de ‘heilige plich
ten’ van man en vrouw ‘met betrekking tot het moederschap’?

• Hoe beïnvloedt ons begrip van het eeuwige gezin ons gedrag en 
onze houding ten aanzien van moeders en het moederschap? ’

• Hoe kan een moeder het verstand en het hart van haar kinderen 
ten goede beïnvloeden? Hoe bent u gezegend door de invloed van 
een moeder in Zion?

• Met welke moeilijkheden worden ouders tegenwoordig geconfron
teerd bij de opvoeding van hun kinderen ‘in de liefde van de waar
heid, in gehoorzaamheid aan [Gods] geboden’? Hoe kunnen 
ouders met die moeilijkheden omgaan?

• Op welke geestelijke zegeningen hebben moeders volgens presi
dent Smith recht als zij de gave van de Heilige Geest ontvangen 
hebben? Hoe kunnen moeders die gaven gebruiken om hun kinde
ren te helpen om de paden van rechtschapenheid te bewandelen?

• Hoe kunnen de liefde en de leringen van een moeder ‘een verdedi
ging [worden], een barricade tussen [ons] en verleiding’?
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De inspiratie en goddelijke 
oorsprong van de Schriften

De kerkleden zouden de Schriften getrouw moeten 
bestuderen en de beginselen uit de standaardwerken 

ijverig naleven.

Uit het leven van Joseph F. Smith

TJL ijdens de trek naar de Salt Lake Valley in 1848 kwam Mary Fielding 
Smith vaak met haar zoon Joseph en andere familieleden bijeen om bij 
het licht van een lamp en een kampvuur de Schriften te bestuderen. 
Dat was de eerste geestelijke opvoeding die Joseph kreeg, daar in de 
tent, in het kamp en op de prairie.1 Later herinnerde president Joseph 
F. Smith zich daarvan: ‘Als kind was ik diep onder de indruk van de 
gedachte en het vaste geloof in mijn ziel dat de openbaringen die aan 
en door de profeet Joseph gegeven waren ( . . . )  het woord van God 
waren, net als de woorden van de discipelen vanouds toen zij getuig
den van de Vader en de Zoon. Die indruk uit mijn jeugd is mij bijgeble
ven in al mijn wederwaardigheden in meer dan zestig jaar praktische 
ervaring in het zendingsveld, in de landen van de wereld en thuis, 
temidden van de gezagsdragende dienstknechten van God.’2

Tijdens de algemene conferentie op 10 oktober 1880 presenteerde 
het Eerste Presidium - president John Taylor en zijn raadgevers, 
George Q. Cannon en Joseph F. Smith -  de Parel van grote waarde en 
enkele aanvullende afdelingen van de Leer en Verbonden ‘als openba
ringen van God aan De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen en aan de hele wereld’.3 De kerkleden verleenden una
niem hun stem tot steunverlening aan die openbaringen, waarmee de 
canon van kerkschriftuur werd uitgebreid. Voor president Smith ble

39



H O O F D S T U K  5

ven de Schriften een voortdurende bron van ‘geestelijke rijkdom’.4 
Zijn hele leven verweefde hij de Schriften met zijn leringen. En het 
was bij het overpeinzen van de Schriften dat hij de grootse openbaring 
ontving die nu afdeling 138 van de Leer en Verbonden is.

Leringen van Joseph F. Smith

In de Schriften vinden wij woorden van 
liefde en geestelijke rijkdom

Tot [hen die] niet weten wat zij moeten doen, vanwege al de ver
schillende leringen die er in de wereld zijn, zou ik zeggen: onderzoek 
de Schriften, vraag God in gebed en lees de leringen die Christus in 
zijn bergrede verkondigd heeft, die te vinden is in Matteüs, en die Hij 
herhaald heeft tegen de heiligen vanouds in [Amerika] (3 Nephi). Als u 
die schitterende normen bestudeerd hebt, en de betekenis van die 
ongeëvenaarde opvattingen grondig onderzocht hebt, kunt u de filo
sofieën van de wereld weerstaan, alsmede al haar vormen van ethiek 
die geacht worden de gelijke van de bergrede te zijn. De wijsheid van 
de mens is er niet mee te vergelijken. De Schriften leiden u naar de 
rest van de vreedzame volgelingen van Christus. En ze stellen de mens 
in staat om zo volmaakt te worden als Hij. Geen enkele andere filosoof 
heeft ooit gezegd, zoals Jezus: ‘Komt tot Mij’. Van het begin der 
wereld tot nu heeft geen enkele andere filosoof ooit de mensen zulke 
woorden van liefde toegeroepen, noch gegarandeerd en verklaard dat 
hij de macht bezat om anderen te redden. ‘Komt tot Mij, allen, die ver
moeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven’ is zijn oproep aan alle 
zoons en dochters van de mens [Matteüs 11:28].

De heiligen der laatste dagen hebben gehoor gegeven aan de 
oproep. En duizenden hebben er rust en vrede door gevonden die alle 
begrip te boven gaat, ondanks de externe vuurproeven, de beroering 
en de onrust die wij hebben doorgemaakt. Zij vinden rust in de kennis 
dat geen mens een dergelijke leer kan verklaren of erin kan onderwij
zen; het is de waarheid van God.5

Dat wat boven alles de inspiratie en de goddelijke afkomst van de 
Schriften kenmerkt, is de geest waarin ze geschreven zijn en de gees
telijke rijkdom die zij overbrengen op degenen die ze getrouw en 
consciëntieus lezen. Daarom moet onze houding ten aanzien van de
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President Joseph F. Smiths exemplaar van de eerste Hawaiiaanse uitgave van 
het Boek van Mormon uit 1905. Verder de Hawaiiaanse vertaling van de Leer en Verbonden 

en de Parel van grote waarde, aan hem gepresenteerd 
bij de inwijding van de bouwplaats voor de Hawaii-tempel in 1915.
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Schriften overeenkomen met de doelen waarvoor ze geschreven zijn. 
Ze zijn bedoeld om de geestelijke begiftigingen van de mens uit te 
breiden en de relatie tussen hem en zijn God te verstevigen. Om 
gewaardeerd te worden, moet de Bijbel, en dat geldt overigens voor 
alle heilige Schrift, bestudeerd worden door hen die een geestelijke 
houding hebben en op zoek zijn naar geestelijke waarheden.6

De grootste prestatie die de mens in deze wereld kan leveren, is 
zich op de hoogte te stellen van de goddelijke waarheid en dat zo 
grondig en volmaakt te doen dat het voorbeeld of gedrag van geen 
enkel levend wezen in de wereld hem ooit kan afkeren van de kennis 
die hij verkregen heeft. ‘In de voetstappen van de Meester’, de groot
ste van alle leerkrachten die de wereld ooit heeft gehad, is de veiligste 
en zekerste koers om te volgen die ik ken. Wij kunnen de voorschrif
ten in ons opnemen, de leerstellingen en het goddelijke woord van de 
Meester, zonder enige vrees dat het Voorbeeld zijn eigen voorschriften 
niet zal uitvoeren en zijn eigen leerstellingen en vereisten niet zal ver
vullen.7

De hedendaagse Schriften leren ons het woord 
van God en getuigen dat Jezus de Christus is

Door het getuigenis van de Heilige Geest Gods aan mij, weet ik dat 
dit boek, het boek van de Leer en Verbonden dat ik in mijn hand houd, 
het woord van God door Joseph Smith aan de wereld is, en vooral aan 
de leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen in de hele wereld, en dat hij dit boek (het Boek van Mormon) 
door de gave en macht van God heeft vertaald uit de oorspronkelijke 
taal en van de graveersels op de gouden platen in de taal die wij nu 
lezen in dit boek; en het bevat de volheid van het eeuwig evangelie. 
Het zal de mens tot de kennis van de waarheid brengen waardoor zij 
gered kunnen worden en kunnen worden teruggebracht in de tegen
woordigheid van God en deelnemen aan zijn heerlijkheid en een 
oneindig leven.8

Christus zelf brak de ketens van de graftombe, overwon de dood 
en het graf en kwam voort als ‘als eersteling van hen, die ontslapen 
zijn’ [1 Korintiërs 15:20]. ( . . . )  [Zijn] discipelen getuigen van de 
opstanding, en hun getuigenis kan niet weerlegd worden. Daarom 
blijft het staan, en is het goed en getrouw.
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Maar is dit het enige bewijs dat wij hebben om ons op te verlaten? 
Hebben wij dan niets anders dan het getuigenis van de discipelen van
ouds om onze hoop op te baseren? God zij dank hebben wij meer. En 
het aanvullende bewijs dat wij hebben, stelt ons in staat om getuigen 
te worden van de waarheid van de discipelen vanouds. Wij kijken naar 
het Boek van Mormon; het getuigt van de dood en de opstanding van 
Jezus Christus, in duidelijke en niet mis te verstane bewoordingen; wij 
kunnen naar het boek van de Leer en Verbonden kijken dat de open
baringen van deze bedeling bevat, dan vinden we daar duidelijke en 
goed gedefinieerde bewijzen. Wij hebben het getuigenis van de 
profeet Joseph Smith, het getuigenis van Oliver Cowdery en het getui
genis van Sidney Rigdon dat zij de Heer Jezus zagen - de Persoon die 
in Jeruzalem gekruisigd was -  en dat Hij zich aan hen openbaarde [zie 
LV76:22-24].9

Het Boek van Mormon [is] een boek met Schriftuur die vertaald is 
door de gave en macht van God, want de stem van God heeft ver
klaard aan de drie getuigen dat het vertaald was door de gave en 
macht van God en dat het waar was. De drie getuigen hebben ver
klaard en getuigd dat het waar was, en behalve de profeet Joseph heb
ben nog eens acht getuigen verklaard dat zij de platen hebben gezien 
en aangeraakt en de graveersels erop hebben gezien, en dat zij weten 
dat Joseph Smith de platen bezat waarvan het Boek van Mormon is 
vertaald.10

Het Boek van Mormon, dat Joseph Smith als werktuig in handen 
van God heeft voortgebracht voor deze generatie, is vertaald in het 
Duits, Frans, Deens, Zweeds, Welsh, Hawaiiaans, Hindi, Spaans en 
Nederlands, en het zal nog in meer talen vertaald worden, want vol
gens de voorspelling die het bevat, en volgens de beloften van de Heer 
aan Joseph Smith, moet het aan alle naties en volken onder de heme
len gezonden worden, tot alle zoons en dochters van Adam het evan
gelie hebben gehoord dat hersteld is op de aarde in de bedeling van de 
volheid der tijden.11

Dat God zijn doeleinden op zijn eigen tijd en manier aan de Lama- 
nieten bekend zal maken, daaraan kan geen twijfel bestaan voor hen 
die geloven in de goddelijke oorsprong van het Boek van Mormon - 
want in dat boek wordt dit feit onmiskenbaar duidelijk gemaakt, maar 
wat Hij precies zal doen, en welke middelen Hij zal gebruiken om zijn 
doeleinden wat dit betreft tot stand te brengen, dat kunnen zaken zijn
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die verder gaan dan wat er is geopenbaard, en wij kunnen er alleen 
maar naar gissen. Wij weten in elk geval dat een van die middelen het 
Boek van Mormon zelf zal zijn.12

Ik zeg tot mijn broeders dat het boek van de Leer en Verbonden 
enkele van de heerlijkste beginselen bevat die ooit aan de wereld ge
openbaard zijn, enkele die vollediger geopenbaard zijn dan ze ooit aan 
de wereld geopenbaard zijn; en dit ter vervulling van de belofte van de 
profeten vanouds dat de Heer in de laatste dagen zaken aan de wereld 
zou openbaren die vanaf de grondlegging van de wereld verborgen 
waren gehouden; en de Heer zelf heeft ze door de profeet Joseph 
Smith geopenbaard.13

Ik geloof in de goddelijkheid van Jezus Christus omdat ik meer dan 
ooit dichter bij de ware kennis kom dat Jezus de Christus is, de Zoon 
van de levende God, door het getuigenis van Joseph Smith in dit boek, 
de Leer en Verbonden, dat hij Hem gezien heeft, dat hij Hem gehoord 
heeft, dat hij instructies van Hem ontvangen heeft, dat hij die instruc
ties gehoorzaamd heeft en dat hij tegenwoordig voor de wereld de 
laatste, grote, ware, levende getuige is van de goddelijke aard van 
Christus’ zending en zijn macht om de mens van de stoffelijke dood te 
verlossen en tevens van de tweede dood die op de eigen zonden van 
de mens zal volgen door ongehoorzaamheid aan de verordeningen 
van het evangelie van Jezus Christus.14

Bestudeer de standaardwerken om kennis 
van het woord Gods te verkrijgen

Ik heb bij het herlezen van passages uit de Schriften erg vaak 
ondervonden dat de Geest mijn verstand nieuw licht heeft gegeven en 
mijn begrip verlicht heeft met begrip en visie die nieuw voor mij 
leken, al was ik al op de hoogte van die schriftteksten en had ik ze tel
kens weer gelezen. In feite heb ik gemerkt dat er iets merkwaardigs is 
aan het lezen van het woord Gods. Want wanneer het ook gelezen 
wordt, het is erop berekend om de ziel te verfrissen, de geest van de 
mens te laten opleven en hem zo mogelijk dichter bij de bron van 
licht, waarheid, wijsheid, liefde en kennis te brengen. Daarom is het 
goed voor heiligen der laatste dagen om vaak het woord Gods te 
lezen, zoals het is opgetekend in de Bijbel, het Boek van Mormon en 
de Leer en Verbonden, en zoals het besproken is door de leidende
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ouderlingen van de kerk met het doel om de wetten van God begrijpe
lijk te maken voor de mensenkinderen.

En bij het lezen van het woord van de Heer moeten we de toepas
sing ervan op ons en onze omstandigheden in aanmerking nemen, en 
behoren we erover na te denken of wij voldoen aan de vereisten van 
het evangelie of niet, en of wij de Geest in ons hart hebben die het 
werk en het woord van de Heer vergezelt. Wij behoren het niet alleen 
maar te lezen om te kunnen zeggen dat we het hebben gelezen, maar 
we moeten het met de Geest lezen en met begrip, zodat wij er wat aan 
mogen hebben en de waarheid, voor zover mogelijk, mag worden 
geopenbaard aan ons begrip en het zo in onze gedachten mag worden 
gegrift dat het ons nooit zal verlaten, dat het in ons zal zijn als een 
bron die ontspringt tot het eeuwige leven, en dat het een onophoude
lijke bron van waarheid, licht, vreugde en vrede in ons hart zal zijn.15

Alle leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laat
ste Dagen zouden zo goed mogelijk bekend moeten zijn met de woor
den in het Nieuwe Testament, vooral met betrekking tot datgene wat 
is gesproken en opgetekend door de apostelen en de Heiland zelf. Het 
Boek van Mormon zou grondig gelezen moeten worden, en het boek 
van de Leer en Verbonden zou bijzonder grondig door de heiligen der 
laatste dagen gelezen moeten worden. Dat zijn de standaardwerken 
van de kerk en zij bevatten de waarheid, geen dwaling, niet slechts de 
woorden en opvattingen van mensen, geen romans, geen veronder
stellingen, maar de waarheid, Gods woord, want Gods woord is waar
heid, en dit zijn zaken die onze dochters, onze zoons, onze vaders en 
moeders, goed behoren te begrijpen. Laten wij de waarheid kennen, 
want de waarheid maakt ons vrij en zal ons vrijmaken van dwaling, 
van bijgeloof, van verkeerde tradities, van verkeerde of zogenaamde 
wetenschap, en van de grillen van de mens en de ijdele filosofieën van 
de wereld. Als wij de waarheid kunnen leren, dan zullen wij vrij zijn 
van die dwalingen en van de macht van de dwaling die zo sterk aan
wezig is in de wereld. ( . . .)

Wij willen dat onze zoons en dochters Gods waarheid kennen en 
niet de grillen van de wereld. En wij willen dat u die boeken bestu
deert waaruit u kennis van het woord van de Heer aan ons zult krijgen.

Sommige van onze goede mensen lezen veel boeken die tegen
woordig worden uitgegeven, de zogenaamde populaire fictie, maar zij 
hebben geen tijd om het woord van de Heer te lezen. Veel van die boe
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ken zijn mooi, maar vaak staan er denkbeelden in die alleen maar 
bestaan uit mooie woorden, goed aaneensluitende zinnen of opvattin
gen die als bloemen zijn die op een stam zonder wortel bloeien. Echte 
waarheid kunt u halen uit boeken die zijn aanvaard als standaardwer
ken van de kerk. Ik zie teveel van onze mensen die veel beter belezen 
zijn op het gebied van de zaken die geschreven zijn door sommige 
populaire auteurs dan op het gebied van de zaken van God. Ze weten 
niets van de essentie van het evangelie van Jezus Christus, ze weten 
niets of begrijpen niets van de riten van het priesterschap en de begin
selen van het bestuur dat God aan de mensenkinderen heeft geopen
baard om het koninkrijk Gods op aarde in stand te houden. Zij weten 
meer van romans dan van de Bijbel, het Boek van Mormon en de Leer 
en Verbonden - ja, veel meer.16

Het is verbazingwekkend te horen hoeveel vragen er voortdurend 
gestuurd worden aan het presidium van de kerk, en aan andere van 
mijn broeders in leidinggevende functies, om informatie om de een
voudigste zaken aangaande het evangelie. Van tijd tot tijd worden ons 
honderden vragen en brieven gestuurd met het verzoek om informatie 
en instructie aangaande zaken die zo duidelijk in de openbaringen 
van God beschreven worden -  in het Boek van Mormon, de Leer en 
Verbonden, de Parel van grote waarde en de Bijbel -  waarvan het mij 
lijkt dat iedereen die kan lezen, ze kan begrijpen.17

In het evangelie hebben wij de waarheid. Als dat het geval is, en ik 
geef u mijn getuigenis dat het zo is, dan is het al onze inzet waard om 
de waarheid te begrijpen, ieder voor zich, en die in geest en gedrag op 
onze kinderen over te brengen. ( . . . )  Dit moet thuis elke dag gedaan 
worden in voorschrift, lering en voorbeeld. ( . . . )  Besteed voor het sla
pen gaan, of voordat u aan uw dagelijks werk begint, tien minuten aan 
het lezen van een hoofdstuk uit de woorden van de Heer in de Bijbel, 
het Boek van Mormon, de Leer en Verbonden. Voed uw geestelijke ik 
zowel thuis als in openbare gelegenheden.18

Studièsuggesties

• Hoe leiden de Schriften ons naar ‘de rest van de vreedzame volge
lingen van Christus’ en stellen ze ons in staat om volmaakt te wor
den? Hoe hebben zij u geholpen om een vreedzame volgeling van 
Christus te worden?
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• Wat zijn de ‘doelen waarvoor [de Schriften] geschreven zijn? 
In welke opzichten ‘verstevigen’ ze ‘de relatie tussen [ons en 
[onze] God’?

• Wat voelt u bij het bestuderen van de Schriften? Met welke hou
ding moeten we de Schriften bestuderen?

• Welke passages uit het Boek van Mormon, de Leer en Verbonden of 
de Parel van grote waarde hebben uw getuigenis dat Jezus de 
Christus is het meest gesterkt? Welke passages hebben uw getuige
nis van de goddelijke roeping van de profeet Joseph Smith 
gesterkt?

• Hoe worden Gods doeleinden tegenwoordig duidelijk onder de 
nakomelingen van de volken uit het Boek van Mormon?

• Noem de ‘heerlijkste beginselen die ooit aan de wereld geopen
baard zijn’ die te vinden zijn in het Boek van Mormon, de Leer en 
Verbonden en de Parel van grote waarde. Welk verschil hebben die 
beginselen uitgemaakt in uw leven?

• Wat houdt het in om de Schriften grondig te lezen? Waarom moe
ten we dat doen? Hoe hebt u het meeste gehad aan het lezen en 
bestuderen van de Schriften?

• Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij en onze gezinsleden niet 
toestaan dat populaire boeken, tv en ander amusement een belang- 
rijker rol gaat innemen dan Schriftstudie?

• Wat is de waarde van dagelijkse individuele en gezinsstudie van de 
Schriften? Hoe hebt u, of anderen, met succes schriftstudie een 
onderdeel van het drukke eigen of gezinsleven gemaakt?

Noten
1. Zie Edward H. Anderson,
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Doctrine, 5e ed. (1939), blz. 529.

7. Gospel Doctrine, blz. 3-4.

3. ‘Fiftieth Semi-Annual Conference’, 
Millennial Star, 15 november 1880, 
blz. 724.

2. Gospel Doctrine, blz. 493.

8. Collected Discourses Delivered by 
President Wilford Woodruff, His Two 
Counselors, the Twelve Apostles, and 
Others, verz. door Brian H. Stuy,
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9. Gospel Doctrine, blz. 444-445;
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______________ '______ c<S@St) t ill -----------'--------------------- --

Geloof: het fundament 
van alle rechtschapenheid

Geloof in God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus 
is het eerste beginsel van onze godsdienst en het 

fundament van alle rechtschapenheid.

Uit het leven van Joseph F. Smith

J o s e p h  F. Smith concentreerde zijn geloof op zijn Vader in de hemel, 
de Heer Jezus Christus en de eenvoudige, onveranderlijke waarheden 
van het evangelie. In zijn jeugd werd zijn geloof enorm versterkt door 
zijn moeders toewijding aan plicht en rechtschapenheid.

Hij zei: ‘Ik herinner me een situatie uit mijn jeugd levendig. Mijn 
moeder was weduwe en had een groot gezin te onderhouden. We 
deden eens in het voorjaar [tussen 1849 en 1852] onze aardappelkui
len open. Ze liet de jongens er een lading van de beste aardappelen 
uithalen, die zij vervolgens naar het tiendekantoor bracht. Aardappe
len waren dat seizoen schaars. Ik was nog maar een kleine jongen en 
mende de wagen. Toen we bij het trapje van het tiendekantoor aan 
kwamen rijden, klaar om de aardappelen uit te laden, kwam een van 
de kantoorbeambten naar buiten en zei tegen mijn moeder: “Weduwe 
Smith, het is een schande dat u tiende moet betalen.” Hij sprak tegen
over mijn moeder zijn afkeuring uit over het feit dat zij tiende 
betaalde, en hij noemde haar onverstandig en zei dat er anderen 
waren die sterk waren en in staat om te werken die uit de tiende van 
het tiendekantoor onderhouden werden. Maar mijn moeder ver
maande hem en zei: “( . . . )  Zou u mij een zegen willen ontzeggen? Als 
ik mijn tiende niet betaalde, zou ik verwachten dat de Heer mij zijn 
zegens zou onthouden. Ik betaal mijn tiende niet alleen omdat het een 
wet van God is, maar omdat ik verwacht ervoor gezegend te worden.”’
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President Smith legde uit: ‘Het ging haar goed omdat zij de wetten 
van God gehoorzaamde. ( . . .)  Toen liet die weduwe haar naam opne
men in het boek van de Heer. Die weduwe maakte aanspraak op de 
voorrechten van het huis Gods. Er kon haar geen enkele evangeliever- 
ordening ontzegd worden, want ze gehoorzaamde de wetten van 
God, en ze weigerde te falen in het vervullen van haar plicht.’1

Leringen van Joseph F. Smith

Het is nodig om geloof te hebben in God 
en in zijn Zoon Jezus Christus

Wij geloven in God, de Vader van onze Heer en Heiland, Jezus 
Christus, de Maker van hemel en aarde, de Vader van onze geest. Wij 
geloven zonder enig voorbehoud in Hem, wij aanvaarden Hem in ons 
hart, in ons godsdienstig geloof, in ons wezen. Wij weten dat Hij ons 
liefheeft en wij aanvaarden Hem als de Vader van onze geest en de 
Vader van onze Heer en Heiland, Jezus Christus.2

Allereerst ( . . . )  is het nodig om geloof in God te hebben, daar 
geloof het eerste beginsel van de geopenbaarde godsdienst is en het 
fundament van alle rechtschapenheid.

Geloof in God is geloven dat Hij bestaat en ‘dat Hij de enige opper
ste Bestuurder en het enige onafhankelijke Wezen is in wie alle vol
heid en volmaking en elke goede gave en beginsel onafhankelijk ver
blijven’ en op wie het geloof van alle andere denkende wezens zich 
voor het leven en heil moet concentreren; en verder dat Hij de grote 
Schepper van alle dingen is, dat Hij almachtig is, alwetend en dat Hij 
door zijn werken en de macht van zijn Geest alomtegenwoordig is [zie 
Lectures on Faith, verz. door Joseph Smith (1985), blz. 10].

Het is niet alleen nodig om geloof in God te hebben, maar ook in 
Jezus Christus, zijn Zoon, de Heiland van de mensheid en de Middelaar 
van het nieuwe verbond, en in de Heilige Geest, die getuigt van de 
Vader en de Zoon, ‘en doet dat in alle tijden en voor eeuwig’.3

Ons geloof in Jezus Christus ligt ten grondslag aan onze godsdienst, 
de grondslag van onze hoop op de vergeving van zonden, de verho
ging na de dood, en de opstanding van de dood tot eeuwig leven. Ons 
geloof in de leerstellingen die hersteld zijn door middel van de profeet 
Joseph Smith bevestigt en sterkt ons en vestigt zonder enige twijfel 
ons geloof in de goddelijke zending van de Zoon van God.4
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Del Parson, Het lege graf.
President Joseph F. Smith heeft ons geleerd dat het ‘nodig is om geloof in God te hebben, 

[en] in Jezus Christus, zijn Zoon, de Heiland van de mensheid en de Middelaar van het 
nieuwe verbond; en in de Heilige Geest’ (Gospel Doctrine, blz. 100).
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Geloof, zegt Paulus ons, is de zekerheid der dingen waarop 
wij hopen en het bewijs van dingen die niet te zien zijn [zie 
Hebreeën 11:1]. Geloof in God [is] geloven dat Hij bestaat en dat 
Hij degenen beloont die Hem zoeken en Hem liefhebben. Geloof 
in God zou alle mensen leiden tot een kennis en tot alle volheid en 
alle trouw voor hen. ( . . .)

Wij zijn allen kleine kinderen in dit evangeliebeginsel. Wij begin
nen nog slechts, de besten onder ons, om iets af te weten van dit 
beginsel van leven en heil, dit beginsel van macht. Door geloof, wordt 
ons gezegd, zijn de werelden geschapen. Wie van ons heeft geloof om 
iets te doen, wat dan ook? Ons geloof is zo beperkt dat we nauwelijks 
de kleine beginselen van het evangelie dat God ons heeft geopenbaard 
kunnen naleven, beginselen die nodig zijn voor sociale vrede en 
vreugde. Wij hebben nauwelijks het geloof om die kleine beginselen 
na te leven die ons geopenbaard zijn voor het besturen van ons dage
lijks leven. De Heer moet geduld met ons hebben en ons alles leren, 
hier een beetje en daar een beetje, regel op regel en voorschrift op 
voorschrift, zodat wij uiteindelijk het geloof mogen verkrijgen dat de 
heiligen eens gegeven is, het geloof waardoor de bek van de leeuwen 
werd tegengehouden, en de hitte van de vurige oven werd vermin
derd. ( . . . )  Onze grote Leerkracht, Jezus Christus, ( . . . )  probeert ons de 
beginselen van het leven en het heil te leren, beginselen van macht, 
die de mens leren om op te staan uit de diepten van verdriet, uit de 
diepten van menselijkheid tot de hoogten van heerlijkheid en kennis 
van God.5

De waarheid is dat elke zoon en dochter van God eerst geloof in 
God moet hebben -  geloof dat Hij bestaat, dat Hij rechtschapen is, dat 
Hij almachtig is, dat Hij alles bestuurt, en dat Hij volledig volmaakt is. 
Misschien hebt u hier geen kennis van, maar u moet wel geloof heb
ben dat het waar is. Dat is het eerste beginsel van het geopenbaarde 
evangelie. Het staat geschreven dat het zonder geloof onmogelijk is 
om God te behagen. Het staat ook geschreven dat de rechtvaardige uit 
geloof zal leven. Daarom zeg ik dat het voor alle mensen nodig is om 
geloof te hebben in God, de Maker en Schepper van alle dingen, de 
Bestuurder van hemel en aarde. Zonder geloof hadden er geen werel
den kunnen worden gemaakt; zonder geloof konden zij niet op hun 
plek gehouden worden; maar door geloof is alles mogelijk voor God 
en de mens.6

God heeft in zijn openbaring aan de mens zijn woord zo eenvoudig 
gemaakt dat de eenvoudigste mens zonder enige opleiding groot
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geloof kan hebben, de leringen van het evangelie kan begrijpen en 
ongestoord zijn godsdienstige overtuiging kan genieten.7

Niemands geloof, niemands godsdienst, geen enkele godsdienstige 
organisatie in de hele wereld, kan ooit boven de waarheid uitstijgen. 
De waarheid moet ten grondslag liggen aan godsdienst, anders is die 
godsdienst ijdel en bereikt hij zijn doel niet. Ik zeg u dat de waarheid 
ten grondslag ligt, van boven tot onder, aan dit grote werk van de Heer 
dat door middel van de profeet Joseph Smith is gevestigd, en dat het 
dit werk geheel doordringt.8

Geloof, een gave van God, wordt verkregen 
door gehoorzaamheid

Geloof is altijd een gave van God aan de mens die verkregen wordt 
door gehoorzaamheid, net als alle andere zegeningen. Wie in deze 
kerk zijn geloof met de grootst mogelijke mate wil verrijken, zal het 
verlangen hebben om elke rite en verordening in de kerk te ontvan
gen om zich aan de wet van gehoorzaamheid aan de wil van God te 
onderwerpen. In en door die dingen krijgt de mens een volmaaktere 
kennis van Gods doeleinden voor de wereld. Èen verrijkt geloof houdt 
meer macht in, en hoewel de mens in dit levén misschien de gelegen
heid niet heeft om alle macht uit te oefenen die tot hem komt door de 
verrijking van zijn geloof, kan die macht, zo niet in onze tijd hier, in de 
eeuwigheid in zijn volheid worden uitgeoefend.9

Er is gezegd dat geloof een gave van God is, en dat is ook zo; maar 
we krijgen geen geloof zonder werken; we krijgen geen geloof zonder 
gehoorzaamheid aan de geboden van God.10

Een belangrijke zendingsopdracht van de kerk is om de wereld het 
evangelie van Christus te leren. Zij heeft een belangrijke boodschap, 
die niet alleen het geestelijk heil van de mens omvat, maar tevens hun 
materieel welzijn. Zij leert ons niet alleen dat geloof noodzakelijk is, 
maar tevens dat er werken van ons vereist worden. Geloof in Jezus is 
goed en wel, maar het moet een levend geloof zijn dat de gelovige 
ertoe aanzet om zijn eigen heil te bewerkstelligen en anderen te hel
pen om dat ook te doen.11

Wij geloven dat het nodig is om onze godsdienst na te leven -  elke 
dag van de week, elke tijd van de dag, elk moment. Geloven en doen 
we dat, dan worden we gesterkt in ons geloof, de Geest van God 
wordt sterker in ons, we maken vooruitgang in kennis, en we zijn 
beter in staat om de zaak waarvoor wij staan te bevorderen.12
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Ik smeek u, broeders en zusters met kinderen in Zion, u op wie de 
grotere plicht rust, leer uw kinderen de evangeliebeginselen, leer ze 
om geloof te hebben in de Heer Jezus Christus en in de doop voor ver
geving van zonden als ze acht jaar zijn geworden.13

Geloof in God zal ons bij tegenspoed steun geven

Om met succes zorgen te overwinnen aangaande vragen die tijd 
vereisen om opgelost te worden, is een absoluut geloof en vertrou
wen in God en in de triomf van zijn werk essentieel.14

De noodzaak om een grondige kennis van de waarheid te hebben, 
is van allesovertreffend belang. Dat geldt ook voor de diepgewortelde 
overtuiging van de gerechtigheid van God die elke heilige der laatste 
dagen zou moeten hebben, alsmede een onvoorwaardelijk vertrou
wen en geloof in zijn bestaan en genade. Wil men het evangelie begrij
pen en in staat zijn om zijn geboden te onderhouden, dan is die kennis 
absoluut noodzakelijk. Laat ieder zich afvragen of hij in zijn ziel een 
duidelijke, onwrikbare overtuiging van die feiten heeft. Zou iets dat u 
overkwam ( . .. )  uw geloof kunnen veranderen in de doeleinden, de 
absolute gerechtigheid en genade van de Heer, of in de heilbrengende 
macht van zijn evangelie, in de boodschap van zijn heil? Zo ja, dan is 
uw geloof niet diepgeworteld en moet u dringend een sterke overtui
ging krijgen.

In de Schriften staan talrijke voorbeelden van mensen die vastbera
den waren in hun vaste geloof in God. Iedere jongeman moet zo’n 
steunpilaar worden.

Ondanks het verlies van al zijn aardse goederen, en zelfs bij het ern
stiger verlies dat hij leed toen hij zijn kinderen verloor, bleef Job 
onvoorwaardelijk in de Almachtige vertrouwen. ( . . .)

In Abraham zien wij nog een voorbeeld van toewijding aan het 
woord van God, en van geloof dat Hij uiteindelijk van zijn goedheid 
aan ons zal geven. ( . . .)  In Abrahams bereidheid om op God te vertrou
wen in de grootste beproeving die een vader kan krijgen -  het offeren 
van zijn zoon - zien wij een diepgeworteld geloof en onwankelbaar 
vertrouwen in de Almachtige dat hij in staat en bereid is om zijn belof
ten te vervullen, ongeacht hoe onwaarschijnlijk dat onder de grootste 
beproevingen ook mag lijken. ( . . . )  Dat zal Hij doen met allen die in 
Hem vertrouwen, want de belofte geldt voor allen.
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Die kennis, dat geloof en vertrouwen maken een belangrijk deel uit 
van de geopenbaarde godsdienst. ( . . . )  Abraham leerde de grote waar
heid, die wij ook in ons hart moeten griffen, dat God rechtvaardig is 
en dat Hij zijn beloften tot het uiterste zal vervullen. En daarom werd 
hij gezegend, net als ons zal gebeuren, in tijden van beproeving, 
omdat hij de Heer vertrouwde en zijn stem gehoorzaamde. Verder 
werd tegen hem gezegd, aldus zegt de Heer: ‘zal Ik u rijkelijk zegenen, 
en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren des hemels en als 
het zand aan de oever der zee, en uw nageslacht zal de poort zijner vij
anden in bezit nemen. En met uw nageslacht zullen alle volken der 
aarde gezegend worden’ [Genesis 22:17-18].

De situatie is tegenwoordig hetzelfde; als de heiligen geen werke
lijke kennis hebben dat de koers die zij volgen overeenkomstig de wil 
van God is, zullen ze hun beproevingen moe worden en bezwijken 
onder vervolging. ( . . . )  Maar als ze, aan de andere kant, het vertrou
wen in God in hun ziel gebrand hebben, zullen ze ongeacht wat er 
gebeurt blij zijn om zijn wil te doen, heel goed wetend dat de belofte 
eindelijk voor hen is. Zo wordt de wereld overwonnen en de kroon 
van heerlijkheid verkregen die God heeft voor hen die Hem liefheb
ben, eren en gehoorzamen. ( . . .)

Niemand kan de volheid van de zegeningen van God verkrijgen als 
hij niet op zijn minst in enige mate de geloofsnorm van Gods recht
vaardigheid kan benaderen die tot uiting komt in de aangehaalde voor
beelden. Hij moet in zijn eigen ziel het geloof en vertrouwen in de 
gerechtigheid en genade van God gevestigd hebben. Het moet zijn 
eigen geloof en vertrouwen zijn, want niemand kan dat voor een 
ander doen. De jeugd van Zion moet deze lessen ook leren, zij moet 
de waarheid goed in zich opnemen die het enige is waardoor zij vrij 
wordt en in staat is om standvastig te zijn in het geloof. Laten onze jon
geren zich in hun bijeenkomsten voor God presenteren, aan zijn gena
dige gaven herinnerd worden, zoals het te voorschijn komen van het 
Boek van Mormon, de taferelen in Kirtland, in Zion [Jackson County, 
Missouri], in Nauvoo, in de tijden vol beproeving van de uittocht, en 
in de wildernis. Dit, opdat zij de genade van God in zijn beloften 
mogen tellen en mogen zien hoe kwellingen uit het verleden ten 
goede zijn gekeerd voor het welzijn van zijn volk; dan hernieuwen zij 
hun verbonden met een diepgewortelde, onwankelbare overtuiging 
van de goedheid en genade van de Heer. Iedereen moet dit leren, het 
moet in zijn ziel gegrift worden, zo diep, en het moet zo’n goed funda
ment krijgen dat niets hem kan scheiden van een kennis van de liefde 
van God, al staan de dood en de hel hem in de weg. ( . . . )
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God is goed; zijn beloften komen altijd uit; het is een goed beginsel 
om onvoorwaardelijk op zijn goedheid en genade te vertrouwen. 
Laten wij daarom ons vertrouwen in Hem stellen.15

Er zijn mensen die graag zeggen dat vrouwen de zwakkere wezens 
zijn. Maar ik geloof dat niet. Fysiek misschien, maar welke man kan 
een vrouw evenaren in geest, moreel, godsdienst en geloof als zij wer
kelijk overtuigd is? Daniël had het geloof om zich te beschermen in de 
leeuwenkuil, maar vrouwen hebben hun zoons uiteen zien trekken en 
hebben alle mogelijke martelingen ondergaan die Satan in zijn wreed
heid kan bedenken, omdat zij geloofden. Ze zijn altijd bereid om meer 
offers te brengen en zijn in evenwichtigheid, goddelijkheid, moreel en 
geloof de gelijke van de man.16

Standvastig blijven als u geconfronteerd wordt met overweldi
gende tegenstand, als u alles hebt gedaan wat u kunt, is de moed 
van geloof. De moed van geloof is de moed van vooruitgang. Mensen 
die deze goddelijke eigenschap bezitten, gaan voort; zij mogen niet 
stilstaan als ze dat zouden willen. Zij zijn niet alleen het product van 
hun eigen macht en wijsheid; zij zijn werktuigen van een hogere wet 
en een goddelijk doel.17

Door geloof kunnen wij Gods rust ingaan

De profeten vanouds hebben het over ‘ingaan in [Gods] rust’ [zie 
Alma 12:34; LV 84:23-24]; wat betekent dat? Volgens mij betekent het 
ingaan in de kennis en liefde van God, met geloof in zijn doeleinden 
en zijn plan, zoveel geloof dat wij weten dat we het goed hebben en 
dat we niet iets anders najagen, en dat we niet door allerlei wind van 
leer heen en weer geslingerd worden, of door het valse spel der men
sen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt. Wij weten van de leer 
dat die van God is, en wij stellen er geen vragen over aan allerlei men
sen; zij mogen hun eigen mening hebben, hun eigen denkbeelden en 
grillen. Degene die deze mate van geloof in God heeft bereikt dat alle 
twijfel en vrees van hem afgeworpen zijn, is ingegaan in ‘Gods rust’.18

Zonder de hulp van de Heilige Geest, kan niemand de wil van God 
kennen, of dat Jezus de Christus is, de Verlosser van de wereld, of dat 
de koers die hij volgt, het werk dat hij verricht, of zijn geloof aan
vaardbaar zijn voor God en dat hij er de gave van het eeuwige leven 
mee zal verdienen, de grootste van alle gaven.19

Niemand kan de gave van het eeuwige leven verdienen als hij niet 
bereid is om alle aardse zaken op te offeren om het te verkrijgen.
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Wij kunnen dat pas doen als wij onze verlangens niet meer richten op 
de wereld. ( . . .)

Maar als wij schatten verzamelen in de hemel; als wij onze 
verlangens niet meer op de wereld richten, en als wij tegen de Heer, 
onze God, zeggen: ‘Vader, ( ...)  niet mijn wil, maar de uwe geschiede’ 
[zie Lucas 22:42], dan moge de wil van God op aarde gedaan worden 
zoals in de hemel, en zal het koninkrijk van God in zijn macht en heer
lijkheid op aarde worden gevestigd. Zonde en Satan zullen worden 
gebonden en van de aarde worden verbannen, maar dat zal pas gebeu
ren als wij die geestestoestand en die mate van geloof bereiken.20

Studiesuggesties

• Wat is geloof? Waarom is geloof in God en in Jezus Christus ‘de 
grondslag van onze godsdienst’?

• Wat weten we van God en Jezus Christus waardoor wij meer geloof 
in Hen kunnen hebben? Waarom moet ons geloof op waarheid 
gebaseerd zijn? (Zie Alma 32:21.)

• Hoe verkrijgen wij geloof? Hoe kunnen we ons geloof verrijken en 
versterken? Wat is het verband tussen geloof en werken?

• Hoe kunnen we onze kinderen er doeltreffend toe aanzetten om 
geloof in Jezus Christus te ontwikkelen?

• Waarom moet elke heilige der laatste dagen een volledig geloof 
hebben in de ‘absolute gerechtigheid en genade’ van de Heer en in 
‘de reddende macht van zijn evangelie’ om tegenspoed te door
staan?

• Wat kunnen wij aangaande geloof leren uit het voorbeeld van Abra
ham, Job en de eerste leiders en leden uit deze bedeling? Hoe is uw 
vertrouwen in de Heer u temidden van de grootste moeilijkheden 
tot zegen en kracht geweest?

• Waarom is het belangrijk voor ons om te weten dat de koers die 
wij volgen ‘overeenkomt met de wil van God’? Hoe kunnen wij 
dat weten?

• Wat is de ‘moed van geloof’ en hoe kan die ons tot nut zijn in ons 
dagelijks leven?

• Waarom moeten wij bereid zijn al het aardse op te offeren om de 
gave van het eeuwige leven te verkrijgen?
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Wat houdt het in om Gods rust in te gaan? Hoe kunnen wij dat nu 
al doen?
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_________:------------- ;-----É l -----------------------------------------------

Het heerlijke werk van 
bekering en de doop

Bekering en de doop zijn essentieel 
voor hen die erfgenaam van het celestiale 

koninkrijk willen worden.

Uit het leven van Joseph F. Smith

Joseph F. Smith werd op 21 mei 1852 gedoopt in de City Creek, vlak
bij de noordoosthoek van Temple Square in Salt Lake City. De verorde
ning werd verricht door president Heber C. Kimball, lid van het Eerste 
Presidium en een goede vriend van de vader van Joseph, die de marte
laarsdood had gevonden. Joseph F. Smith heeft over die dag onder 
meer gezegd: ‘Ik voelde in mijn ziel dat als ik gezondigd had -  en ik 
was beslist niet zonder zonde -  het mij vergeven was; dat ik daadwer
kelijk van zonde gereinigd was; mijn hart was geraakt en ik had het 
gevoel dat ik nog niet het kleinste insect onder mijn voeten wilde pijn 
doen. Ik had het gevoel dat ik alle mensen en alle dingen overal goed 
wilde doen. Ik voelde een hernieuwing van mijn leven, een her
nieuwd verlangen om het goede te doen. Er was geen enkel verlangen 
naar het kwade over in mijn ziel. Ik was nog maar een kleine jongen, 
maar ik weet dat het van God kwam, en is en was altijd een levend 
getuigenis voor mij van mijn aanvaarding van de Heer.’1

Zijn hele leven lang heeft president Smith ernaar gestreefd om zich 
te houden aan de verbonden die hij bij zijn doop gesloten had. Hij 
leerde de leden dat bekering van zonde essentieel is om zich aan die 
verbonden te houden: ‘Ik geloof in het beginsel van bekering, omdat 
ik het heb getest en weet dat het goed is. Als ik op een kwaad moment 
ook maar iets had gedaan dat mijn broeder gekwetst had, zou ik nooit 
tevreden kunnen zijn of maar enige mate van vrijheid van slavernij 
voelen tot ik naar die broeder was gegaan, mij bekeerd had van mijn
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zonde en het met hem had goed gemaakt. Dan zou de last worden 
weggenomen en zou ik weer de goede gevolgen van bekering van 
zonde voelen.’2

Leringen van Joseph F. Smith

Bekering en de doop zijn ware evangeliebeginselen

Ik wil zeggen dat de evangeliebeginselen altijd waar zijn -  de 
beginselen van geloof in God, van bekering van zonde, van de doop 
voor de vergeving van zonden door het gezag van God, en de opleg
ging van handen voor de gave van de Heilige Geest; die beginselen zijn 
altijd waar en zijn altijd absoluut noodzakelijk voor het heil van de 
mensenkinderen, ongeacht wie of waar zij zijn. ( . . . )  Geen mens kan 
het koninkrijk van de hemel binnengaan als hij niet uit water en de 
Geest geboren is. Die beginselen zijn onmisbaar, want God heeft ze 
verklaard. Niet alleen heeft Christus ze met zijn eigen stem verklaard, 
en zijn discipelen vanouds van generatie op generatie, maar in deze 
laatste dagen hebben zij hetzelfde getuigenis opgepakt en deze dingen 
aan de wereld verkondigd. Ze zijn nu net zo waar als ze destijds 
waren, en wij moeten ze gehoorzamen.3

Wij moeten de wil van de Vader gehoorzamen. Ik hoor vaak men
sen zeggen: ‘Al wat er in deze wereld van een mens verlangd wordt, is 
dat hij eerlijk en goed is’, en dat zo iemand heerlijkheid en de verho
ging zal bereiken. Maar zij die dit zeggen, denken niet aan deze 
uitspraak van de Heer: ‘( . ..) tenzij iemand wederom geboren wordt, 
kan hij het koninkrijk Gods niet zien’ [zie Johannes 3:3]. (. . .) Hoe 
goed, hoe eerzaam, hoe eerlijk hij ook is, hij moet door die deur gaan 
om het koninkrijk Gods binnen te gaan. De Heer eist het. Als hij dus 
weigert om door de deur de schaapskooi binnen te gaan, kan hij nooit 
een erfgenaam van God worden en mede-erfgenaam van Jezus 
Christus.4

Bekering van zonde is een eeuwig beginsel, en is net zo essentieel 
en net zo’n integraal onderdeel van het evangelie van Jezus Christus 
als ‘gij zult niet doden’ of ‘gij zult geen andere goden voor mijn aange
zicht hebben’.

De doop voor de vergeving van zonden, verricht door iemand die 
daartoe het gezag bezit, is een eeuwig beginsel, want God heeft het 
ingesteld en geboden, en Christus zelf stond niet boven gehoorzaam
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heid eraan; Hij moest het gehoorzamen om de wet der gerechtigheid 
te vervullen.5

De Heer heeft ons door Joseph Smith geleerd: bekering van zon
den, vervolgens doop door onderdompeling met Christus, met Hem in 
het water begraven worden, in het vloeibaar graf, en weer opkomen 
uit het vloeibaar graf als gelijkenis van zijn opstanding uit de dood tot 
het leven, de doop door onderdompeling, en de doop van de Heilige 
Geest door de oplegging van handen; dat is nodig voor het heil van de 
mensenkinderen.6

Alleen ware bekering is aanvaardbaar voor God

De mens kan alleen in rechtschapenheid zijn heil en de verhoging 
ontvangen in het koninkrijk van God, daarom moeten we ons bekeren 
van onze zonden en in het licht wandelen zoals Christus in het licht 
is, opdat zijn bloed ons van alle zonden mag reinigen, en opdat wij 
omgang mogen hebben met God en van zijn heerlijkheid en de verho
ging mogen ontvangen.7

Bestaat bekering uit berouw om onze verkeerde daden? Ja, maar is 
dat alles? Absoluut niet. Alleen ware bekering is aanvaardbaar voor 
God, niets minder voldoet aan het doel. Wat, is dan ware bekering? 
Ware bekering is niet alleen maar berouw om zonde en nederige boe
tedoening en wroeging tegenover God, maar het omvat ook de nood
zaak om ons van de zonde af te keren, op te houden met alle kwade 
gebruiken en daden, een hervorming van ons leven, een essentiële 
verandering van kwaad naar goed, van ondeugd naar deugd, van duis
ternis naar licht. En niet alleen dat, maar we moeten ook, voor zover 
mogelijk, herstellen wat wij verkeerd gedaan hebben, onze schulden 
betalen en God en de mens hun rechten teruggeven - wat zij van ons 
tegoed hebben. Dat is ware bekering, en de uitoefening van de wil en 
alle machten van lichaam en geest is ervoor nodig, om dit heerlijke 
werk van bekering te voleindigen, waarop God het zal aanvaarden.8

Geen mondelinge uiting van bekering is aanvaardbaar voor God als 
hij niet in praktijk wordt gebracht. Wij moeten werken hebben, niet 
alleen geloof; wij moeten zowel doen als voorgeven te doen.9

Wie kan in zijn hart zeggen, in de tegenwoordigheid van God en de 
mens: ‘Ik heb mij echt bekeerd van al mijn zonden.’ ( . . . )  Ik heb veel 
zwakheden en onvolmaaktheden. Ik heb net zoveel zwakheden als 
velen van u, en ik weet niet of ik er meer heb dan zeer velen van u. 
( . . .)  Ik ben nog niet in staat geweest om dit tweede beginsel van het
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evangelie van Jezus Christus na te leven en te respecteren; en ik zou 
weleens kennis willen maken met de persoon die dat wél heeft 
gedaan. Ik zou weleens kennis willen maken met de prediker die dat 
heeft gedaan. Maar ik probeer het. Ik wil dat u dit begrijpt, broeders 
en zusters, ik probeer het nog steeds.10

Je kunt niet een moordenaar nemen, ( . . .)  een overspelige, een leu
genaar of iemand die echt slecht is geweest in dit leven, en hem een
voudig door het verrichten van een evangelieverordening reinigen 
van zonde en hem de tegenwoordigheid van God induwen. God heeft 
zo’n plan niet opgesteld en het is niet mogelijk. Hij heeft gezegd dat u 
zich van uw zonden moet bekeren. De slechten moeten zich bekeren 
van hun slechtheid. Zij die overlijden zonder kennis van het evangelie 
zullen die kennis moeten krijgen, en zij die zondigen tegen het licht 
zullen de laatste penning moeten betalen voor hun overtreding en 
hun afdwalen van het evangelie voordat zij weer kunnen terugkeren 
naar het evangelie. Vergeet dat niet. Vergeet het niet, ouderlingen in 
Israël, of moeders in Israël; en als u de levenden of de doden wilt red
den, bedenk dan dat u dat alleen kunt op basis van het beginsel van 
hun bekering en aanvaarding van het plan van het leven.11

Er is een tijd voor verzoening gekomen ( . . . )  dat wij ( . . . )  de Heer 
om de geest van bekering zullen smeken. En als wij die hebben ont
vangen, zullen wij zijn ingevingen volgen; zodat wij, door ons voor 
Hem te verootmoedigen en elkaar om vergeving te vragen, hen die 
naastenliefde en weldaad zullen geven die onze vergeving verlangen 
die wij vragen en verwachten van de hemel.12

Zolang er leven is, is er hoop; en zolang er bekering is, is er kans op 
vergeving; en als er vergeving is, is er kans op groei en ontwikkeling 
tot we de volledige kennis van deze beginselen ontvangen, de begin
selen die ons zullen verhogen en redden en ons voorbereiden om de 
tegenwoordigheid van God de Vader in te gaan.13

Door de doop komen wij in de kerk en in 
het koninkrijk van God

Hebben we ons zo bekeerd, dan is de volgende vereiste de doop, 
die een essentieel beginsel van het evangelie is -  niemand kan het 
evangelieverbond aangaan zonder de doop. Het is de deur van de kerk 
van Christus. We kunnen er op geen enkele andere manier ingaan, 
want Christus heeft het gezegd: ‘sprenkelen’ of ‘gieten’ is geen doop. 
Doop betekent onderdompeling in water, en het moet verricht wor
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den door iemand die daartoe het gezag bezit, in de naam van de Vader, 
en van de Zoon, en van de Heilige Geest. Zonder goddelijk gezag is de 
doop niet geldig. Het is een symbool van de begrafenis en de opstan
ding van Jezus Christus, anders is het niet geldig en wordt het niet 
door Hem geaccepteerd, noch zal het een vergeving van zonden 
teweegbrengen, wat het doel ervan is, maar wie geloof heeft, zich 
oprecht bekeert en ‘met Christus in de doop wordt begraven’, door 
iemand die daartoe het gezag bezit, zal vergeving van zonden ontvan
gen, en maakt aanspraak op de gave van de Heilige Geest door de 
oplegging van handen.14

Wij worden gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en 
van de Heilige Geest. Wij worden ingewijd in de kerk en het konink
rijk van God, in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Hei
lige Geest, en wij aanbidden de Vader. Wij streven ernaar de Zoon te 
gehoorzamen en in zijn voetspoor te volgen.15

Het is de plicht van alle heiligen der laatste dagen om hun kinderen 
de waarheid te leren, hen te oefenen in de eis van hun weg, hun de 
eerste beginselen van het evangelie bij te brengen, alsmede de nood
zaak van de doop voor de vergeving van zonden en voor het lidmaat
schap in de kerk van Christus.16

De doop door onderdompeling voor de vergeving van zonden, 
door iemand die daartoe het gezag bezit, is een waar beginsel, want 
Christus onderwees erin; Christus gehoorzaamde het en zou de ver
vulling ervan voor niets uit de weg gegaan zijn -  niet omdat Hij zondig 
zou zijn geweest en gedoopt moest worden voor de vergeving van 
zonden. Hij moest het alleen maar doen om alle gerechtigheid te ver
vullen, dat wil zeggen, Hij moest de wet vervullen.17

Jezus zelf bediende de verordening van de doop; Hij stelde het 
avondmaal van de Heer in en verordineerde de naleving ervan; en Hij 
voerde andere riten uit die Hij essentieel achtte voor het heil van de 
mens. In het geval van Nicodemus beklemtoonde Hij de doop dusda
nig dat Hij de geboorte uit water en de Geest noodzakelijk maakte 
voor het heil van de mens [zie Johannes 3 :1-5].18

Er lijkt onder sommige mensen een onvolledig beeld te bestaan van 
de heilige aard van bepaalde verordeningen van het heilig priester
schap. Toegegeven, de bediening van de gezagsdragers onder ons gaat 
niet vergezeld van ( . . . )  pracht en praal en wereldse ceremonieën (...) , 
maar het feit dat De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laat
ste Dagen het priesterschap bezit, is voldoende om elke willekeurige 
verordening die met het juiste gezag binnen de kerk verricht wordt,
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een gebeurtenis van allesovertreffend belang te maken. Bij het verrich
ten van zo’n verordening spreekt en handelt degene die officieert niet 
voor zichzelf of uit zijn eigen gezag, maar bij machte van zijn ordening 
en aanstelling als vertegenwoordiger van de machten van de hemel. 
Wij maken ( . . . )  van de verordening van de doop geen spectaculaire 
vertoning; maar de eenvoud van de orde die gevestigd is in de kerk 
van Christus zou de heilige aard van de verschillende verordeningen 
eerder moeten onderstrepen dan die te verminderen.19

God zal hen verhogen die zich bekeren, zich laten 
dopen en getrouw blijven

Er zijn zegeningen die betrekking hebben op het evangelie van 
Jezus Christus en op de toekomende wereld die niet verkregen kun
nen worden door onze persoonlijke invloed, noch kunnen ze gekocht 
worden met geld. En geen mens kan ze door zijn eigen intelligentie of 
wijsheid verkrijgen, maar alleen door zich te houden aan bepaalde ver
ordeningen, wetten en geboden die ons zijn gegeven. En naar mijn 
mening zou elke heilige der laatste dagen er goed aan doen om eraan 
te denken dat hij de zegeningen van het evangelie, die van onschat
bare waarde zijn, ontvangen heeft door zijn geloof, dat vergeving var» 
zonden verkregen is door de doop en door bekering, en dat hij alleen 
door blijvende getrouwheid de gaven en zegeningen van het eeuwige 
leven kan behouden.20

Vervolgens zeggen wij tot u die zich bekeerd hebben van uw zon
den, die met Christus begraven zijn in de doop, die uit het vloeibaar 
graf bent opgewekt tot een hernieuwd leven, die geboren bent uit 
water en Geest, en die kinderen van de Vader bent geworden, erfge
naam van God en mede-erfgenaam van Jezus Christus -  tot u zeggen 
wij: als u de wetten van God onderhoudt, en ophoudt kwaad te doen, 
( . . . )  en geloof hebt in God, gelooft in de waarheid en die ontvangt, en 
eerlijk bent voor God en de mens, zult u verheven worden en zal God 
u aan het hoofd stellen, net zo zeker als u deze geboden onderhoudt. 
Wie ook de geboden van God onderhoudt, ongeacht of u dat bent of 
iemand anders, die zal opstaan en niet vallen, zal leiden en niet volgen, 
zal opwaarts gaan en niet neerwaarts. God zal hem verhogen en groot- 
maken voor de volken der aarde en zal zijn zegel van goedkeuring aan 
hem hechten en hem de zijne noemen. Dat is mijn getuigenis aan u.21

Dit is het evangelie van Jezus Christus, de enige ware en levende 
God te kennen en zijn Zoon, die Hij de wereld in heeft gezonden,
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welke kennis door gehoorzaamheid aan al zijn geboden komt, door 
geloof, bekering van zonden, doop door onderdompeling voor de ver
geving van zonden, de gave van de Heilige Geest door oplegging van 
handen door middel van goddelijk gezag en niet door de wil van de 
mens. Dit is dan het evangelie van Jezus Christus, wat de macht van 
God tot heil is: gehoorzaamheid aan de waarheid, onderwerping aan 
de orde die God in zijn huis heeft ingesteld, want het huis van God is 
een huis van orde en geen huis van verwarring.22

Wij getuigen dat de hindernissen die de mens van God scheidden, 
overwonnen zijn, dat de Heer zijn wil weer aan de mens communi
ceert. ‘Maar,’ zegt men, ‘hoe komen we die dingen dan te weten? Hoe 
kunnen wij te weten komen dat u niet misleid bent?’ Tegen allen die 
dat vragen, zeggen wij: bekeer u oprecht van uw zonden, laat u 
dopen, laat u de handen opleggen voor de gave van de Heilige Geest, 
dan zal de Geest tot u getuigen van de waarheid van ons getuigenis, en 
zult u er net zo goed een getuige van worden als wij, en kunt u stout
moedig tot de wereld getuigen net als wij.23

Studiesuggesties

• Wat is ‘ware bekering’? Waarom gaat bekering aan de doop vooraf?

• Wat voor uitwerking heeft ongehoorzaamheid aan een wet van 
God op ons? Waarom is het beter om Gods wetten te gehoorzamen 
dan zonde te begaan met de gedachte dat we ons later wel zullen 
bekeren?

• Hoe geeft het beginsel van bekering ons hoop? (Zie ook 
Moroni 7:41.) In hoeverre is het juist om bekering te zien als 
‘een kans op groei en ontwikkeling’?

• Wat voor gevoel krijgt u door de kennis dat er iemand door Jezus 
Christus is gemachtigd om ons te dopen in de naam van de Vader 
en van de Zoon en van de Heilige Geest? (Zie ook LV 20:73 ) Hoe 
voelde u zich toen u zich liet dopen, of toen u de doopdienst van 
iemand anders bijwoonde?

• Waarom is het priesterschapsgezag om te dopen belangrijker voor 
de doopverordening dan enige ‘pracht en praal en wereldse cere
monieën’? Hoe kan de eenvoud van de doopverordeningen behou
den en gerespecteerd worden?

• Welke kennis en zegeningen hebt u ontvangen door bekering en 
de doop? Hoe kunt u die zegeningen behouden?
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• Welke verbonden sluiten we als we ons laten dopen? (Zie ook 
Mosiah 18:8-10; LV 20:37.) Hoe hebt u zich sinds uw doop aan uw 
verbonden met de Heiland gehouden?
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----------É  ----------------------

De Heilige Geest

De Heilige Geest getuigt van de Vader en de Zoon 
en is een betrouwbare gids in alle waarheid.

Uit het leven van Joseph F. Smith

TJLijdens de algemene aprilconferentie van 1854 riep president Brig
ham Young Joseph F. Smith op zending naar de Sandwich-eilanden 
(Hawaii). Joseph was nog maar net vijftien jaar. Zijn moeder was kort 
daarvoor overleden, waardoor hij wees geworden was. In zijn dag
boek is vanaf die tijd te lezen dat hij leerde om voor troost en leiding 
op de Heilige Geest te vertrouwen.

Op 8 februari 1856 schreef hij het volgende toen hij tot de heiligen 
in Hawaii gesproken had: cEr manifesteerde zich een aanzienlijke uit
storting van de Geest.’ Op 19 maart 1856 schreef hij na een andere 
spreekbeurt: ‘Voor de eerste keer werden [de heiligen] tot tranen toe 
bewogen.’ Op 30 maart schreef hij: ‘Vervolgens stond ik op en 
trachtte te spreken, maar ik werd overweldigd door tranen. ( . . . )  De 
heiligen deelden vervolgens een korte maar krachtige tranenregen 
met mij.’ Uit zijn dagboek blijkt dat hij op 29 juni van dat jaar de volle 
kracht van zijn bediening begon te voelen: ‘De Geest van God was de 
hele dag bij ons. ( . . .)  ik  raakte er verheugd door, want de Geest 
getuigde tot mij van het werk van de Heer.’1

Toen Joseph F. Smith later lid was van het Quorum der Twaalf, zei 
hij: ‘Op mijn eerste zending begon ik zelf iets te leren; tot dan toe had 
ik het getuigenis geloofd van de dienstknechten van God die ik had 
horen spreken en prediken, en tevens de lering die ik ontving van een 
uiterst lieve en hartelijke moeder, alsmede wat ik begreep door het 
lezen van het Boek van Mormon, de Leer en Verbonden en de Bijbel. 
Maar in het zendingsveld, waar ik ernstig gewerkt heb, begon ik door 
de inspiratie van de Heilige Geest beter te begrijpen wat ik gelezen en
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geleerd had, waardoor ze in mijn gedachten vaststaande feiten werden 
waarvan ik net zo absoluut zeker was als van mijn eigen bestaan.’2

Leringen van Joseph F. Smith

De gave van de Heilige Geest is een blijvende getuige

De Heilige Geest is een geestpersoon. Hij is de derde persoon in de 
Drie-eenheid, de Godheid. De gave of presentatie van de Heilige Geest 
is de gezagsdaad van het verlenen van de Heilige Geest aan de mens. 
De Heilige Geest kan in persoon de mens bezoeken en zal hen bezoe
ken die goed leven, en zal tot hun geest getuigen van God en Christus, 
maar zal niet altijd bij hen blijven [zie LV 130:22-23].3

‘De gave van de Heilige Geest’ is een bijzondere zegen die verze
geld wordt op mensen die zich bekeerd hebben, zich hebben laten 
dopen en in Jezus Christus geloven, en hij is een ‘blijvende getuige’. 
De Geest van God kan als tijdelijke invloed gevoeld worden waardoor 
de mens voor speciale doeleinden en bij speciale gelegenheden god
delijk licht en goddelijke macht ontvangt. Maar de gave van de Heilige 
Geest, die ( . . . )  verleend wordt in de bevestiging, is een blijvende 
getuige en een hogere gave.4

Hoe verkrijgen wij de Heilige Geest? De methode of manier is dui
delijk aangegeven. Er wordt ons gezegd geloof te hebben in God, te 
geloven dat Hij bestaat, en dat Hij de Beloner is van allen die Hem ijve
rig zoeken. Verder moeten we ons bekeren van onze zonden, onze 
hartstochten, dwaasheden en ongepastheden beteugelen; deugdzaam, 
eerlijk en oprecht zijn in al onze handelingen met elkaar, en een ver
bond met God aangaan dat we van die tijd af aan de beginselen van de 
waarheid zullen volgen en de geboden zullen onderhouden die Hij 
ons heeft gegeven. Vervolgens moeten we gedoopt worden voor de 
vergeving van onze zonden, door iemand die daartoe het gezag bezit. 
En is aan die verordening van het evangelie voldaan, dan kunnen we 
de gave van de Heilige Geest ontvangen door de oplegging van han
den door hen die bekleed zijn met het gezag van het priesterschap. En 
zo kunnen de Geest en macht van God - de Trooster -  in ons als een 
waterbron zijn die ontspringt tot het eeuwige leven. Hij zal getuigen 
van de Vader, getuigen van Jezus en ‘nemen van de dingen van de 
Vader en ze aan ons openbaren’, ons geloof bevestigen, ons vestigen 
in de waarheid, opdat wij niet meer heen en weer geslingerd worden 
door allerlei wind van leer, maar zullen ‘van deze leer weten’ of zij van 
God komt of van de mens [zie Efeziërs 4:14; Johannes 7:17] .5

68



H O O F D S T U K  8

De Heilige Geest, die getuigenis geeft van de Vader en de Zoon, 
die de aangelegenheden van de Vader neemt en ze aan de mens toont, 
die getuigt van Jezus Christus en van de immer levende God, de Vader 
van Jezus Christus, en die van de waarheid getuigt -  die Geest, die 
Intelligentie, wordt pas aan alle mensen gegeven als zij zich bekeren 
van hun zonden en een toestand bereiken waarin zij goed genoeg 
leven volgens de Heer [zie 3 Nephi 28:11]. Dan ontvangen zij de 
Heilige Geest door de oplegging van handen door hen die van God 
het gezag hebben gekregen om de mensenkinderen de handen op 
het hoofd te leggen.6

De presentatie of ‘gave’ van de Heilige Geest bevestigt eenvoudig
weg het recht op een mens om te allen tijde, als hij daar goed genoeg 
voor leeft en het verlangt, de macht en het licht der waarheid van de 
Heilige Geest te ontvangen, hoewel hij vaak ook aan zijn eigen geest 
en oordeel kan worden overgelaten.7

De Heilige Geest is een lamp die ons op onze tocht bijlicht

De functie van de Heilige Geest is om getuigenis te geven van 
Christus en de gelovige een bevestiging te geven van de waarheid 
door hem in herinnering te brengen wat er is gebeurd en hem zaken 
te tonen uit het heden en de toekomst. ‘Maar de Trooster, de Heilige 
Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u 
te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb’ [Johannes 14:26]. Hij ‘zal 
[...] u de weg wijzen tot de volle waarheid’ [Johannes 16:13] 8

Het is de plicht van de heiligen der laatste dagen om hun kinderen 
te onderwijzen ( . . . )  in de noodzaak om de gave van de Heilige Geest 
door de oplegging van handen te ontvangen, waardoor zij tot alle 
waarheid geleid zullen worden en hun zaken uit het verleden en de 
toekomst zal openbaren, en hen zaken uit het heden duidelijker zal 
tonen opdat zij de waarheid mogen begrijpen, en dat zij in het licht 
mogen wandelen net als Christus in het licht is; opdat zij omgang met 
Hem mogen hebben dat zijn bloed hen van alle zonde mag reinigen.9

Er is een koers voor ons uitgezet om te volgen -  het is het enge en 
nauwe pad dat terugleidt naar de tegenwoordigheid van God; de lamp 
die ons op onze tocht bijlicht, is de Heilige Geest, die we ontvangen 
hebben bij of na onze wedergeboorte. Als wij wankelen en een zijpad 
nemen, zal onze lamp dimmen en uiteindelijk uitgaan, op welk 
moment de Trooster, de bron van openbaring, ons zal verlaten en duis
ternis zijn plaats zal innemen; hoe dicht zal dan dat duister zijn! In
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verhouding tot het licht dat wij bezaten, zal de duisternis ons overwel
digen, en als er niet spoedig een bekering volgt, zal de duisternis in 
ons toenemen tot wij onze roeping uit het oog verliezen en Hem ver
geten die ons heeft verlost en ons voor zich heeft opgeëist.10

De functie van de Heilige Geest is het verstand van de mensen te 
verlichten met betrekking tot de aangelegenheden van God, om hen 
ten tijde van hun bekering te overtuigen dat zij de wil van de Vader 
hebben gedaan, en om in hen een blijvend getuigenis als metgezel in 
hun leven te zijn, en op te treden als de betrouwbare, veilige gids tot 
alle waarheid, en hen dag in dag uit met vreugde en blijdschap te ver
vullen, met een verlangen om goed te doen aan alle mensen, om liever 
kwaad te ondergaan dan kwaad te doen, om vriendelijk, lankmoedig 
en vol naastenliefde te zijn. Allen die deze gave van onschatbare 
waarde bezitten, deze parel van grote waarde, dorsten voortdurend 
naar rechtschapenheid. Zonder de hulp van de Heilige Geest kan geen 
sterveling het enge en nauwe pad bewandelen, omdat hij niet in staat 
is om goed van kwaad te onderscheiden, het echte van het valse, zo 
kunnen zij op elkaar lijken. Daarom betaamt het de heiligen der laatste 
dagen om rein en goed te leven zodat deze Geest in hen kan verblij
ven; want wij bezitten Hem alleen maar op basis van het beginsel van 
rechtschapenheid. Ik kan Hem niet ontvangen voor u, noch u voor 
mij; iedereen moet dit voor hemzelf of haarzelf doen, of hij nu van 
nederige of hoge komaf is, geletterd of ongeletterd is, en het is ieders 
voorrecht om er deelgenoot van te worden gemaakt.11

De Heilige Geest daalt alleen neer op de rechtschapenen en op hen 
van wie de zonden vergeven zijn. ( . . . )  Zolang de heiligen der laatste 
dagen zich tevreden stellen met het gehoorzamen van Gods geboden, 
de voorrechten en zegeningen waarderen die zij in de kerk hebben, 
en hun tijd en middelen gebruiken ter ere van de naam van God, om 
Zion op te bouwen en waarheid en rechtschapenheid op aarde te ves
tigen, zolang is onze hemelse Vader gebonden aan zijn eed en verbond 
om hen te beschermen voor elke vijand en hen te helpen elke moei
lijkheid te overwinnen die voor hen kan worden opgeworpen op hun 
pad; maar op het moment dat een samenleving begint om alleen nog 
maar aan zichzelf te denken, zelfzuchtig wordt en zich verdiept in de 
materiële zaken van het leven, en zijn geloof stelt in rijkdommen, op 
dat moment begint de macht van God zich van hen terug te trekken. 
En als zij zich niet bekeren, zal de Heilige Geest hen geheel verlaten, 
en zullen zij aan hun eigen lot overgelaten worden.12
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U die aan de eisen van het eeuwige evangelie voldaan hebt, en uit 
de wereld gekozen bent, die de gave van de Heilige Geest ontvangen 
hebt door de oplegging van handen, het is uw voorrecht om het getui
genis van de Geest te ontvangen voor uzelf; het is uw voorrecht om de 
bedoelingen en de wil van de Vader voor uw welzijn te onderschei
den, en de uiteindelijke triomf van het werk van God te respecteren.13

Wij worden door de macht van de 
Heilige Geest wedergeboren

De Heiland zei tegen Nicodemus: ‘Tenzij iemand wederom gebo
ren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien’ [zie Johannes 3:3], en 
dat geldt nog steeds. Men moet tegenwoordig van onwetendheid in 
de waarheid geboren worden. ( . . . )  Als hij niet op die manier geboren 
wordt, is hij blinder dan de man die door Christus genezen werd, want 
hij heeft wel ogen, maar ziet niet, en heeft wel oren, maar hoort niet.14

Die verandering ondergaat tegenwoordig iedere zoon en dóchter 
van God die zich van zijn of haar zonden bekeert, die zich vernedert 
voor de Heer en vergeving van zonde zoekt door middel van de doop 
door onderdompeling, uitgevoerd door iemand die het gezag heeft om 
deze heilige verordening van het evangelie van Jezus Christus te bedie
nen. Want het is deze nieuwe geboorte waarover Christus tot Nicod
emus sprak en zei dat hij absoluut essentieel was als men het konink
rijk van God wilde zien, en zonder deze geboorte kan niemand het 
koninkrijk binnengaan. Ieder van ons kan zich misschien herinneren 
welke verandering er in ons hart plaatsvond toen we gedoopt werden 
voor de vergeving van zonden. ( . . . )  Ik heb het over de invloed en dé 
macht van de Heilige Geest die ik voelde toen ik gedoopt werd voor 
de vergeving van mijn zonden. Het gevoel dat ik kreeg, was er een van 
zuivere gemoedsrust, liefde en licht. (. ..) ‘

O, had ik diezelfde geest en datzelfde oprechte verlangen maar 
vanaf dat moment tot op de dag van vandaag in mijn hart kunnen hou
den. Toch hebben velen van ons dat getuigenis ontvangen, die nieuwe 
geboorte, die verandering van hart, terwijl we beoordelingsfouten of 
veel vergissingen kunnen hebben gemaakt, en vaak misschien de ware 
norm in ons leven niet hebben gehaald. We hebben ons bekeerd van 
het kwaad, en we hebben de Heer van tijd tot tijd om vergeving 
gevraagd; zodat tot op de dag van vandaag hetzelfde verlangen en doel 
die onze ziel doordrongen toen we gedoopt werden en een vergeving 
van onze zonden ontvingen, ons hart nog steeds in hun greep houden,
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en ze nog steeds het overheersende gevoel en verlangen van onze 
ziel zijn. Hoewel wij soms tot boosheid kunnen worden aangezet, en 
onze woede ons ertoe brengt dingen te zeggen en te doen die de Heer 
mishagen, maar wij toch onmiddellijk ons besef van zelfbeheersing 
terug hebben en van onze inzinking in de machten van het duister her
stellen, voelen we ons nederig, bekeerlijk en vragen we vergeving 
voor het kwaad dat we onszelf hebben aangedaan, en misschien ook 
anderen. Het grote, oprechte, overweldigende verlangen dat wordt 
geboren uit de waarheid en uit het getuigenis van de Heilige Geest in 
het hart van de mensen die de waarheid gehoorzamen, zet aan tot 
beheersing en neemt weer bezit van onze ziel, om ons voort te leiden 
op het pad van onze plicht. Dat is mijn getuigenis, en ik weet dat 
het waar is.15

De onvergeeflijke zonde is bewust de 
Heilige Geest te ontkennen en te weerstaan na zijn 

getuigenis te hebben ontvangen

Geen mens kan zondigen tegen het licht als hij het nog niet heeft; 
noch tegen de Heilige Geest als hij die nog niet heeft ontvangen door 
de gave van God via het aangewezen kanaal of de aangewezen 
methode. Om tegen de Heilige Geest te zondigen, de Geest van waar
heid, de Trooster, de Getuige van de Vader en de Zoon, Hem bewust 
te ontkennen en te weerstaan, na Hem te hebben ontvangen, is [de 
onvergeeflijke zonde].16

Geen mens kan de onvergeeflijke zonde in onwetendheid begaan. 
Men moet eerst tot een kennis van Christus gebracht zijn; men moet 
eerst een getuigenis van Christus in zijn hart hebben, en licht en 
macht, kennis en begrip bezitten, om in staat te zijn die zonde te 
begaan. Maar als iemand zich afkeert van de waarheid, de kennis die 
hij heeft ontvangen overtreedt, die met voeten treedt en Christus 
weer te schande maakt, zijn verzoening verloochent, de macht van de 
opstanding verloochent, de wonderen die Hij verricht heeft voor het 
heil van de mensheid verloochent, en in zijn hart zegt ‘Het is niet 
waar’, en volhardt in die ontkenning van de waarheid, nadat hij het 
getuigenis van de Geest ontvangen heeft, dan begaat hij de onvergeef
lijke zonde.17

Waarom waren [de apostelen na de kruisiging van de Heiland] ver
geetachtig en verwaarloosden zij schijnbaar al wat hun geleerd was 
door de Heiland aangaande de doelen van zijn zending op aarde?
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Omdat hun één belangrijke kwalificatie ontbrak: zij waren nog niet 
‘bekleed [...] met kracht uit den hoge’ [zie Lucas 24:49]. Zij hadden 
de gave van de Heilige Geest nog niet verkregen. ( . . .)

Als de discipelen destijds begiftigd waren geweest met de ‘gave 
van de Heilige Geest’, of met ‘kracht van omhoog’, dan zou hun han
delwijze volledig anders zijn geweest ( ...) , zoals het vervolg ruim
schoots bewezen heeft. Als Petrus, die de hoofdapostel was, vooraf
gaand aan die verschrikkelijke nacht, waarin hij een eed zwoer en zijn 
Heer verloochende [zie Matteüs 26:69-75], de gave van de Heilige 
Geest ontvangen had en de macht en het getuigenis daarvan had 
gehad, zou het resultaat erg anders voor hem zijn geweest, want dan 
zou hij gezondigd hebben tegen ‘licht en kennis’ en ‘tegen de Heilige 
Geest’, waarvoor geen vergeving bestaat. Daarom is het feit dat hij ver
geven werd na bittere tranen van bekering, bewijs dat hij het getuige
nis van de Heilige Geest niet bezat, omdat hij het nooit ontvangen had. 
De andere discipelen of apostelen van Christus bevonden zich in pre
cies dezelfde situatie. Pas op de avond van de dag waarop Jezus uit het 
graf kwam, verleende Hij hun deze gave van onschatbare waarde [zie 
Johannes 20:22].18

Vlak voordat de herrezen Verlosser de aarde verliet, gebood Hij zijn 
discipelen om in de stad Jeruzalem te verblijven totdat zij met kracht 
van omhoog waren begiftigd. Dat deden zè. En overeenkomstig de 
belofte kwam de Trooster toen zij bijeen vergaderd waren. Hij vulde 
hun hart met onuitsprekelijke vreugde, zoveel zelfs dat zij in vreemde 
talen spraken en profeteerden; en de inspirerende invloed van deze 
heilige Persoon vergezelde hen in al hun zendingstaken, waardoor zij 
in staat waren om de grote zending te volbrengen waartoe de Heiland 
ze geroepen had.19

Saulus van Tarsus, die buitengewone kennis en geleerdheid bezat 
doordat hij was grootgebracht door Gamaliel, en perfect in de wet 
onderwezen was, vervolgde de heiligen tot de dood, bond hen en 
bracht man en vrouw naar de gevangenis; toen het bloed van de mar
telaar Stefanus vergoten werd, stond Saulus erbij en hield de mantel 
vast van hen die hem doodden, en stemde in feite dus in met zijn 
dood. En ‘hij ging het ene huis na het andere binnen en sleurde man
nen en vrouwen mede, en hij leverde hen over in de gevangenis’ [Han
delingen 8:3]. En toen zij ter dood gebracht werden, sprak hij zich 
tegen hen uit, en ‘in alle synagogen’ trachtte hij ‘hen dikwijls door toe
passing van straffen tot lastering te dwingen en in tomeloze woede 
tegen hen [heeft hij] hen vervolgd, tot zelfs in de buitenlandse steden’
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[Handelingen 26:11], en toch beging deze man geen onvergeeflijke 
zonde, omdat hij de Heilige Geest nog niet kende.20

Als er mensen op aarde in staat zijn om de onvergeeflijke zonde te 
begaan, dan vindt u ze onder hen die tot de kennis van de waarheid 
komen of zijn gekomen. ( . . .)  U en ik hebben het licht ontvangen. Wij 
hebben het heilig priesterschap ontvangen. Wij hebben het getuigenis 
van de Heilige Geest ontvangen en zijn van de dood tot het leven 
gebracht. Daarom bevinden we ons op uiterst veilige of op gevaarlijke 
grond -  gevaarlijk, als we spelen met deze heilige zaken die ons zijn 
toevertrouwd. Daarom waarschuw ik u, broeders en zusters, vooral 
mijn broeders, voor het spelen met uw [priesterschap]. ( . . . )  Als u dat 
doet, dan zal God, zowaar Hij leeft, zijn Geest aan u onttrekken, en zal 
de tijd komen dat u het licht en de kennis weerstaat die u hebt ontvan
gen, en dan kunt u een zoon des verderfs worden. Daarom kunt u 
beter oppassen, zodat de tweede dood u voorbijgaat.21

Studiesuggesties

• Wat is het verschil tussen de tijdelijke invloed of manifestatie 
van de Heilige Geest en de gave van de Heilige Geest? (Zie ook 
Moroni 10:4.) Hoe kunnen wij de gave van de Heilige Geest ontvan
gen? Welke zegeningen krijgen wij als wij die gave respecteren?

• Hoe kan de Heilige Geest ons in alle waarheid leiden? (Zie 
Johannes 16:13 ) Van welke waarheden heeft de Heilige Geest tot u 
getuigd?

• Waarom is een lamp een goed symbool om de Heilige Geest voor te 
stellen? Wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat die lamp hel
der voor ons schijnt?

• Wat kunnen we doen om de invloed van de Heilige Geest op ons 
leven te vergroten? Hoe kunnen wij anderen laten inzien hoe de 
Heilige Geest hun leven tot zegen kan zijn?

• Wat moeten we doen om de nieuwe geboorte te ondergaan waar
over de Heiland het heeft? (Zie Johannes 3:5.) Welke gevoelens 
gaan er gepaard met die nieuwe geboorte? Hoe kunnen we die 
gevoelens behouden? (Zie Alma 5:14-16, 26.)

• Wat is de onvergeeflijke zonde? Wat houdt het in te spelen met de 
‘heilige zaken die ons zijn toevertrouwd’?
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_____ctS@SÖ (III ---------
Onze zendingsplicht

Er gaan zendelingen de wereld in om van 
Jezus Christus te getuigen en het kostbare zaad van het 

eeuwige leven te zaaien.

Uit het leven van Joseph F. Smith

I^L.ort na zijn aankomst in Hawaii op 20 oktober 1854, schreef Joseph 
F. Smith een brief aan zijn vaders neef, George A. Smith, het lid van het 
Quorum der Twaalf dat hem tot ouderling geordend had. De jonge 
zendeling legde een gelofte van toewijding aan het werk van de Heer 
af en zei: £Ik ben blij te kunnen zeggen dat ik er klaar voor ben om 
voor de zaak waarvoor ik werkzaam ben door dik en dun te gaan; ik 
hoop en bid oprecht dat ik mij tot het einde getrouw zal tonen.’1 Zijn 
geloof zou vele malen beproefd worden.

Eens werden de meeste van zijn bezittingen vernietigd door een 
brand, inclusief zijn ‘kleding, meerdere exemplaren van de eerste 
(Europese) editie van het Boek van Mormon en de Leer en Verbonden, 
die de patriarch Hyrum Smith cadeau waren gedaan. In een van die 
boeken had ouderling Joseph F. Smith zijn certificaat van ordening tot 
ouderling gelegd. Toen het huis met zijn inhoud werd vernietigd, wer
den de koffer van ouderling Smith en alles wat er in zat in de as gelegd, 
behalve zijn zendelingencertificaat. Op de een of andere bijzondere 
manier werd het intact gehouden, al was het aan de randen 
geschroeid, maar er was geen woord van vernietigd, ook al was het 
boek waar het in had gelegen volkomen verteerd door het vuur. Niet 
alleen de boeken werden vernietigd, maar ook de dagboeken waar 
ouderling Smith zo trouw in geschreven had.’

Deze ervaring had nog een amusant gevolg, dat destijds echter ern
stig was. De kleding van de zendelingen was vernietigd, waardoor 
Joseph F. Smith en zijn collega korte tijd samen een kostuum moesten
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delen. De ene zendeling bleef thuis terwijl de ander naar de bijeen
komsten ging. Dan werd de situatie omgedraaid: de andere zendeling 
bleef thuis en zijn collega ging naar bijeenkomsten. ‘Vanzelfsprekend 
duurde deze situatie slechts kort, maar het was een amusant verhaal 
dat in latere jaren vaak verteld is, toen de lijdende zendelingen al lang 
en breed verwijderd waren van de plek waar hun verlegenheid en 
moeilijkheden waren opgetreden.’2

Leringen van Joseph F. Smith

Zendelingen moeten 20 leven dat zij constant 
ontvankelijk zijn voor Gods Geest

Een van de onmisbare eigenschappen van zendelingen die de 
wereld ingaan om het evangelie te verkondigen, is nederigheid, zacht
moedigheid en ongeveinsde liefde voor het welzijn en het heil van de 
mensheid, en het verlangen om vrede en rechtschapenheid te vesti
gen onder de mensen op aarde. Zonder deze geest van nederigheid, 
zachtmoedigheid, geloof in God en een vertrouwen in zijn beloften 
en woord aan ons, kunnen wij het evangelie Van Christus niet verkon
digen. U kunt alle wijsheid van de mens leren, maar daarmee komt 
u niet in aanmerking om deze dingen te dóen, zoals de nederige, 
leidende invloed van de Geest Gods wél doet. ‘Hovaardij gaat vooraf 
aan het verderf, en hoogmoed komt voor de val’ [Spreuken 16:18].

Het is nodig dat de zendelingen die de wereld ingaan om te predi
ken, de geest van het evangelie bestuderen, die de geest van nederig
heid is, de geest van zachtmoedigheid en van ware toewijding aan 
welk doel u zich ook gezet hebt. Als dat is om het evangelie te predi
ken, dan moeten we ons toewijden aan de taken van die bediening, en 
behoren we er met al onze vermogens naar te streven om ervoor te 
zorgen dat wij ervoor in aanmerking komen om dat concrete werk te 
verrichten, en de manier om dat te doen, is zo te leven dat de Geest 
Gods voortdurend met ons communiceert en bij ons is om ons te lei
den op elk moment en elke tijd van onze bediening, dag en nacht.3

Broeders, u bent bezig met het werk van God; u bent in het harnas; 
u ontvangt in grote mate de Geest van het evangelie omdat u uitslui
tend daarmee bezig bent. U bent predikanten van het eeuwig ver
bond. U bidt; u vergeet uw gebeden beslist niet. Een zendeling kan 
zijn gebeden niet vergeten; hij kan de Heer niet vergeten; hij zal zeker 
aan Hem denken bij het doen van zijn plicht. Als hij zichzelf in een
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positie brengt waar hij het meeste goed kan doen, dan kan hij de Heer 
’s morgens, ’s middags en ’s avonds niet vergeten. Hij bidt tot de Heer 
en verootmoedigt zichzelf voor Hem en erkent Hem. Als u dat doet, 
zult u zijn Geest bij u hebben.4

Een zendeling behoort een getuigenis van de Geest Gods in zich 
te hebben - het getuigenis van de Heilige Geest. ( . . . )  Mensen worden 
niet bekeerd door welsprekendheid of redenaarskunst; zij raken 
overtuigd als zij er zeker van zijn dat u de waarheid en de Geest 
Gods hebt.5

H O O F D S T U K  9  ]

Zendelingen behoren eerlijk, deugdzaam en getrouw 
hun verbonden na te komen

Het wordt inconsequent geacht als men mannen de wereld 
instuurt om anderen door gehoorzaamheid aan het evangelie te belo
ven wat zij zelf niet ontvangen hebben. Bovendien wordt het als 
onjuist gezien om mannen erop uit te sturen om ze te hervormen. Laat 
ze zich eerst thuis maar hervormen, als ze de geboden van God niet 
strikt nageleefd hebben. Dat geldt zowel voor het woord van wijsheid 
als voor alle andere wetten van de hemel. Er is geen bezwaar tegen om 
mannen te roepen die in vroegere jaren ruw of recalcitrant zijn 
geweest, als ze maar in latere jaren een goddelijk leven hebben geleid 
en de kostbare vruchten van bekering hebben voortgebracht.6

Wij willen jonge mannen ( . . . )  die zichzelf onbevlekt van de wereld 
hebben gehouden, die naar de volken der aarde kunnen gaan en tegen 
de mensen zeggen: ‘Volg mij, zoals ik Christus volg’. Verder zouden 
we willen dat ze weten hoe zij moeten zingen en bidden. Wij ver
wachten van hen dat zij eerlijk, deugdzaam en tot in de dood trouw 
zijn aan hun verbonden, hun vrouw, hun vader en moeder, hun broers 
en zusters, zichzelf en God. Als je zulke mannen het evangelie aan de 
wereld laat verkondigen, of zij nu om te beginnen veel weten of niet, 
zal de Heer zijn Geest in hun hart geven, en zal Hij hun kronen met 
intelligentie en macht om de ziel van de mens te redden. Want de 
levenskiem is in hen. Hij is niet beschadigd of gecorrumpeerd; hij is 
ook niet uit hen gedreven.7

Het is niet nodig dat onze jongemensen moeten weten welk kwaad 
er waar dan ook plaatsvindt. Dergelijke kennis is niet verheffend, en 
het is zeer waarschijnlijk dat meer dan één jongeman de eerste stap 
naar zijn ondergang kan herleiden tot de nieuwsgierigheid die hem 
naar twijfelachtige plekken bracht. Laat de jonge mannen van Zion, of
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Joseph F. Smith toen hij ongeveer negentien was, kort na zijn terugkeer in 1858 
van zijn zending in Hawaii.
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zij nu op zending zijn of thuis, alle holen van schanddaden mijden. Het 
is niet nodig dat zij weten wat daar gebeurt. Geen mens is beter of 
sterker door die kennis. Laat hen eraan denken dat de kennis van een 
zonde verleidt om hem te begaan, en dat zij die verleidingen moeten 
vermijden die in de toekomende tijd hun deugd en hun status in de 
kerk van Christus kunnen bedreigen.8

De kenmerken van een goede zendeling zijn: iemand die sociale 
omgangsvormen heeft -  die vriendelijk en opgewekt is -  en in staat is 
om het vertrouwen en de gunst van mensen te winnen die in duister
nis leven. Dat kan niet zomaar bereikt worden. U moet iemand leren 
kennen, zijn vertrouwen winnen en hem het gevoel en de kennis 
geven dat het uw enige verlangen is om hem goed te doen en hem tot 
zegen te zijn. Dan kunt u hem uw boodschap geven en hem het goede 
schenken dat u voor hem hebt, vriendelijk en in liefde. Als u dus zen
delingen kiest, neem dan mensen die sociale omgangsvormen heb
ben, die vriendelijke in plaats van haatgevoelens hebben voor de men
sen. En als u die niet hebt in uw wijk, train dan enkele jongemannen 
hierin en zorg ervoor dat ze voor dit werk in aanmerking komen.9

Zendelingen moeten het evangelie van het leven 
met eenvoud en de Geest verkondigen

Onze zendelingen krijgen hier de instructie, en ze leren dat van 
jongs af aan, dat ze niet erop uit moeten trekken en oorlog voeren met 
de godsdienstige organisaties in de wereld als zij geroepen worden 
om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen, maar om de 
boodschap uit te dragen die ons in deze laatste bedeling door middel 
van de profeet Joseph gegeven is waardoor de mensen de waarheid te 
weten mogen komen, als zij dat willen.

Zij worden uitgezonden om de wereld de olijftak van vrede aan te 
bieden, de kennis die God weer uit de hemelen gesproken heeft, aan 
te bieden aan zijn kinderen op aarde, dat God in zijn genade voor de 
wereld de volheid van het evangelie van zijn eniggeboren Zoon in het 
vlees hersteld heeft, dat God aan de mens de goddelijke macht en 
gezag van Hem zelf geopenbaard en die hersteld heeft, het gezag 
waardoor zij in staat en bevoegd zijn om de verordeningen van het 
evangelie van Jezus Christus te verrichten die nodig zijn voor hun heil; 
en het feit dat zij die verordeningen verrichten, moet aanvaardbaar 
zijn voor God, die hun het gezag heeft gegeven om ze in zijn naam te 
verrichten.
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Onze ouderlingen worden uitgezonden om bekering van zonde te 
prediken, om rechtschapenheid te prediken, om aan de wereld het 
evangelie te prediken van het leven, van vriendschap onder de mens
heid, om man en vrouw te leren dat zij moeten doen wat goed is in de 
ogen van God en voor alle mensen, om ze het feit te leren dat God zijn 
kerk georganiseerd heeft, een kerk waarvan Hij zelf de oprichter en 
stichter is.10

De vraag die vaak opkomt bij jonge mannen in het zendingsveld is: 
‘Wat zal ik zeggen?’ Onmiddellijk gevolgd door: ‘Hoe zal ik het 
zeggen?’ ( . . . )  Hoewel er geen concrete regel te geven is, heeft de 
ervaring geleerd dat de eenvoudigste manier de beste is. Als men de 
evangeliebeginselen geleerd heeft, door een gebedvolle geest en zorg
vuldige studie, dient men die in ootmoedigheid aan de mensen te pre
senteren, met de eenvoudigste bewoordingen, zonder verwaandheid 
of arrogantie, en in de geest van de bediening van Christus. Dat kan 
niet als een jonge zendeling zijn energie verspilt aan een ijdele zelfver- 
heerlijkingspoging om een luidruchtig redenaar te worden. Dat wil ik 
duidelijk maken aan de ouderlingen, en hen zeggen dat alle redenaars
kunst beperkt moet worden tot de juiste tijd en plaats. Het zendings
veld is er niet de plaats voor. Het evangelie wordt niet doeltreffend 
verkondigd door een opschepperige uitstalling van woorden en argu
menten, maar wel door nederige en logische verklaringen van haar 
eenvoudige waarheid, uitgesproken op zo’n manier dat het ’t hart 
raakt en aanspreekt, maar ook rede en logica bevat.

( . . . )  Eerst moet de Geest bij een zendeling zijn als hij wil slagen in 
het opwekken van een reactie bij zijn toehoorders, en dit geldt als de 
woorden worden uitgesproken in een gesprek, van aangezicht tot aan
gezicht, of in een openbare bijeenkomst. De Geest manifesteert zich 
niet in de persoon die zijn tijd wijdt aan het houden van een hoogdra
vende toespraak of rede. Hij hoopt op kunstmatige wijze te behagen, 
en niet doeltreffend door het hart.11

Niemand kan het evangelie van Jezus Christus uit zichzelf verkon
digen; want de zaken van God kent niemand dan door de Geest Gods 
die in hem is [zie 1 Korintiërs 2:11]. Als iemand probeert het woord 
van de Heer door zijn eigen wijsheid en kennis te verkondigen, onaf
hankelijk van inspiratie, dan is dat gewoon spotternij. Niemand kan 
God en de goddelijkheid en de waarheid prediken zoals die in Jezus 
Christus is, behalve als hij door de Heilige Geest geïnspireerd wordt. 
De discipelen vanouds wandelden en spraken met de Heiland tijdens 
zijn bediening onder de mensenkinderen, en toch ( . . . )  werd hun
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geboden in Jeruzalem te blijven en niet te gaan prediken tot zij begif
tigd waren met macht van omhoog; met andere woorden, tot de Hei
lige Geest op hen was uitgestort, waardoor hun verstand verlicht 
werd, hun begrip vergroot, het getuigenis van Jezus Christus in hun 
hart geplant, opdat zij dat getuigenis mochten geven aan hen die zij 
bezochten.12

De individuele zendeling is grotendeels afhankelijk van de leiding 
door de geest van zijn roeping, waarmee hij doordrongen moet zijn. 
Als hij die geest niet ontwikkelt, die de geest van energie en toewij
ding is, zal hij al gauw apathisch, lui en ongelukkig worden. Elke zen
deling zou ernaar moeten streven om een deel van elke dag te beste
den aan studie en gebedvolle overdenking van de beginselen van het 
evangelie en de theologie van de kerk. Hij zou moeten lezen, peinzen 
en bidden. Het is waar dat wij ertegen zijn om van tevoren vastgelegde 
toespraken te houden met de bedoeling om een oratorisch effect of 
retorische indruk achter te laten; maar als een ouderling opstaat om, 
hetzij in eigen land of het buitenland, een gehoor toe te spreken, dan 
dient hij wel grondig voorbereid te zijn op zijn toespraak. In zijn 
gedachten behoort hij woorden te hebben opgeslagen die het uitspre
ken waard zijn, het aanhoren waard zijn en het onthouden waard zijn; 
dan zal de Geest van inspiratie de waarheden voortbrengen die zijn 
toehoorders nodig hebben, en zal Hij zijn woorden een gezagheb
bende klank geven.13

Het is echt aan te bevelen dat ouderlingen die in het buitenland 
een zending vervullen, zoals de heiligen der laatste dagen in het 
algemeen doen, verhitte discussies en debatten over leerstellige aan
gelegenheden vermijden. De waarheid van het evangelie is niet 
afhankelijk van bewijzen die in verhitte discussies geleverd worden; 
de boodschap van waarheid wordt het doeltreffendst gebracht in 
eenvoudige bewoordingen die sympathiek worden uitgesproken.

( . . . )  Een getuigenis van de waarheid is meer dan instemming van 
het verstand, het is de overtuiging van het hart, de kennis die de hele 
ziel van de ontvanger vult.

Zendelingen worden uitgestuurd om te prediken en de eerste 
beginselen van het evangelie te onderrichten. Christus en die gekrui
sigd, en vrijwel niets meer op het gebied van theologische leer. Zij zijn 
niet gemachtigd om hun eigen mening over complexe theologische 
vraagstukken uiteen te zetten, noch om hun toehoorders te verwarren 
met het tentoonspreiden van diepzinnige kennis. Zij zijn leraars, en 
dat moeten zij blijven, als zij in enige mate de plichten van hun hoge
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roeping vervullen; maar zij moeten zoveel zij kunnen onderrichten op 
de wijze van de Meester -  ernaar streven om zich te laten leiden door 
liefde voor hun medemens, door eenvoudige uitleg en overreding; 
niet trachtend om met geweld te overreden.

Broeders, laat deze onderwerpen van zinloze discussie met rust; 
blijf dicht bij de leringen van het geopenbaarde woord, zoals die uitge
legd worden in de standaardwerken van de kerk en door de uitspra
ken van de levende profeten; en laat geen enkel verschil in inzicht in 
duistere leerstellige aangelegenheden uw aandacht afleiden, omdat u 
daardoor van elkaar vervreemdt en gescheiden raakt van de Geest van 
de Heer.14

Zendingswerk is in eigen land net 20 nodig 
als in het buitenland

Het is jammer dat zoveel van onze jongens die naar het buitenland 
gaan en daar een goede zending vervullen, na hun terugkeer schijn
baar genegeerd worden door de presiderende autoriteiten van de kerk 
en dat hun wordt toegestaan om af te dwalen in zorgeloosheid en 
onverschilligheid, en uiteindelijk misschien zelfs weg te lopen van 
hun kerktaken. Zij zouden in het harnas gehouden moeten worden, zij 
zouden op de een of andere manier actief gemaakt moeten worden in 
het werk van de bediening, opdat zij beter de geest van het evangelie 
in gedachten en in hun hart mogen houden, en zowel in het buiten
land als in eigen land nuttig mogen zijn.

Het lijdt geen twijfel dat er zendingswerk nodig is, zowel hier in 
eigen land, in Zion, als in het buitenland. ( . . . )  Wij zien teveel jongens 
die vervallen tot een uiterst zorgeloze, zo niet schadelijke, levenswijze 
en gewoonten. Elke jonge zendeling die vol geloof en goede verlan
gens terugkeert van zijn zending, zou zichzelf zoveel mogelijk moeten 
opwerpen als een heiland van zijn jonge en minder ervaren broeders 
in zijn eigen omgeving. Ziet een teruggekeerde zendeling een jongen 
tot slechte gewoonten vervallen, dan zou hij het gevoel moeten 
hebben dat het zijn taak is om hem vast te houden, samen met de pre
siderende autoriteiten van de ring of de wijk waarin hij woont, en 
zoveel macht en invloed uit te oefenen als hij kan voor het heil van 
die dwalende jongeman die de ervaring niet heeft die onze ouderlin
gen in het buitenland hebben opgedaan, waardoor hij een middel 
wordt om velen te redden en ze een steviger fundament in de waar
heid te geven.15
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Iemands werk in het zendingsveld verbreedt zijn visie, vitaliseert 
zijn energie, vergroot zijn vermogen tot het verrichten van goed werk 
in welke richting dan ook, en maakt hem een sterker en nuttiger bur
ger, als ook een toegewijder lid van de kerk. Zolang een zendeling in 
het zendingsveld is, behoort hij geheel en al een zendeling te zijn, en 
zijn uiterste energie te besteden aan de bijzondere taken die hij gekre
gen heeft. Keert hij terug naar zijn eigen gemeenschap, dan is hij in 
algemene zin nog steeds een zendeling; maar hij moet bedenken dat 
hij zijn plek in de gelederen van de werkers weer heeft ingenomen, 
dat hij zijn brood moet verdienen door te arbeiden in het zweet zijns 
aanschijns. ( . . . )  Teruggekeerde zendelingen zouden veelgevraagd 
moeten zijn waar een moedig hart, een sterk verstand en bereidwillige 
handen nodig zijn. Het genie van het evangelie is niet dat van nega
tieve goedheid -  slechts een ontbreken van het kwade; in plaats daar
van staat het voor agressieve energie die in goede banen geleid wordt, 
voor positieve goedheid - kortom, voor werk.16

Laat het leven van ons, als dragers en zaaiers van het kostbare zaad 
van het eeuwig leven, overeenkomen met ons beroep, onze woorden 
in harmonie zijn met de waarheid die wij dragen, en onze daden stro
ken met de geopenbaarde wil van God; want als wij die vruchten 
[niet] voortbrengen met onze geloofsuitingen, zijn wij, als ouderlin
gen of heiligen, slechts hindernissen voor de vooruitgang van het 
werk, struikelblokken op de weg van de praktisch georiënteerde toe
schouwer, en verzuimen wij niet alleen de vooruitzichten te vergroten 
die anderen op het verkrijgen van hun heil hebben, maar brengen wij 
bovendien onze eigen vooruitzichten daarop in gevaar.

Studiesuggesties

• Waarom zijn ‘nederigheid, zachtmoedigheid en ongeveinsde liefde’ 
onmisbare kwalificaties voor een zendeling? Met welke andere 
eigenschappen worden zowel ouderlingen als zusters betere zen
delingen? (Zie ook LV 4.) Hoe kunnen wij door soortgelijke eigen
schappen een doeltreffender zendingsactief lid worden?

• Waarom is het belangrijk dat een zendeling zich ‘onbevlekt van de 
wereld’ houdt? Hoe zegent de Heer de zendelingen die dat doen?

• Hoe kunnen wij het vertrouwen winnen van onze vrienden en 
buren die geen lid zijn en hen laten inzien dat het ons enige verlan
gen is hen ‘goed te doen en [...] tot zegen te zijn’? Hoe kunnen wij
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onze vrienden die geen lid zijn van de kerk doeltreffender over het 
evangelie vertellen?

• In welke waarheden behoren zendelingen te onderwijzen?

• Wat zijn de gevaren als zendelingen debatteren en vruchteloos dis
cussiëren in hun evangelieonderwijs? Waarom schuilt er grotere 
kracht in eenvoudig onderwijs met de Geest? (Zie LV 100:5-8.)

• Hoe kan een zendeling ‘de geest van zijn roeping’ ontwikkelen? 
Hoe kunnen wij als lid ‘de geest van energie en toewijding’ ontwik
kelen in de verspreiding van het evangelie?

• Hoe kan een teruggekeerde zendeling ‘in het harnas’ blijven? Wat 
kunnen kerkleiders en andere leden doen om ertoe bij te dragen 
dat de teruggekeerde zendeling ‘actief in het werk van de bedie
ning’ blijft? Op welke manieren kan een teruggekeerd zendeling 
een ‘middel worden om velen te redden en ze een steviger funda
ment in de waarheid te geven’?

Noten
1. Documenten van George Albert Smith, 

1834-1875, archief van de afdeling 
kerkgeschiedenis, De Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen, blz. 3.

8. Gospel Doctrine, blz. 373-374.
9. Gospel Doctrine, blz. 356-357.

10. Gospel Doctrine, blz. 357;

2. Life of Joseph F. Smith, verz. door 
Joseph Fielding Smith (1938), 
blz. 183-184.

alinea-indeling toegevoegd.
11. Gospel Doctrine, blz. 358-359.
12. ‘Discourse by President

Joseph F. Smith’, Millennial Star,

4. ‘Discourse by President
Joseph F. Smith’, Millennial Star, 
25 oktober 1906, blz. 674.

3. Gospel Doctrine, 5e ed. (1939), 
blz. 356.

19 september 1895, blz. 593.
13. Gospel Doctrine, blz. 363.
14. Gospel Doctrine, blz. 364.
15. Gospel Doctrine, blz. 369-
16. ‘Counsel to Returning Missionaries’,

5. Gospel Doctrine, blz. 357.
6. Gospel Doctrine, blz. 355.
7. Gospel Doctrine, blz. 356.

Millennial Star, 2 oktober 1913,
blz. 646-647.

17. Life of Joseph F Smith, blz. 231-232.
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___________________:------------ lllll ------------------------------- ;------------------------

Jezus Christus 
verlost alle mensen van de 

stoffelijke dood

De verzoening van Jezus Christus overwint 
onvoorwaardelijk de stoffelijke dood en geeft alle 

mensen de gave van de opstanding en de 
onsterfelijkheid.

Uit het leven van Joseph F. Smith

7
Z_J owel op zending als in de rest van zijn leven verbreidde Joseph F. 
Smith de boodschap van het herstelde evangelie van heil onder hen 
die wilden luisteren. Hij leerde ze dat de verzoening van Jezus 
Christus het middelpunt en de belangrijkste daad in de hele geschie
denis van de mensheid is.

De verzoening van de Heiland overwint onvoorwaardelijk de stof
felijke dood en verschaft alle mensen de gave van opstanding en 
onsterfelijkheid. Bovendien overwint de verzoening van Jezus 
Christus de geestelijke dood door ons te verlossen van onze zonden 
en onze verhoging mogelijk te maken als we ons bekeren en de gebo
den onderhouden. De onvoorwaardelijke aspecten van de verzoening 
worden behandeld in dit hoofdstuk; de voorwaardelijke aspecten in 
het volgende hoofdstuk.

Na de dood van zijn negentienjarige dochter Alice, zijn liefste 
Alibo’, op 29 april 1901, sprak Joseph F. Smith in een brief aan zijn 
zoon als volgt zijn geloof in de verzoening uit: ‘Ons hart buigt zich in 
smart nog over de aarde waar de resten van ons lieve meisje en die van 
haar kleine broers en zusters in het stof rusten. (. . . )  Maar wij zullen 
ons best doen, met de hulp van de Heer, en in ons hart voelen wij dat
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onze slapende dierbaren geheel aan zijn heilige zorg zijn toever
trouwd en dat zij spoedig uit het stof zullen ontwaken tot onsterfelijk
heid en eeuwig leven. Hadden wij de dierbare verzekering en heer
lijke hoop in het evangelie van Christus niet, dan zou het leven niet 
alleen niet de moeite van het leven waard zijn, maar zou het een 
schandelijke, verdoemende farce zijn! Maar “Niets dat mij zoveel 
vreugde geeft: ik weet dat mijn Verlosser leeft”. God zij dank.’1

Leringen van Joseph F. Smith

Jezus Christus heeft de heerlijke verlossing tot stand 
gebracht voor het heil van de mensheid

Wij geloven in de Heer Jezus en in zijn goddelijke, heilbrengende 
zending in de wereld, en in de verlossing, de geweldige, heerlijke ver
lossing die Hij tot stand heeft gebracht voor het heil van de mens.2

Jezus had zijn werk nog niet af toen zijn lichaam gedood werd, 
noch had Hij het af na zijn opstanding uit de dood; alhoewel Hij het 
doel bereikt had waarvoor Hij naar de aarde gekomen was, had Hij 
niet al zijn werk gedaan. En wanneer is Hij dan wél klaar? Pas als Hij 
elke zoon en dochter van onze vader Adam heeft verlost en gered die 
ooit geboren is of geboren zal worden op deze aarde, tot het einde der 
tijden, uitgezonderd de zonen des verderfs. Dat is zijn zending.3

Jezus Christus, de Zoon van de levende God, is de ware norm 
die alle mensen moeten volgen, het voorbeeld voor alle mensen. 
Hij was geen zondaar. Hij was niet slecht. Er was geen enkel kwaad 
in Hem, geen greintje onverstandigheid. Hij was van de wieg tot het 
graf ruim begiftigd met de wijsheid van God. En na zijn opstanding 
kreeg Hij de heerlijkheid van de Vader en werd net als God zelf; Hij 
bezat macht zoals God macht bezit, want Hij verklaarde dat Hem alle 
macht gegeven was, en Hij zit aan de rechterhand van de Almachtige, 
en is onze Middelaar, onze oudere Broer, en wij moeten Hem volgen 
en niemand anders.4

Er is geen andere naam gegeven onder de hemel dan die van 
Jezus Christus waardoor u gered of verhoogd kunt worden in het 
koninkrijk van God.5

Er zijn in het plan van verlossing enkele grote fundamentele waar
heden. Zij kunnen niet genegeerd worden; geen andere kunnen voor
rang krijgen boven hen. Het vaderschap van God, de werkzaamheid
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van de verzoening van onze Heer en Heiland, en de herstelling van 
het evangelie in deze laatste dagen, moeten wij met heel ons hart 
aanvaarden.6

Door de val van Adam is de dood in de wereld gekomen

De dood is niet een en al verschrikking. Er zijn enkele diepgaande 
en belangrijke waarheden van het mensenleven aan verbonden. 
Hoewel het bijzonder pijnlijk is voor hen die moeten lijden onder het 
heengaan van dierbaren, is de dood een van de grootste zegeningen in 
Gods plan.

Wij zijn geboren opdat wij ons met het sterfelijk leven mochten 
bekleden, opdat wij onze geest met een lichaam mochten bekleden. 
Een dergelijke zegening is de eerste stap naar een onsterfelijk lichaam, 
en de tweede stap is de dood. De dood ligt op de weg naar eeuwige 
vooruitgang; en hoewel hij moeilijk te verdragen is, zou niemand die 
in het evangelie van Jezus Christus gelooft, en vooral in de opstanding, 
het anders willen. ( . . . )  De dood is echt een noodzaak en een zege
ning, en ( . . . )  wij zouden niet tevreden en uitermate gelukkig zijn en 
kunnen zijn zonder de dood.7

Toen de mens [Adam] die hemelse wet overtrad, die hem verbood 
om te nemen van de aardse elementen, waardoor hij van de aarde 
of aards zou worden, bracht hij de stoffelijke dood over zich, net als 
God gezegd had dat hij doen zou als hij zou nemen van de ‘verbo
den vrucht’.8

Want de dood was de straf van de wet die overtreden werd, een 
straf die de mens niet kon afwenden, daar het gebod van God luidde: 
‘ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven’ [Mozes 3:17], 
en alle vlees moest die straf ondergaan, daar allen in dit opzicht net 
zo hulpeloos en afhankelijk zijn als hij was.9

Wij worden sterfelijke wezens genoemd omdat wij de zaden van 
de dood in ons hebben, maar in werkelijkheid zijn wij onsterfelijke 
wezens, omdat wij ook het zaad van het eeuwige leven in ons hebben. 
De mens is een tweeledig wezen, bestaand uit de geest die leven 
geeft, kracht, intelligentie en vermogens van de mens, en het lichaam 
dat het eigendom is van de geest en is aangepast aan zijn vorm, aange
past aan zijn benodigdheden, en zich dienovereenkomstig gedraagt, 
en tot het uiterste de wil van de geest gehoorzaamt. Samen vormen 
die twee de ziel. Het lichaam is afhankelijk van de geest, en de geest is 
gedurende de tijd dat hij om natuurlijke redenen in het lichaam ver
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blijft onderworpen aan de wetten die op de sterfelijke staat van toe
passing zijn en die besturen. In dit natuurlijke lichaam bevinden zich 
de zaden van zwakheid en verval, die, als zij volledig uitgegroeid zijn 
of voortijdig zijn geplukt, in de taal van de Schriften ‘de [stoffelijke] 
dood’ heten.10

Ieder mens die in de wereld geboren wordt, zal sterven. Het maakt 
niet uit wie hij is, of waar hij zich bevindt, of hij geboren is onder de 
rijken en edelen, of onder de armen van de wereld - zijn dagen zijn de 
Heer bekend, en op de juiste tijd zal hij aan zijn einde komen. Daar 
zouden wij aan moeten denken. Het is niet zo dat we met bezwaard 
hart of droeve gezichtsuitdrukking zouden moeten rondlopen, inte
gendeel. Ik verheug mij dat ik geboren ben om te leven, te sterven en 
te herleven. Ik dank God voor deze kennis. Ik krijg er vreugde en 
gemoedsrust door die de wereld niet kan geven, noch kan wegnemen. 
God heeft dit aan mij geopenbaard in het evangelie van Jezus Christus. 
Ik weet dat het waar is. Daarom heb ik niets opi bedroefd over te zijn, 
niets om mij treurig te maken.

Al wat ik heb in de wereld is bedoeld om mij op te beuren en mij 
vreugde en gemoedsrust te geven, hoop en troost in dit leven, en een 
heerlijke hoop op redding en verhoging in de tegenwoordig van God 
in het leven hierna. Ik heb geen reden om te rouwen, zelfs niet om de 
dood. Het is waar: ik ben zwak genoeg om te wenen om de dood van 
mijn vrienden en familieleden. En ik kan tranen vergieten als ik het 
verdriet van andere mensen zie.

Ik voel in mijn ziel mee met de mensenkinderen. Ik kan met hen 
wenen als zij wenen; ik kan mij met hen verheugen als zij zich verheu
gen; maar ik heb geen reden om te rouwen, noch om verdrietig te zijn 
omdat de dood in de wereld komt. Ik heb het nu over de stoffelijke 
dood, de dood van het lichaam. ( . . . )  [Heiligen der laatste dagen] 
weten dat zoals de dood op hen gekomen is door de overtreding van 
Adam, het leven over hen zal komen door de gerechtigheid van Jezus 
Christus, en dat hoewel zij zullen sterven, zij zullen herleven.11

De verzoening van Jezus Christus overwint de stoffelijke 
dood door de opstanding van alle mensen

De dood is over ons gekomen zonder dat wij daar onze keuzevrij
heid voor gebruikt hebben; wij hadden er oorspronkelijk de hand niet 
in dat hij over ons kwam; hij kwam door de overtreding van onze eer
ste ouders. Daarom zal de mens, die er de hand niet in had dat de dood
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over hem kwam, er ook de hand niet in hebben dat het leven over 
hem zal komen; want zoals hij zal sterven als gevolg van Adams zonde, 
zal hij herleven, of hij dat wil of niet, door de gerechtigheid van Jezus 
Christus, en door de macht van zijn opstanding. Elke mens die sterft, 
zal herleven.12

Jezus Christus ( . . . ) is de eersteling van de opstanding uit de dood; 
net zoals Hij is opgewekt, zal Hij alle kinderen van zijn Vader opwek
ken over wie de vloek van Adam gekomen is. Want zoals de stoffelijke 
dood door één mens over alle mensen gekomen is, zullen allen door 
de gerechtigheid van Christus weer tot leven komen, door de opstan
ding van de dood over alle mensen; of zij nu goed of slecht zijn, zwart 
of blank, in slavernij of vrij, geleerd of ongeleerd, jong of oud, het 
maakt niet uit [zie 1 Korintiërs 15:21-22; Alma 11:44]. De dood die 
door de val van onze eerste ouders ontstaan is, wordt uitgewist door 
de opstanding van de Zoon van God, en u en ik kunnen er niets aan 
doen.13

Wij allen weten dat [de Zoon van God] aan het kruis gehangen is; 
dat zijn zij doorboord is en dat zijn levensbloed uit zijn lichaam 
gestroomd is; en dat Hij aan het kruis heeft gekreund en de geest heeft 
gegeven; dat zijn lichaam van het kruis genomen is ( . . . )  en gewikkeld 
in schoon linnen en gelegd in een nieuw graf waar nog nooit een 
mensenlichaam gelegen had.14

Christus zelf heeft de banden van het graf doorbroken, de dood 
overwonnen en is voortgekomen ‘als eersteling van hen, die ontsla
pen zijn’ [1 Korintiërs 15:20].15

Hij is in de wereld gekomen, ( . . . )  bekleed met een dubbele macht 
-  de macht om te sterven, die Hij aan zijn moeder ontleend had; en 
de macht om de dood te weerstaan, als Hij dat gewild had, die Hij van 
zijn Vader geërfd had. Zo had Hij dus de macht om te leven en de 
macht om de beproeving van de dood door te maken, opdat Hij dat lij
den mocht doorstaan voor alle mensen en uit het graf mocht voortko
men tot een hernieuwing van het leven -  als herrezen persoon, om 
bekleed te worden met onsterfelijkheid en eeuwig leven, opdat alle 
mensen uit het graf mochten voortkomen tot het eeuwige leven, als 
zij Hem gehoorzamen. Zij zullen in elk geval voortkomen, ofwel als 
eervolle vaten of als oneervolle vaten. Zij zullen voortkomen uit het 
graf, of zij dat willen of niet. Zij kunnen dat niet helpen. Wij konden 
het niet helpen dat de vloek van de dood over ons kwam, noch zullen 
wij in staat zijn om te vermijden dat ons lichaam opstaat uit het graf;
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want zoals God is opgestaan uit de dood, zal de hele mensheid 
opstaan uit de dood.16

Wij geloven beslist dat Jezus Christus zelf de ware, en de enige 
ware, soort opstanding van de mens uit de dood tot het leven is. Wij 
geloven dat er geen andere vorm van opstanding van de dood tot het 
leven is, dat zoals Hij is herrezen, en zoals Hij zijn identiteit behouden 
heeft, zelfs tot aan de littekens van de wonden in zijn handen, zij en 
voeten, opdat Hij bewijzen kon wie Hij was aan hen die sceptisch 
stonden tegenover de mogelijkheid om uit de dood opgewekt te wor
den, dat Hij werkelijk zichzelf was, de gekruisigde Heer, die begraven 
was in het graf, en weer opgewekt uit de dood tot het leven, zo zal het 
ook zijn met u en met elke zoon en dochter van Adam die geboren is 
in de wereld.17

Wij [zullen] voortkomen uit het graf als de trompet zal schallen, en 
dit lichaam van ons zal verrijzen en onze geest zal er weer intreden, en 
zij zal een levende ziel worden die niet meer opgelost of gescheiden 
zal worden, maar die onscheidbaar, onsterfelijk en eeuwig zal zijn.18

De elementen waaruit dit stoffelijke lichaam bestaat, zullen niet 
vergaan, en zullen niet ophouden te bestaan, maar op de dag van de 
opstanding zullen die elementen weer bij elkaar komen, bot bij bot en 
vlees bij vlees. Het lichaam zal voortkomen zoals het te ruste is gelegd, 
want er is geen groei of ontwikkeling in het graf. Zoals het is neerge
legd, zal het verrijzen, en door de wet van teruggave zullen er veran
deringen ter volmaking komen. Maar de geest zal blijven groeien en 
zal zich blijven ontwikkelen, en het lichaam zal zich na de opstanding 
ontwikkelen tot de volledige gestalte van de mens.19

De geest en het lichaam zullen herenigd worden. Wij zullen elkaar 
in het vlees zien, in dezelfde tabernakel die wij hier in het sterfelijk 
leven hebben. Onze tabernakel zal voortgebracht worden zoals hij 
wordt afgelegd, alhoewel er een herstelling plaats zal vinden; elk 
orgaan, elk ledemaat dat verminkt is, misvormd is door een ongeluk of 
op een andere manier, zal hersteld worden en in orde worden 
gemaakt. Elk ledemaat en elk gewricht zal hersteld worden tot zijn 
juiste vorm. Wij zullen elkaar kennen en eikaars gezelschap genieten 
in de eindeloze eeuwen van de eeuwigheid als wij de wetten van God 
onderhouden.20

Wat een heerlijke gedachte is het, althans voor mij, en moet het 
zijn voor allen die de waarheid hebben ontvangen of het in hun hart 
hebben ontvangen, dat wij hen van wie wij hier afscheid moeten 
nemen, weer zullen zien, zoals zij zijn. Wij zullen precies dezelfde per-

91



H O O F D S T U K  1 0

soon ontmoeten als degene met wie wij hier omgingen in het vlees -  
geen andere ziel, geen ander wezen, en zelfs niet hetzelfde wezen in 
een andere vorm, maar dezelfde identiteit en dezelfde vorm en beelte
nis, dezelfde persoon die wij kenden en met wie wij omgingen in ons 
sterfelijk bestaan, zelfs met de dezelfde wonden in het vlees. Niet dat 
iemand altijd ontsierd zal blijven door littekens, wonden, misvormin
gen, gebreken of zwakheden, want die zullen op hun tijd verwijderd 
worden, volgens de genadige voorzienigheid van God. Misvormingen 
zullen worden verwijderd, gebreken zullen verdwijnen, en de mensen 
zullen de volmaking van hun geest bereiken, de volmaking die God 
vanaf het begin gepland had. Het is zijn doel dat man en vrouw, zijn 
kinderen, die geboren zijn om erfgenaam van God te worden, en 
mede-erfgenaam van Jezus Christus, volmaakt zullen worden, zowel 
lichamelijk als geestelijk, door gehoorzaamheid aan de wet waardoor 
Hij het middel heeft verschaft om al zijn kinderen de volmaking te 
geven.21

Voor zover de stadia van eeuwige vooruitgang en verwerving 
bekend zijn gemaakt door goddelijke openbaring, begrijpen wij dat 
alleen herrezen en verheerlijkte personen de ouders van geestkin- 
deren kunnen worden. Alleen dergelijke verhoogde zielen hebben 
de rijpheid bereikt in de aangewezen loop van het eeuwig leven; en 
de geesten die hun geboren worden in de eeuwige werelden, zullen 
op hun beurt de verschillende stadia of staten doormaken waardoor 
de verheerlijkte ouders de verhoging hebben verworven.22

Ik kan niets wenselijkers bedenken dan ons gegeven wordt in 
het evangelie van Jezus Christus -  dat wij, hoewel wij sterven, zullen 
herleven, en dat wij, hoewel wij sterven en oplossen in de eigen ele
menten waaruit ons lichaam bestaat, die elementen toch weer bij 
elkaar gebracht en gereorganiseerd zullen worden, en dat wij weer 
een levende ziel zullen worden, net als de Heiland voor ons; en het 
feit dat Hij dat heeft gedaan, heeft datzelfde mogelijk gemaakt voor 
allen van ons.23

Studiesuggesties

• Wat is de ‘goddelijke, heilbrengende zending’ van Jezus Christus in 
het plan van verlossing?
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• Waarom moeten wij de realiteit en macht van de verzoening ‘met 
heel ons hart aanvaarden’? Welke zegeningen krijgen zij die dat 
doen?

• In hoeverre is de mens ‘een tweeledig wezen’? (Zie ook 
LV 88:15-16.) Welke zegeningen krijgen wij door die kennis?

• Wat is de stoffelijke dood? Wat hebt u eraan te weten dat de dood 
‘op de weg naar eeuwige vooruitgang’ ligt?

• Welke leerstellingen dragen ertoe bij dat wij de stoffelijke dood 
niet meer vrezen? Waarom kunnen wij ons verheugen dat wij 
‘geboren [zijn] om te leven, te sterven en te herleven’?

• In welk opzicht was Jezus Christus ‘bekleed met dubbele macht’?

• Wat houdt het in om opgewekt te worden uit de dood? In welke 
vorm zal ons lichaam na de opstanding verschijnen?

• Wat voor gevoel geeft het u te beseffen dat Jezus Christus het u 
mogelijk heeft gemaakt om op te staan en voor altijd te leven? Hoe 
draagt dat besef ertoe bij dat u zich beter houdt aan de verbonden 
die u met God hebt gesloten?

• Waarom is het belangrijk om eraan te denken dat we eens zullen 
sterven en weer zullen opstaan?

Noten
1. Joseph F. Smith aan Jos. R. Smith,
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2. Gospel Doctrine, 5e ed. (1939), 
blz. 138.

3. Gospel Doctrine, blz. 442.
4. Collected Discourses Delivered by 

President Wilford Woodruff, His Two 
Counselors, the Twelve Apostles, and 
Others, verz. door Brian H. Stuy,
5 delen (1987-1992), deel 5, blz. 54.

5. Gospel Doctrine, blz. 39.
6. Gospel Doctrine, blz. 117.
7. Gospel Doctrine, blz. 296-297.
8. ‘Latter-day Saints Follow Teachings of 

the Savior’, Scrap Book of Mormon 
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deel 2, blz. 555.

9- Gospel Doctrine, blz. 202.
10. Gospel Doctrine, blz. 14.
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14. Gospel Doctrine, blz. 463.
15. Gospel Doctrine, blz. 444.
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17. Gospel Doctrine, blz. 435.
18. Gospel Doctrine, blz. 450-451.
19- ‘Editor’s Table: On the Resurrection’, 
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blz. 623-624.

20. Gospel Doctrine, blz. 4 47
21 Gospel Doctrine, blz. 23.
22. Gospel Doctrine, blz. 69-70.
23. Gospel Doctrine, blz. 458.
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, • - Harry Anderson, Christus-in Getsemane.
Christus heeft de hele mensheid door zijn verzoening verlost van de fysieke dood. 

. Bovendien verlost Hij de bekeerlijken van zonde.
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___________ ._________lllll ---------------------------------------------

Jezus Christus verlost 
de bekeerlijken van de 

geestelijke dood

Door de verzoening van Jezus Christus worden de 
bekeerlijke gelovigen van de geestelijke dood verlost.

Uit het leven van Joseph F. Smith

TJLk ben nog jong en onervaren’, schreef Joseph F. Smith op zijn zen
ding in Hawaii. ‘Daarom wil ik nederig en gebedvol zijn voor de Heer, 
opdat ik de zegeningen en de liefde van God waard mag zijn.’1 Al 
vroeg tijdens zijn werk in Hawaii had de jonge zendeling een geeste
lijke ervaring die de reinigende en troostende kracht van de verzoe
ning van Jezus Christus aantoont. Hij zei dat hij ‘zeer terneergedrukt’ 
was tijdens zijn zending en dat hij zich in een ‘toestand van armoe en 
gebrek aan intelligentie en kennis’ bevond.

‘In die omstandigheden droomde ik op een nacht dat ik op reis 
was, en ik had sterk het gevoél dat ik mij moest haasten -  mij haasten 
zoveel ik maar kon, uit angst dat ik te laat zou komen. Ik ging zo snel 
als ik kon op weg, en het enige waar ik mij van bewust was, dat was 
dat ik een klein bundeltje bij me had, dat in een zakdoek was gewik
keld. Ik wist niet wat erin zat, en had ook geen tijd om erin te kijken 
omdat ik zoveel haast had, maar ten slotte kwam ik bij een prachtig 
landhuis, als het een huis genoemd kon worden. Het leek te groot, te 
mooi om met de hand te zijn,gemaakt, maar het was het huis waarvan 
ik dacht dat het de plaats van mijn bestemming was. Toen ik er snel op 
afliep, zag ik een bordje mét het woord ‘bad’ erop. Ik sloeg vlug die 
richting in, stapte in het bad en waste mezelf. Ik maakte het bundeltje 
dat ik bij me had open, en zag een schoon, wit kledingstuk, iets wat ik 
in lange tijd niet had gézien (. ..).  Ik trok het aan. Toen rende ik naar
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wat een grote opening of deur bleek te zijn. Ik klopte aan en de deur 
ging open, en de man die daar stond, was de profeet Joseph Smith. Hij 
keek mij een beetje verwijtend aan en zijn eerste woorden waren: 
“Joseph, je bent laat.” Toch herwon ik voldoende zelfvertrouwen om 
te zeggen:

‘“Ja, maar ik ben rein! - ik ben rein!”

‘( . ..) Dat visioen, dat gezicht en getuigenis hebben me gemaakt 
wat ik nu ben. En als er iets goeds, reins en oprechts in mij is, dan 
komt dat door die droom. Die heeft mij geholpen in iedere beproe
ving en geschraagd door alle moeilijkheden heen.’2

Leringen van Joseph F. Smith

Door de val van Adam kwam de geestelijke 
dood in de wereld

Ik wil nog het een en ander zeggen met betrekking tot een andere 
dood, die zelfs verschrikkelijker is dan die van het lichaam. Toen 
Adam, onze eerste ouder, van de verboden vrucht nam, de wet van 
God overtrad, en onderworpen raakte aan Satan, werd hij uit de 
tegenwoordigheid van God verbannen. ( . . . )  Dat was de eerste dood. 
Hoewel hij leefde, was hij dood -  dood voor God, dood voor licht 
en waarheid, dood in geestelijk opzicht; uitgeworpen uit de 
tegenwoordigheid van God; met de communicatie tussen hem en de 
Vader en de Zoon afgesneden. Hij werd net zo absoluut uit de tegen
woordigheid van God geworpen als Satan en de scharen die hem 
volgden. Dat was de geestelijke dood.3

Ik wil vooral beklemtonen ‘waarin [Adam] geestelijk dood ging’. 
Wat was eigenlijk de toestand waarin hij in de hof van Eden geplaatst 
was? Hij had toegang tot de Vader. Hij bevond zich in zijn tegenwoor
digheid. Hij wandelde en sprak met Hem, van aangezicht tot aange
zicht, zoals de ene mens wandelt en spreekt met de andere. Dat was 
de toestand van Adam en Eva toen zij in de hof waren. Maar toen zij 
van de verboden vrucht namen, werden zij uitgeworpen en verban
nen uit de tegenwoordigheid van God (. . . )  ‘waardoor [zij] geestelijk 
dood [werden], welke dood de eerste dood is’ [zie LV 29:41]. En het 
was in die toestand onmogelijk voor Adam om zich uit de positie te 
bevrijden waarin hij zichzelf had gebracht. Hij was binnen het bereik 
van Satan. ( . . . )  Hij was ‘geestelijk dood’ -  verbannen uit de tegen
woordigheid van God. En als hem geen uitweg was verschaft, zou zijn
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dood een oneindige, eindeloze, eeuwige dood zijn geweest, zonder 
enige hoop op verlossing.4

Niemand kan in zonde behouden worden 
in het koninkrijk van God

Niemand kan in zijn zonden in de tegenwoordigheid van God 
worden gebracht. En niemand kan vergeving van zonden ontvangen 
als hij zich niet bekeert en met Christus [begraven wordt] [zie 
Romeinen 6:4]. Want God heeft ons keuzevrijheid gegeven om goed 
of kwaad te kiezen, in het licht of in het duister te wandelen, naar 
onze verkiezing, en Hij heeft het zo verordineerd opdat wij mogen 
worden zoals Hij, opdat als wij ons het eeuwige leven en de heerlijk
heid in zijn tegenwoordigheid waardig betonen, dat zal zijn doordat 
wij ons hebben bekeerd van onze zonden en zijn geboden hebben 
gehoorzaamd en onderhouden.5

Niemand kan in zonde in het koninkrijk van God behouden wor
den. Niemand zal ooit van de rechtvaardige Rechter vergeving van zijn 
zonden ontvangen als hij zich niet bekeert van zijn zonden. Niemand 
zal ooit bevrijd worden van de macht van de [geestelijke] dood als hij 
niet wordt wedergeboren zoals de almachtige’Heer heeft verordend.6

God heeft alle mensen keuzevrijheid gegeven en heeft ons het 
voorrecht gegeven om Hem te dienen, of niet, om het goede te doen 
of het kwade, en dat voorrecht hebben alle mensen, ongeacht hun 
geloofsovertuiging, huidskleur of omstandigheden. De rijken hebben 
die keuzevrijheid, de armen hebben die keuzevrijheid, en niemand 
wordt er door enige macht van God van weerhouden om die keuze
vrijheid ten volle en in alle vrijheid uit te oefenen. Die keuzevrijheid is 
aan allen gegeven. Dat is een zegen die God de mensheid heeft gege
ven, aan al zijn kinderen. Maar Hij houdt ons er strikt aan om verant
woording af te leggen van wat we met die keuzevrijheid gedaan heb
ben. Wat van Kaïn is gezegd, zal ook van ons gezegd worden: ‘Is er 
niet, indien gij weldoet, verhoging? en zo gij niet weldoet, de zonde 
ligt aan de deur’ (Statenvertaling, Genesis 4:7). ( . . . )  Hoewel God deze 
keuzevrijheid om tussen goed en kwaad te kiezen aan alle mensen 
heeft gegeven, ongeacht hun omstandigheden, heeft Hij alleen verge
ving van zonden aan hen gegeven, en dat zal Hij ook alleen doen, 
op basis van hun gehoorzaamheid aan de wetten. Daarom bevindt de 
hele wereld zich in zonde en is men onder veroordeling, voor zover
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er licht tot de wereld gekomen is en de mensen niet doen wat juist 
is in de ogen van de Heer.7

Door de verzoening van Christus worden wij na bekering 
en gehoorzaamheid verlost van de geestelijke dood

De Heer heeft in het begin bepaald dat de mens met de kennis van 
goed en kwaad te maken zou krijgen, en gaf hem bovendien een 
gebod om het goede aan te kleven en zich te onthouden van kwaad. 
Maar als hij faalde, zou Hij hem de wet van offerande geven en hem 
een heiland verschaffen opdat hij terug in de tegenwoordigheid van 
God gebracht mocht worden en met Hem mocht deelnemen aan het 
eeuwig leven. Dat was het plan van verlossing dat de Almachtige geko
zen en ingesteld heeft vóór de mens op aarde geplaatst werd. En toen 
de mens inderdaad viel door de wet te overtreden die hem gegeven 
was, gaf de Heer hem de wet van offerande, en maakte hem duidelijk 
dat die hem moest doen denken aan de grote gebeurtenis die in het 
midden des tijds zou plaatsvinden, waardoor hij en zijn nageslacht 
door de macht van verlossing en opstanding van de dood zouden 
worden voortgebracht en zouden deelnemen aan het eeuwig leven 
bij God, in zijn koninkrijk.8

Er werd een plan gemaakt voor [Adams] verlossing. Er werd veror
dend door de Almachtige dat hij de stoffelijke dood pas mocht onder
gaan als hem geleerd was welke ontsnapping er was aan de geestelijke 
dood die wegens zonde over hem gekomen was. Daarom kwam er 
een engel die hem het evangelie van verlossing leerde, de verlossing 
die tot stand zou komen door Christus, de Verlosser van de wereld, die 
in het midden des tijds zou komen, bekleed met macht om de dood te 
overwinnen en Adam en zijn nageslacht van de val en de greep van 
Satan te verlossen. ( . . . )  Iemand anders moest hem de hand reiken en 
hem omhoog helpen. Een andere en hogere macht dan de zijne moest 
hem uit de toestand brengen waarin hij zichzelf had gebracht, want 
hij was onderworpen aan Satan en was van zichzelf machteloos en 
hulpeloos.

Daarom werd het evangelie aan hem verkondigd, met een uitweg 
uit de geestelijke dood. Die uitweg was door geloof in God, bekering 
van zonde, doop voor de vergeving van zonden, de gave van de Hei
lige Geest door de oplegging van handen. Daarmee ontving hij kennis 
van de waarheid en een getuigenis van Jezus Christus, en werd hij ver
lost van de geestelijke dood die over hem was gekomen, wat de eerste
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dood was, en een volledige en volmaakte dood, wat de geest betreft, 
ook al leefde en bewoog hij en had hij zijn persoonlijkheid, wat al het 
geval was vóór hij van de verboden vrucht nam en geestelijk dood 
werd; hij had zijn persoonlijkheid en zijn organisatie; maar hij was 
geestelijk dood en moest uit die toestand verlost worden.9

Adam (. . . )  moest door het bloed van Christus van de [geestelijke 
dood] verlost worden, en door geloof en gehoorzaamheid aan de 
geboden van God. Op die manier werd Adam verlost van de eerste 
dood, en werd hij teruggebracht in de tegenwoordigheid van God, 
terug in de gunst van de Almachtige, terug op de weg van eeuwig 
nakomelingschap en eeuwige vooruitgang,10

Als de Heer de wereld het plan van heil en verlossing van zonde 
geopenbaard heeft, waardoor de mens weer verhoogd kan worden in 
zijn tegenwoordigheid en bij Hem aan het eeuwige leven deelnemen, 
stel ik, en deze stelling kan niet bestreden worden, dat geen mens in 
de tegenwoordigheid van God verhoogd kan worden en een volheid 
van heerlijkheid en geluk in dit koninkrijk kan bereiken, behalve als 
hij het plan gehoorzaamt dat God heeft ontworpen en geopenbaard.11

Als wij in overeenstemming met de bedoelingen van onze hemelse 
Vader leven, als ons hart uitgaat naar de Heer en naar onze oudere 
Broer, de Zoon van God, onze heerlijke Verlosser, dan worden we 
door Hem niet alleen opgewekt van de dood, maar worden we tevens 
verlost, of kunnen we verlost worden, van de geestelijke dood en kun
nen we teruggebracht worden in de tegenwoordigheid van God.12

Christus kreeg een goddelijke opdracht en werd de wereld in 
gestuurd om de mensheid te ontlasten van zonde door bekering; Hij 
moest de mensheid ontlasten van de dood die op hen was gekomen 
door de zonde [overtreding] van de eerste mens. Dat geloof ik met 
heel mijn ziel.13

Als wij zonde begaan, moeten we ons ervan bekeren en zo goed 
mogelijk de aangerichte schade herstellen. Kunnen we niet herstellen 
wat we verkeerd gedaan hebben, dan moeten we God vragen om zijn 
genade om ons te reinigen van die ongerechtigheid.

De mens kan zijn eigen zonden niet vergeven; hij kan zich niet rei
nigen van de gevolgen van zijn zonden. De mens kan ophouden te 
zondigen en het in de toekomst goed doen, en voor zover is zijn 
gedrag aanvaardbaar voor de Heer en het overwegen waard. Maar wie 
zal de schade herstellen die hij zichzelf en andere mensen heeft berok
kend, waarvan het onmogelijk lijkt dat hij die zelf herstelt? Door de
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verzoening van Jezus Christus zullen de zonden van de bekeerlijke 
worden weggewassen; al zijn ze zo rood als scharlaken, ze zullen zo 
wit als wol worden [zie Jesaja 1:18]. Dat is de belofte die ik u geef.14

Door de verzoening en onze getrouwheid worden wij 
mede-erfgenaam van Jezus Christus

Wij zullen voor de rechterstoel van God staan om geoordeeld te 
worden. Dat staat in de Bijbel, dat staat in het Boek van Mormon en 
het staat in de openbaringen die wij rechtstreeks door de profeet 
Joseph Smith hebben gekregen. En zij die niet onderworpen en 
gehoorzaam zijn geweest aan de celestiale wet, zullen niet weer tot 
leven komen door de celestiale heerlijkheid. En zij die onderworpen 
en gehoorzaam zijn geweest aan de terrestriale wet, zullen niet weer 
tot leven komen door de terrestriale heerlijkheid. En zij die niet onder
worpen en gehoorzaam zijn geweest aan de telestiale wet, zullen niet 
weer tot leven komen door de telestiale heerlijkheid; maar zij zullen 
een koninkrijk zonder heerlijkheid hebben.15

Alle lichamen die in het graf liggen, zullen eruit geroepen worden; 
niet allen in de eerste opstanding, noch in de morgen van de eerste 
opstanding, maar sommigen misschien in de laatste opstanding; en 
elke ziel moet dan voor de rechterstoel van God staan en geoordeeld 
worden naar de daden in het vlees. Als zijn werken goed zijn geweest, 
dan ontvangt hij de beloning daarvan; als zij slecht [zijn geweest], dan 
zal hij uit de tegenwoordigheid van de Heer verbannen worden.16

Wij leven dus; wij gaan niet dood; wij anticiperen de dood niet, 
maar anticiperen het leven, de onsterfelijkheid, de heerlijkheid en de 
verhoging, en weer tot leven komen door de heerlijkheid van het 
celestiale koninkrijk, en daarvan zelfs een volheid te ontvangen. Dat is 
onze bestemming; dat is de verhoogde positie die wij kunnen verwer
ven en geen macht kan ons dat ontzeggen of ontnemen als we ons 
getrouw tonen aan het verbond van het evangelie.17

Het doel van ons aardse bestaan is dat wij een volheid van vreugde 
kunnen hebben en dat wij de zoons en dochters van God kunnen wor
den, in de ruimste zin van het woord, dat wij erfgenaam van God en 
mede-erfgenaam van Jezus Christus zijn, koning en priester van God, 
dat wij heerlijkheid, heerschappij, verhoging, tronen en alle macht en 
eigenschappen bezitten die onze hemelse Vader bezit en ontwikkelt. 
Dat is het doel van ons bestaan op deze aarde. Om die verhoogde posi
tie te bereiken, is het nodig dat wij deze ervaring in het sterfelijk leven
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of deze proeftijd doormaken, waardoor wij kunnen tonen dat wij het 
waardig zijn, door de hulp van onze oudere broer Jezus.18

De mens kan alleen in rechtschapenheid verlost en verhoogd 
worden in het koninkrijk van God. Daarom moeten wij ons bekeren 
van onze zonden en in het licht wandelen zoals Christus in het licht is, 
opdat zijn bloed ons van al onze zonden mag reinigen en wij omgang 
mogen hebben met God en van zijn heerlijkheid en de verhoging 
ontvangen.19

Door onze deelneming aan het avondmaal gedenken 
wij Jezus Christus en zijn verzoening

Toen Adam uit de hof was geworpen, werd hij geboden om offers 
te brengen aan God. Daardoor werd hij, met iedereen die aan die 
offers deelnam, herinnerd aan de Heiland. Hij werd herinnerd aan de 
Heiland Die zou komen om hen van de dood te verlossen. Hij werd 
herinnerd aan de Heiland Die hen voor altijd zou uitsluiten van een 
terugkeer naar de tegenwoordigheid van God, als de verzoening er 
niet was. Die verzoening zou door Hem tot stand gebracht worden. 
Door zijn komst en zijn dood werd dit gebod vervuld. En Hij stelde 
het avondmaal in en gebood zijn volgelingen om er altijd aan deel 
te nemen om Hem te gedenken, en in gedachten te houden dat Hij 
hen verlost had, en tevens dat zij een verbond hadden gesloten om 
zijn geboden te onderhouden en met Hem in de geestelijke wederge
boorte te wandelen. Daarom is het nodig om deel te nemen aan 
het avondmaal, als getuigenis aan Hem dat wij Hem gedenken, dat 
wij bereid zijn om de geboden te onderhouden die Hij ons heeft 
gegeven, opdat wij zijn Geest mogen hebben om altijd bij ons te zijn -  
tot het einde, en tevens dat wij vergeving van onze zonden mogen 
behouden.20

Toen Jezus kwam en leed ‘als rechtvaardige voor onrechtvaardi- 
gen’, Hij die zonder zonde was voor hem die gezondigd had, en werd 
onderworpen aan de straf van de wet die de zondaar had overtreden, 
werd de wet van offerande vervuld, en in plaats daarvan gaf Hij een 
andere wet die wij het ‘sacrament van het avondmaal des Heren’ noe
men, waardoor zijn leven en bediening, zijn dood en opstanding, het 
grote offer dat Hij heeft gebracht voor de verlossing van de mens, voor 
altijd herdacht dient te worden, want, heeft Hij gezegd, ‘doet dit ( . . . )  
tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker 
drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt’. Daarom is
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deze wet voor ons wat de wet van offerande was voor hen die leefden 
vóór de eerste komst van de Zoon des mensen, totdat Hij zal wederko
men. Daarom moeten wij het eren en heilig houden, want er is een 
straf verbonden aan de overtreding ervan [zie 1 Korintiërs 11:25-29] 21

Het sacrament van het avondmaal des Heren ( . . . )  is een beginsel 
van het evangelie, een beginsel dat net zo nodig door alle gelovigen 
gevolgd moet worden als enige andere verordening van het evangelie. 
Wat is het doel ervan? Dat wij voortdurend de Zoon van God in 
gedachten mogen houden, die ons verlost heeft van de eeuwige dood 
en ons weer leven heeft gebracht door de macht van het evangelie. 
Voor de komst van Christus naar de aarde werd dit door de bewoners 
van de aarde herdacht door een andere verordening, waarbij het leven 
van een dier geofferd werd, een verordening die een gelijkenis was 
voor het grote offer dat in het midden des tijds zou plaatsvinden.22

Studiesuggesties

• Wat is de verzoening? Wanneer hebt u de macht van de verzoening 
sterk gevoeld?

• Wat is de geestelijke dood? Waarom is het ‘verschrikkelijker (. . . )  
dan die van het lichaam’?

• Als ‘er geen uitweg was verschaft’ voor Adam en zijn nage
slacht, wat zou dan het gevolg voor ons zijn geweest? (Zie ook 
2 Nephi 9 :6 -9 )

• Wat heeft de Heiland gedaan om ons in staat te stellen aan de gees
telijke dood te ontkomen? Wat moeten wij doen om de geestelijke 
dood te overwinnen? Hoe kunnen wij ‘God vragen om zijn genade 
om ons te reinigen van ( . . . )  ongerechtigheid’?

• Welke zegeningen hebt u ontvangen omdat u weet dat Jezus 
Christus ons kan reinigen van het kwaad dat we onszelf en andere 
mensen aandoen? Hoe hebt u die zegeningen bij andere mensen 
gezien?

• Wat houdt het in om weer tot leven te komen? Hoe kunnen wij nu 
al in geestelijk opzicht weer tot leven komen? (Zie Mozes 6:64-68.) 
Welke zegeningen krijgen zij die ‘weer tot leven komen door de 
heerlijkheid van het celestiale koninkrijk’? (Zie ook LV 88:28-29)

• Wat is het ‘doel van ons aardse bestaan’?
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Hoe kunnen wij mede door deelneming aan het avondmaal 
de geestelijke dood overwinnen? Hoe kunnen wij de Heiland altijd 
gedenken? Wat kunnen wij doen om het avondmaal te eren en 
heilig te houden?

Hoe kunnen wij in dankbaarheid de gave van de verzoening ont
vangen?
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____ ___________ cG@SÖ É  (SZ&Zn-----------------------

Moedig staan voor de zaak 
van Christus

Wij moeten moedig staan voor de zaak van Christus, 
en trouw zijn aan onze verbonden, onze God en het 

werk van Zion.

Uit het leven van Joseph F. Smith

I n  de herfst van 1857 keerde Joseph F. Smith, die toen net negentien 
was, van zijn zending in Hawaii terug naar huis. Zijn thuisreis ging via 
San Francisco, Los Angeles en San Bernardino. ‘Toen de kleine huifkar- 
karavaan in het zuiden van Californië nog maar een kleine afstand had 
afgelegd en het kamp opsloeg, reden enkele anti-“mormoonse” woes
telingen te paard het kamp binnen, onder luid gevloek dreigend wat 
ze de “mormonen” zouden aandoen. Joseph F. was op korte afstand 
van het kamp hout aan het sprokkelen voor het vuur, maar hij zag dat 
de paar leden van zijn eigen reisgezelschap zich heimelijk in het kreu
pelhout bij de kreek hadden verstopt. Toen hij dat zag, ( . . . )  kwam de 
gedachte bij hem op: “Moet ik vluchten voor die kerels? Waarom zou 
ik bang voor ze zijn?” Met die gedachte liep hij met zijn armen vol 
hout naar het kampvuur, waar een van de woestelingen, met zijn pis
tool in de hand, nog stond te schreeuwen en te vloeken over de “mor
monen”. Hij zei met luide stem tegen Joseph F.:

‘“Ben jij ‘mormoon’?”

‘En het rechtstreekse antwoord was: “Jazeker; door de wol 
geverfd; helemaal; door en door.”

‘Daarop greep de woesteling hem bij de hand en zei:

“‘Nou, jij bent d e -------------- fijnste vent die ik ooit ben tegengeko
men! Schud me de hand, jongeman, ik ben blij om een man te ont
moeten die opkomt voor zijn overtuiging.” ’1
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President Smith was in zijn leven trouw aan de Heer, ongeacht wat 
de hindernissen of moeilijkheden waren. Een goede vriend van hem, 
tevens presiderend bisschop van de kerk, Charles W. Nibley, heeft 
over hem gezegd: ‘Geen hart is ooit trouwer geweest aan alle princi
pes van de mannelijkheid, rechtschapenheid, rechtvaardigheid en 
genade dan het zijne; dat grote hart, in dat geweldige raamwerk, 
maakte van hem de grootste, de moedigste, de zachtaardigste, de zui
verste en de beste van alle mensen die in zijn tijd op aarde waren!’2

Leringen van Joseph F. Smith

Wij moeten trouw zijn aan onze verbonden,
God en de zaak van Zion

Wij behoren het goede voorbeeld te geven; wij behoren trouw te 
zijn aan het geloof. ( . . . )  Wij behoren trouw te zijn aan onze verbon
den, onze God, elkaar, en de belangen van Zion, ongeacht wat de con
sequenties zijn, ongeacht wat de gevolgen kunnen zijn. ( . . . )  De mens 
die dicht bij het koninkrijk van God blijft, de mens die zijn volk trouw 
is, de mens die zichzelf rein en onbevlekt voor de wereld houdt, is de 
mens die God zal aanvaarden, die God zal steunen, die wel zal varen in 
het land, of hij nu zijn vrijheid heeft, of gevangen zit in een gevange
niscel, het maakt geen verschil waar hij zich bevindt, want het zal hem 
uiteindelijk goed gaan.3

Wij kunnen zien in welke richting de wereld afdwaalt wat 
godsdienst betreft. Als ze iets goedkoop kunnen krijgen, als ze er niet 
veel moeite voor hoeven doen, dan vinden ze het niet erg om er iets 
van te hebben. Maar dat geldt niet voor de heiligen der laatste dagen. 
Noch geldt dat voor een levende godsdienst. Want ik wil u zeggen 
dat de godsdienst van Christus geen zondagsgodsdienst is; het is geen 
tijdelijke godsdienst; het is een godsdienst die nooit ophoudt; en hij 
stelt eisen aan zijn toegewijden op maandag, dinsdag, woensdag en 
alle dagen van de week, net zo oprecht, net zo sterk als op de sabbat
dag. Ik zou nog geen cent geven voor een zondagsgodsdienst, of voor 
een godsdienst die door de mens bedacht is, hetzij door priesters of 
door leken.

Mijn godsdienst is de godsdienst van God. Het is de godsdienst van 
Jezus Christus, anders zou hij volkomen waardeloos zijn voor mij, en 
zou hij volkomen waardeloos zijn voor alle andere mensen, wat gods
dienst betreft. Als het niet in mijn ziel was, als ik het niet in mijn hart
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ontvangen had, of het niet geloofde met heel mijn hart, verstand, 
macht en sterkte, en het naleefde, en het veilig hield in mijn hart, alle 
dagen van mijn leven - zowel doordeweekse dagen als rustdagen, 
zowel privé als in het openbaar, hier en elders, ongeacht waar - dan 
zou de godsdienst van Christus, de godsdienst van goed doen, de 
godsdienst van gerechtigheid, de godsdienst van zuiverheid, de gods
dienst van goedaardigheid, geloof, van verlossing van onze zonden in 
dit sterfelijk leven, en van heil en verhoging in het koninkrijk van God
-  dan zou mijn godsdienst voor mij niet het evangelie van de Zoon van 
God zijn. Dit is ‘mormonisme’, en het is de soort godsdienst die we 
onze kinderen willen leren. Wij moeten het zelf ontvangen, en het van 
ons hart aan hun hart leren en van onze liefde aan hun liefde, en dan 
kunnen wij hen inspireren vanwege ons eigen geloof en onze eigen 
getrouwheid aan en overtuiging van de kerk.4

Het is onze plicht om standvastig te zijn bij tegenstand

Een van de grootste eigenschappen van waar leiderschap is een 
hoge norm van moed. Als we het hebben over moed en leiderschap, 
dan gebruiken we termen die staan voor de levenswijze waardoor 
mensen bewust de juiste koers om te volgen vaststellen, en waardoor 
zij trouw vasthouden aan hun overtuiging. Er is nooit een tijd geweest 
in de kerk waarin er niet van haar leiders vereist werd dat zij moedig 
waren; niet alleen moedig in de zin dat zij in staat waren om fysieke 
gevaren tegemoet te treden, maar ook in de zin dat zij standvastig 
waren en trouw aan een duidelijke, oprechte overtuiging.5

Het is betreurenswaardig dat er een aantal heiligen der laatste 
dagen is dat probeert, met gevaar voor hun principes, het ‘mormo
nisme’ populair te maken. Ze willen onze godsdienst laten voldoen 
aan de leer en de wensen van andere mensen. Zij lijken er meer 
waarde aan te hechten om in harmonie met de mensen in de wereld te 
zijn, dan te leven naar de beginselen van het evangelie. ( . . . )  Die broe
ders moeten onthouden dat de theorieën van de wereldwijzen niet 
veilig in de beginselen van het evangelie geënt kunnen worden. ( . . . )

Een heilige der laatste dagen zijn, vereist het opofferen van 
wereldse doelen en pleziertjes, het vereist trouw, een sterk karakter, 
waarheidsliefde, een integere opstelling tegenover principes, en een 
groot verlangen om de waarheid te laten triomferen en voort te laten 
gaan. Dat houdt in dat onze positie vaak onpopulair moet zijn. Het
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betekent een oneindige strijd tegen zonde en wereldlijkheid. Het is 
geen makkelijke weg om te bewandelen, ( . . . ) maar alleen op die 
manier kunnen we de waarheid vestigen, ons karakter ontwikkelen en 
de evangeliebeginselen zuiver houden die ons zijn toevertrouwd.6

Er zijn mensen die moedig zijn in alles wat zij kunnen doen om 
bepaalde resultaten tot stand te brengen. Zij bestrijden het kwaad en 
weerstaan het verkeerde dat hen en anderen is aangedaan; maar zijn 
zij verslagen, zien zij een goede zaak lijden, en mensen die tot het 
kwaad geneigd zijn overwinnen, dan geven zij het op. Wat heeft het 
voor nut? Dat is de vraag die het meest bij hen opkomt. Zij zien dat 
slechte mensen schijnbaar succes hebben. Zij zien dat mensen met 
een slechte reputatie geëerd worden door hun medemensen tot zij 
zelf bijna overtuigd zijn dat het lot de mens beloont voor slechte 
daden. Wat een verloren zaak lijkt te zijn, inspireert hen niet tot hoop. 
Het is verloren, zeggen zij, en wij zullen er het beste van moeten 
maken en het laten lopen. Zij zijn ontmoedigd. Sommigen trekken de 
doeleinden van de voorzienigheid bijna in twijfel. Zij hebben de moed 
van de mens, maar niet de moed van het geloof.

Hoe anders was het met Paulus! Hij had onbevreesd gewerkt, hij 
had een goddelijke boodschap, hij had de tegenstander weerstaan, en 
schijnbaar hadden zij hem overwonnen. Hij was gevangengenomen, 
onderworpen aan een vernederende behandeling door de wetgevers. 
Hij was in slavernij, de dood wachtte hem, maar hij had toch nog 
moed. Hij had de moed van het geloof. Lees deze ontroerende woor
den die hij aan de Efeziërs stuurde, zoals opgetekend in Efeziërs 6:13, 
geschreven op een moment dat de meeste mensen zouden hebben 
gedacht dat ze zich hadden ingespannen voor een verloren zaak: 
‘Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bie
den in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 
houden.’

Hebben wij alles gedaan wat in ons vermogen ligt voor de zaak van 
de waarheid, en hebben we het kwaad weerstaan dat de mens op ons 
heeft gebracht, en zijn we overweldigd door hun kwaad, dan is het 
nog onze plicht om stand te houden. Wij kunnen niet opgeven; wij 
kunnen ons er niet bij neerleggen. Grote zaken zijn niet gewonnen in 
één enkele generatie. Standvastig blijven wanneer geconfronteerd 
met overweldigende tegenstand, als je alles hebt gedaan wat je kon, is 
de moed van het geloof. De moed van het geloof is de moed van de 
vooruitgang. Mensen die deze goddelijke eigenschap bezitten, gaan 
voort; zij mogen niet eens stilstaan, als ze dat zouden willen. Ze zijn
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Robert Barrett, De apostel Paulus schrijft. President Joseph F. Smith heeft 
gezegd van Paulus: ‘Hij was in slavernij, de dood wachtte hem, maar hij had toch nog 

moed. Hij had de moed van het geloof.’ (Gospel Doctrine, blz. 119.)

niet alleen het product van hun eigen macht en wijsheid; zij zijn een 
werktuig van èen hogere wet en een goddelijk doel.

Anderen zouden het opgeven, zouden moeilijkheden vermijden.
Dergelijke mensen lezen de geschiedenis, als zij dat al doen, 

alleen zoals zij die zien; zij kunnen de hand van God niet zien in de 
aangelegenheden van de mens, omdat zij ze alleen door het oog van 
de mens zien en niet met het oog van het geloof. Zij hebben geen 
weerstand meer -  zij hebben God volkomen uit het oog verloren. Zij 
hebben niet zijn hele wapenrusting aangedaan. Zonder dat dragen zij 
de last van vrees en angstige verwachting, eri zinken zij. Voor derge
lijke mensen lijkt alles dat moeilijkheden geeft noodzakelijk. Het is 
onze taak, als heiligen van God, om ‘standvastig te zijn’, zelfs als we 
overweldigd worden door het kwaad.7

Als een mens besluit om de wereld te verzaken met al zijn dwaas
heden en zonden, en zich te identificeren met Gods volk, van wie 
overal kwaad gesproken wordt, dan is er moed voor nodig, en manne
lijkheid, een onafhankelijk karakter, superieure intelligentie en een
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vastbeslotenheid die onder de mensen ongebruikelijk is; want de men
sen deinzen terug voor het onpopulaire, voor dat wat hun geen lof en 
pluimstrijkerij zal brengen, voor al wat in enige mate dat zal bevlekken 
wat zij eer of een goede naam noemen.8

Laat de geest van dit evangelie zo in mijn ziel vastgelegd worden 
dat ik, al maak ik armoede door, of beproeving, of vervolging, of de 
dood, dat ik en mijn huis God blijven dienen en zijn wetten blijven 
onderhouden. Maar de belofte is dat u gezegend zult worden wegens 
gehoorzaamheid. God zal hen eren die Hem eren, en zal hen geden
ken die Hem gedenken. Hij zal allen steunen die de waarheid steunen 
en die trouw zijn. God helpt ons, wees daarom trouw aan de waar
heid, nu en altijd.9

Wij kunnen heldhaftige strijders voor 
de zaak van Christus zijn

Terwijl ik deze middag luisterde naar deèautoriteiten, moest ik 
denken aan sommige van onze vrienden die zijn heengegaan. Kijken 
we terug en denken we aan president Young, Heber C. Kimball, 
Willard Richards, George A. Smith, Parley Pratt, president John Taylor, 
Erastus Snow en duizenden getrouwe, heldhaftige heiligen van God 
die de vervolging hebben doorgemaakt in Ohio, Missouri en Illinois, 
en die telkens weer uit hun huis verdreven zijn, en uiteindelijk de wil
dernis in gedreven zijn, zonder enige kennis, afgezien van de beloften 
van de Heilige Geest in hun hart, dat zij ooit een rustplaats zouden vin
den voor hun vermoeide voeten -  die verdreven waren van huis en 
haard, van hun familie en vrienden, en die geen enkele hoop hadden 
om ooit een rustplaats te bereiken, maar die, voor zover dat met men
selijke kennis of visie te voorzien was, met vermoeide tred over de 
vlakten moesten blijven sjokken, hoewel zij een onaangetast vertrou
wen in God en onwankelbaar geloof in zijn woord hadden -  als we 
terugkijken en denken aan die taferelen, dan kunnen we de getrouwe 
mannen en vrouwen niet vergeten die dit hebben doorgemaakt. Zij 
zijn onderweg niet bezweken; zij zijn niet teruggevallen in hun oude 
levenswijze; zij hebben zich niet afgewend van de waarheid. Des te 
zwaarder de beproeving, des te moeilijker de reis, des te groter de hin
dernissen, des te standvastiger en vastbeslotener waren zij.10

Ik heb al vanaf mijn jeugd samengewerkt met mensen als Brigham 
Young, Heber C. Kimball, Willard Richards, George A. Smith, Jedediah
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M. Grant, Daniel H. Wells, John Taylor, George Q. Cannon en Wilford 
Woodruff en zijn medewerkers, Lorenzo Snow en zijn medewerkers, 
de twaalf apostelen, de zeventigen en de hogepriesters van De Kerk 
van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Dat doe ik al 
meer dan zestig jaar. Ik hoop dat mijn woord gehoord mag worden 
door elke vreemdeling die zich op gehoorsafstand van mij bevindt, 
want ik wil tot u getuigen dat er nooit onder de mensen die ik heb 
gekend betere mensen geleefd hebben. Ik kan dat getuigen omdat ik 
die mensen kende, omdat ik van jongs af aan met ze opgegroeid ben, 
met hen ben omgegaan in raden, in gebed, en op reizen van nederzet
ting tot nederzetting in dit land hier, en bij de oversteek van de vlak
ten. Ik heb ze privé en in het openbaar horen spreken, en ik geef u 
mijn getuigenis dat zij mannen van God waren, oprechte mannen, zui
vere mannen, Gods edelen.11

Er zijn hier zusters bezig met het werk van de zustershulpvereni- 
ging. ( . . . )  Er zijn hier zusters die verbonden zijn aan de onderlinge 
ontwikkelingsverenigingen, en zusters die verbonden zijn aan het 
jeugdwerk en de belangen van de zondagsschool. ( . . . )  Zij allen heb
ben onze zegen, want wij hebben vertrouwen in hen. Wij geloven dat 
zij zelf de waarheid kennen en geen licht van iemand anders hoeven te 
lenen. Wij weten dat hun integriteit boven alle twijfel verheven is; wij 
weten dat zij God en de waarheid liefhebben en dat zij meer van het 
werk houden dan van hun eigen belangen. Wij kennen velen van hen 
en wij weten dat zij er zo over denken. Wij hebben hen lief; zij hebben 
ons respect, ons volle vertrouwen; de Heer zal hen zegenen.12

De zusters van de zustershulpvereniging, die altijd actief en 
behulpzaam zijn, zijn altijd te vinden geweest waar er nood was, hulp 
verlenend aan de armen, troost gevend aan de bezochten, omziend 
naar de weduwen en de wezen, en reizend naar verafgelegen plekken 
om waardevolle instructies te geven.13

President Heber C. Kimball was een van Gods edelen. Zo trouw in 
het vervullen van elke opdracht als men maar kan. Zuiver als geraffi
neerd goud. Onbevreesd voor vijanden of de dood. Scherpzinnig en 
vol van de geest van de profeten. Geïnspireerd door God. Heldhaftig 
in het getuigenis van Christus; een levenslange, onwankelbare vriend 
en getuige van de goddelijke roeping en zending van Joseph Smith. Hij 
was geroepen door de genade van God, geordend door levend gezag, 
en hij leefde en stierf als een apostel van de Heer Jezus Christus.14

110



H O O F D S T U K  1 2

Ik geloof dat de broeders van de Twaalf die op hun post zijn geble
ven, hun plicht hebben gedaan, pal staan voor het voortstuwen van 
het koninkrijk van God, en dat zij één zijn in hun mening over en werk 
voor de opbouw van Zion. ( . . . )  Zij zijn het vertrouwen van de heiligen 
der laatste dagen waard, zij zijn heldhaftig in hun getuigenis van de 
waarheid, en zijn oprecht en waakzaam in hun zorg voor de belangen 
van Zion.15

Welnu, moge God u zegenen. Moge u vrede hebben in uw ziel, en 
de liefde van God in u verblijven. Moge deugd al uw daden versieren. 
Moge u oprecht en eerlijk voor de Heer leven, het geloof behouden en 
heldhaftig zijn in het getuigenis van Jezus Christus; want hij die held
haftig is, zal zijn beloning ontvangen. God zegene u, is mijn gebed, in 
de naam van Jezus Christus. Amen.16

Studiesuggesties

• Wat houdt het in heldhaftig te zijn in het getuigenis van Christus? 
Hoe kunnen wij in ons dagelijks leven bereidheid tonen om onze 
godsdienst en onze God trouw te zijn?

• Waarom is de godsdienst van Christus niet alleen ‘een zondags
godsdienst’? Hoe kunnen wij onze kinderen onze godsdienst leren 
‘van ons hart tot hun hart, en van onze liefde tot hun liefde’?

• Hoe zouden wij, als lid van de kerk, soms proberen het evangelie 
‘populair’ te maken ‘met gevaar voor de principes’?

• Hoe kunnen wij de juiste tolerantie tonen voor andermans menin
gen en levenswijzen, zonder onze trouw aan onze principes op te 
offeren?

• Hoe kunnen wij anderen principes leren zoals moed, trouw aan 
principes, en een heldhaftige levenswijze volgens het evangelie -  
ook aan onze kinderen?

• Noem enkele manieren waarop de eerste kerkleiders heldhaftig 
waren in hun getuigenis. Wat kunnen wij uit hun leven leren aan
gaande moedig en heldhaftig zijn?

• Wat is de ‘moed van het geloof’? Wanneer hebt u in tijden van 
tegenstand blijk gegeven van die moed?

• Hoe kunnen wij heldhaftig zijn in het vervullen van onze kerkroe- 
ping?
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• Welke zegeningen krijgen wij en onze huisgenoten als wij heldhaf
tig het evangelie naleven? (Zie ook LV 14:7.) Wat zijn de eeuwige 
consequenties voor hen die niet heldhaftig zijn in het getuigenis 
van Jezus? (Zie ook LV 76:79.)
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------'------------ ĉ s@sö lilil <52®dh----------- :-------
Houd u aan de waarheid om 

niet misleid te worden

Wij moeten ons houden aan de zuivere, ware 
beginselen van het evangelie van Jezus Christus en de 
valse leringen en dwalingen van misleiders vermijden.

Uit het leven van Joseph F. Smith

Jo s e p h  F. Smith was nog maar enkele maanden terug van een zen
ding naar Groot-Brittannië toen president Brigham Young hem voor de 
derde keer op zending riep - voor de tweede keer naar Hawaii. Omdat 
hij vloeiend Hawaiiaans sprak, vroeg president Young hem om als tolk 
op te treden voor de ouderlingen Ezra T. Benson en Lorenzo Snow, bei
den lid van het Quorum der Twaalf Apostelen. Toen zij in het voorjaar 
van 1864 vertrokken naar Hawaii, was Joseph F. Smith 24 jaar.

Joseph F. Smith heeft eens over die zending gezegd: ‘Het bijzon
dere doel van onze opdracht [was] om een halt toe te roepen aan de 
frauduleuze activiteiten van [een] oplichter ( . . . )  die de ( . . . )  [Hawai
iaanse] leden van de kerk misleidde, niet alleen in leerstellige zaken, 
maar ook in zijn grotesk vals voorwenden van eigen macht en gezag. 
Hij had de kerk naar eigen inzicht gereorganiseerd, twaalf apostelen 
en andere functionarissen geordend, welke ordeningen hij verkocht 
had, en hij presenteerde zichzelf voor het volk als een priesterlijk en 
koninklijk heerser die zij nederig eer moesten brengen. Wij confron
teerden hem met zijn misdaden, klaagden hem wegens zijn misdaden 
aan, en werkten hard om hem terug te winnen, maar hij bleek vast
houdend en onbekeerlijk te zijn, en werd daarom afgesneden van de 
kerk. Vervolgens staken wij onze energie in het terugwinnen van hen 
die hij misleid had. In dat werk waren wij, met de zegen van God, 
uitermate succesrijk.’1 Toen de ouderlingen Benson en Snow de eilan
den verlieten, bleef Joseph F. Smith tot de volgende winter achter om
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de kerkaangelegenheden verder in orde te brengen. Gedurende die 
tijd gaf hij de leden van de kerk raad die door de afvallige op een 
dwaalspoor waren gebracht maar zich wilden bekeren. De rest van 
zijn leven leerde president Smith de heiligen hoe belangrijk het is om 
valse leerstellingen te herkennen en te weerstaan.

Leringen van Joseph F. Smith

Heiligen der laatste dagen moeten zich houden aan de 
waarheid, wat er ook gebeurt

We zouden inmiddels voldoende ervaring moeten hebben om te 
beseffen dat niemand, geen enkele persoon of groep, geen enkele 
geheime organisatie voldoende kracht en macht heeft om de doelein
den van de Almachtige te dwarsbomen of de koers van zijn werk te 
veranderen. Vele, vele mensen zijn in het verleden opgestaan, en veel 
van die mensen hebben het onjuiste denkbeeld gekregen dat zij een 
geweldige hervorming in de kerk tot stand zouden brengen; zij ver
wachtten dat alle mensen binnen korte tijd hun banier, hun waar- 
heidsbanier zouden verlaten waarom zij zich hadden vergaderd vanaf 
het begin van de kerk tot aan die tijd. Die mensen dachten dat de men
sen de ‘nieuwe herders’ zouden volgen, maar het volk van God kent 
de stem van de ware Herder en zij zullen de stem van de vreemdeling 
niet volgen, noch de raad van hem die gezag op zich neemt dat hem 
niet toebehoort. Zij zullen nooit zo iemand volgen. De heiligen der 
laatste dagen kennen de geest van het evangelie, zij begrijpen de 
Geest van waarheid. Zij hebben hun plicht geleerd en zullen vasthou
den aan de waarheid, wat er ook gebeurt.

Vanaf het begin tot nu toe zijn wij met de hele wereld geconfron
teerd; en de hele wereld is, min of meer, in opstand gekomen tegen 
het werk van de Heer, niet alleen vanwege haat, niet alleen vanwege 
de bedoeling of het verlangen in hun hart om kwaad te doen of de 
waarheid te bestrijden, maar omdat zij de waarheid niet kenden, en 
omdat zij niet wisten wat zij deden. Velen zijn misleid door de stem 
van valse herders, en zijn misleid door verkeerde invloeden. Zij zijn 
misleid; zij kennen de waarheid niet; noch begrijpen zij wat zij doen, 
en daarom stellen zij zich als het ware op tegen de waarheid, tegen 
het werk van de Heer; zo is het al vanaf het begin. Vanaf de dag dat de 
profeet Joseph Smith voor het eerste verteld heeft over zijn visioen tot 
nu, heeft de vijand van alle rechtschapenheid, de vijand van waarheid, 
van deugd, van eer, van oprechtheid en reinheid van leven, de vijand
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van de enige ware God, de vijand van rechtstreekse openbaring van 
God en van de inspiratie die uit de hemel tot de mens komt, zich 
tegenover dit werk opgesteld.

U hebt nooit een goed mens gezien die zich tegenover de zaak van 
Zion opstelde -  zeker niet de vriend van rechtschapenheid, de vriend 
van openbaring, de vriend van God, de vriend van waarheid, de vriend 
van een rechtschapen en reine levenswijze, de vriend van rechtscha
penheid, de vriend van de wijsheid om waarheid van dwaling te 
onderscheiden en licht van duisternis. Zich opstellen tegenover de 
zaak van Zion is hetzelfde als zich opstellen tegenover God, tegenover 
openbaring van God, tegenover de Geest die alle mensen naar alle 
waarheid leidt die uit de bron van licht en intelligentie komt, tegen
over het beginsel dat de mensen samenbrengt en hen ertoe brengt 
hun zonden te verzaken, de rechtschapenheid te zoeken, God met 
heel hun hart, verstand en sterkte lief te hebben en hun naasten lief te 
hebben als zichzelf.2

Pas op voor valse leerstellingen

Er zijn altijd enkele mensen die de macht van God willen beperken 
tot de macht van de mens, en wij hebben er enkelen onder ons, en zij 
bevinden zich ook onder onze onderwijzers op school. Zij willen dat u 
de geïnspireerde verhalen uit de Schriften niet gelooft waarin staat dat 
de wind en de golven onderworpen zijn aan de macht van God; noch 
dat u de bewering gelooft dat de Heiland duivels uitwierp, doden 
opwekte, of wonderen verrichtte, zoals de genezing van de melaatse, 
maar dat dit een mythe is. Zij willen u laten geloven dat God en zijn 
Zoon Jezus Christus niet in eigen persoon aan Joseph Smith versche
nen zijn, maar dat dit slechts een mythe is - maar wij weten beter: de 
Geest heeft tot ons getuigd dat het de waarheid is. En ik zeg, pas op 
voor mensen die tot u komen met ketterijen zoals dat de dingen door 
de natuurwetten uit zichzelf ontstaan en dat God geen macht heeft.3

Onder de heiligen der laatste dagen is het verkondigen van 
valse leerstellingen in de vermomming van evangeliewaarheden te 
verwachten van twee soorten mensen, en vrijwel uitsluitend van hen. 
Zij zijn:

Ten eerste: de hopeloos onwetenden, zij die een gebrek aan intelli
gentie hebben vanwege hun luiheid, die nauwelijks moeite doen, als 
zij dat al doen, om zichzelf te verbeteren door te lezen en te studeren
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- zij die besmet zijn met een vreselijke ziekte die zich tot een onge
neeslijke aandoening kan ontwikkelen, namelijk luiheid.

Ten tweede: de hoogmoedige snoevers, die lezen bij het licht van 
hun eigen ijdelheid; die interpreteren op basis van zelfgemaakte 
regels; die zichzelf tot wet zijn, en zich aldus opstellen als de enige 
rechter van hun eigen daden. Zij zijn gevaarlijker onwetenden dan de 
eerstgenoemden.

Hoed u voor de luien en de hoogmoedigen.4

De heiligen der laatste dagen zouden nu zo langzamerhand zo 
gevestigd moeten zijn in de overtuiging dat God zijn kerk voor de 
laatste keer blijvend op aarde gevestigd heeft, en dat die niet meer zal 
worden weggenomen of vernietigd; en dat Gods huis een huis van 
orde is, van wetten, van regelmaat; dat grillige verstoorders met een 
rusteloos temperament die, door hun onwetendheid en egoïsme, 
ijdele kletsers zijn geworden, maar blijk geven van de grootse aanmati
ging dat zij profetische vermogens en andere geestelijke eigenschap
pen en gaven zouden hebben, geen invloed op hen zouden moeten 
hebben, noch zouden de heiligen zich door dergelijke lieden en hun 
theorieën moeten laten verontrusten. De kerk van Christus is bij de 
heiligen. Zij heeft de wet van God voor haar bestuur en voortzetting. 
Zij bezit alle middelen voor het rechtzetten van alles wat verkeerd of 
dwaling is, wat van tijd tot tijd kan voorkomen, en dat zonder anar
chie of zelfs revolutie; zij kan het doen door het proces van evolutie -  
door ontwikkeling, door een toename van kennis, wijsheid, geduld en 
naastenliefde.

De presiderende quorums van de kerk zullen altijd uit dergelijke 
mannen bestaan. Ze zullen dusdanig worden uitgekozen dat de heili
gen verzekerd kunnen zijn dat het beleid van hen aan wie het bestuur 
van de kerkaangelegenheden wordt toevertrouwd, gekenmerkt zal 
worden door degelijke wijsheid, rechtvaardigheid en het consciënti
eus nakomen van plichten.5

Vanaf de tijd van Hiram Page (Leer en Verbonden 28) zijn er in 
verschillende perioden manifestaties van misleidende geesten aan 
leden van de kerk geweest. Soms zijn dat mensen geweest die door 
overtreding een makkelijke prooi waren geworden voor de aartsmis- 
leider. Op andere tijden worden mensen die er prat op gaan de regels, 
verordeningen en ceremonieën van de kerk strikt na te komen, mis
leid door valse geesten die een invloed uitoefenen die zo goed datgene 
imiteert wat uit een goddelijke bron komt, dat zelfs die mensen, die 
denken dat zij ‘de uitverkorenen’ zijn, het moeilijk vinden om het
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essentiële verschil te onderscheiden [Matteüs 24:24]. Satan zelf had 
zichzelf getransformeerd om eruit te zien als ‘een engel des lichts’ 
[2 Korintiërs 11:14; 2 Nephi9:9].

Als visioenen, dromen, talen, profetie, ingevingen of welke andere 
bijzondere gave of inspiratie iets overbrengt dat niet overeenstemt 
met de aanvaarde openbaringen van de kerk, of indruist tegen de 
beslissingen van haar gevestigde autoriteiten, dan kunnen de heiligen 
der laatste dagen weten dat het niet van God is, hoe plausibel het ook 
mag overkómen. Bovendien moeten zij ook begrijpen dat aanwijzin
gen voor de leiding van de kerk door openbaring zullen komen, door 
het hoofd. Alle getrouwe leden hebben recht om van de Heilige Geest 
inspiratie te ontvangen voor zichzelf, hun gezin en allen die zij vol
gens hun aanstelling en ordening moeten presideren. Maar alles wat 
niet overeenstemt met dat wat door het hoofd van de kerk van God 
komt, mag niet ontvangen worden als zijnde gezaghebbend of 
betrouwbaar.6

De gaven van de Geest en de machten van het heilig priesterschap 
zijn van God. Zij zijn gegeven om de mensen tot zegen te zijn, om ze 
aan te moedigen en hun geloof te sterken. Dat weet Satan heel goed. 
Daarom probeert hij met imitatie-openbaringen de kinderen van God 
te verblinden en misleiden. Bedenk wat de tovenaars in Egypte pres
teerden in hun pogingen om de farao te misleiden met betrekking tot 
de goddelijke aard van de zending van Mozes en Aaron. (. . . )

Dat de macht om wonderen tot stand te brengen ook van een 
kwade bron kan komen, wordt door Christus gezegd in zijn profetie 
aangaande het grote oordeel: ‘Velen zullen te dien dage tot Mij zeg
gen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw 
naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? 
En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg 
van Mij, gij werkers der wetteloosheid’ (Matteüs 7:22-23).

Het gevaar en de macht van het kwaad in hekserij schuilt niet 
zozeer in de hekserij zelf, als wel in de dwaze lichtgelovigheid waar
mee bijgelovige mensen de beweringen erover aannemen. Het is bela
chelijk om te geloven dat de duivel een onschuldige man of vrouw 
kan kwetsen of verwonden, vooral als hij of zij lid is van de kerk van 
Christus -  [tenzij] die man of vrouw gelooft dat een dergelijke invloed 
hem of haar kwaad kan doen. Als zij een dergelijk denkbeeld hebben, 
dan kunnen zij zich makkelijk aan hun eigen bijgeloof overgeven. Er 
schuilt geen macht in de hekserij zelf, alleen voor zover het geloofd en 
aanvaard wordt.7
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Vermijd godsdienstige stokpaardjes

Broeders en zusters, zorg dat u geen godsdienstige stokpaardjes 
hebt. Stokpaardjes zijn gevaarlijk in de kerk van Christus. Zij zijn 
gevaarlijk omdat zij bepaalde beginselen of denkbeelden teveel voor
rang geven boven andere, ten nadele van andere, die daardoor minder 
belangrijk lijken, terwijl ze net zo belangrijk zijn, net zo bindend en 
net zoveel heil brengen als de leerstellingen of geboden die men de 
voorkeur geeft.

[Godsdienstige] stokpaardjes geven hun die ze hebben een ver
keerde blik op het evangelie van de Verlosser. Zij vervormen zijn 
beginselen en leringen en verstoren de verhoudingen daartussen. Het 
is een onnatuurlijke visie. Elk beginsel en gebruik dat God geopen
baard heeft, is essentieel voor het heil van de mens. Een ervan onte
recht voorop zetten, en daarmee alle andere verbergen en minder aan
dacht schenken, brengt ons heil in gevaar, want het verduistert onze 
gedachten en ons begrip. Een dergelijke mening, ongeacht wat het 
onderwerp is, geeft ons oogkleppen, verzwakt ons geestelijk begrip 
en verduistert onze gedachten. Met als gevolg dat de persoon die last 
heeft van die perversiteit en beperking van zijn visie, zijn broeders 
verkeerd beoordeelt en zich openstelt voor de geest van afvalligheid. 
Hij is niet oprecht voor de Heer.

Wij hebben deze moeilijkheid opgemerkt: dat heiligen die een 
stokpaardje hebben, eerder geneigd zijn om hun broeders en zusters 
te veroordelen die zich niet zo ijverig bezighouden met hun lievelings- 
theorie als zij zelf. De persoon die alleen aan het woord van wijsheid 
denkt, is geneigd om elk ander lid van de kerk dat onbevooroordeeld 
staat tegenover het belang van andere evangelieleerstellingen, onbe
perkt te bekritiseren.

Er is nog een ander aspect aan deze moeilijkheid: de persoon met 
een stokpaardje is al gauw geneigd om een houding aan te nemen 
alsof hij beter is dan een ander, om opgeblazen en verwaand te wor
den en met wantrouwen, of misschien zelfs met ergere gevoelens, te 
kijken naar zijn broeders en zusters die deze ene wet niet zo volmaakt 
naleven. Dat gevoel kwetst zijn mededienstknechten en mishaagt de 
Heer. ‘Hovaardij gaat vooraf aan het verderf, en hoogmoed komt voor 
de val’ (Spreuken 16:18).

Enkele grote waarheden in het plan van verlossing zijn fundamen
teel. Zij kunnen niet genegeerd worden; geen enkele andere kan voor
rang krijgen. Het vaderschap van God, de werkzaamheid van de ver
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zoening van onze Heer en Heiland, de herstelling van het evangelie in 
deze laatste dagen, moeten wij alle met heel ons hart aanvaarden. Wij 
kunnen een gebrek aan geloof in die essentiële leerstellingen niet 
compenseren door de meest absolute onthouding van ongezonde 
zaken, door de strenge betaling van onze tiende ‘van [...] de dille en 
de komijn’ [zie Matteüs 23:23], of door het nakomen van welke 
andere uiterlijke verordening dan ook. De doop zelf brengt zonder 
geloof in God niets teweeg.8

Het bezit van waarheid bevrijdt ons van zonde en duisternis

Opdat wij niet misleid worden, tot dwaling geleid, heen en weer 
worden geslingerd door iedere wind van leer, het valse spel van de 
mensen, hun sluwheid die tot dwaling verleidt, of de valse roep vol
gen ‘Zie, hier is de Christus, of: Hier’ [zie Matteüs 24:23], heeft God de 
ware orde van communicatie tussen zichzelf en de mens ingesteld, en 
heeft Hij die in deze kerk gevestigd. De hele mensheid doet er goed 
aan om naar die waarheid te luisteren, opdat zij niet misleid worden. 
Dat wat hiermee overeenstemt, is van God. Dat wat hiertegen ind
ruist, is van beneden.9

Het dagelijkse gebruik (. . . )  om goddelijke genade en vergeving te 
vragen, geeft ons macht om aan kwaad te ontkomen, kwaad dat alleen 
overwonnen kan worden door zich er veilig van terug te trekken.10

Er is absoluut geen enkele mogelijkheid voor iemand die de Heilige 
Geest bij zich heeft om zelfs maar te geloven dat [hekserij en andere 
dergelijke soorten kwaad] enige invloed op hem kunnen hebben. Wie 
de Heilige Geest bij zich heeft, die heeft de absolute verzekering tegen 
alle invloeden van het kwaad.11

Ik geloof dat de meeste heiligen der laatste dagen toenemen in 
geloof. Ik geloof ook dat de .meeste heiligen der laatste dagen verstan
dig genoeg zijn, dat zij voldoende intelligentie hebben en in vol
doende mate de Geest van de levende God in hun hart hebben, dat zij 
waarheid van dwaling kunnen onderscheiden, en licht van duister. En 
ik wil zeggen dat ik geloof dat zij verstandig genoeg zijn om zich te 
houden aan de eenvoudige, zuivere en ware beginselen van het evan
gelie van Jezus Christus, in plaats van acht te slaan op de grillen van 
filosofen, wetenschappers of wie dan ook. Er is geen wetenschap of 
filosofie die de waarheid van de almachtige God overtreft.

De Heer heeft gezegd: ‘[Mijn] woord is de waarheid’ [zie 
Johannes 17:17]. En dat is het ook. En ik geloof dat de heiligen der
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laatste dagen genoeg weten van het woord van God om te weten dat 
het zijn woord is als zij het zien, en om alles te negeren dat niet van 
Hem is, en om zich te houden aan het woord van God, want dat is 
waarheid. Zoals de Heiland heeft gezegd: ‘Als gij in mijn woord blijft, 
zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en 
de waarheid zal u vrijmaken’ [zie Johannes 8:31-32].

Ik geloof dat de heiligen der laatste dagen, en vooral de leiding
gevenden in Israël, voldoende kennis en begrip van de evangeliebe
ginselen hebben om de waarheid te weten, en zij worden vrij door die 
te bezitten - vrij van zonde, vrij van dwaling, vrij van duisternis.12

Studiesuggesties

• Hoe kunnen we vermijden dat we ‘misleid worden door de stem 
van valse herders’ en kunnen we de stem van de ware Herder her
kennen? Hoe kunnen wij daardoor beter ‘vasthouden aan de waar
heid, wat er ook gebeurt’?

• Hoe kunnen wij actie ondernemen tegen de invloeden in onze 
gemeenschap die ‘zich opstellen tegenover het werk van de Heer’?

• Op welke manieren proberen de mensen tegenwoordig ‘de macht 
van God te beperken tot de macht van de mens’?

• Hoe kan hoogmoed ons tot dwaling leiden? Hoe kan luiheid dat 
ook? Waarom is het belangrijk dat wij niet misleid worden door de 
‘verkondiging van valse leerstellingen’ door ‘de luien en de hoog- 
moedigen’?

• Welke waarschuwingen heeft de Heer gegeven aan hen die voorge
ven ‘profetische vermogens’ te hebben? (Zie ook LV 42:11.)

• In welke opzichten kunnen godsdienstige stokpaardjes gevaarlijk 
zijn voor zowel individuele leden als voor de hele kerk? Waarom is 
strikt naleven van welke ‘uiterlijke verordening dan ook’ onvol
doende compensatie voor een gebrek aan geloof in de ‘essentiële 
leerstellingen’?

• Hoe kunnen wij vermijden dat we misleid worden en ‘heen en 
weer geslingerd worden door elke wind van leer’?

• In hoeverre worden wij vrij als we de waarheid bezitten? Hoe kun
nen wij de gave van de Heilige Geest gebruiken om goed van 
kwaad te onderscheiden en alle kwade invloeden te weerstaan?
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(lil
Wetsgetrouwe burgers

Wij moeten de wetten van God en de mens 
gehoorzamen, ons lidmaatschap in de kerk en ons 

burgerschap in ons land respecteren.

Uit het leven van Joseph F. Smith

esident Joseph F. Smith is zijn hele leven een voorbeeld van een 
goede burger geweest die de samenleving diende. Van 1865 tot 1882 is 
hij verschillende termijnen werkzaam geweest als wetgever in het ter
ritoriale wetgevende lichaam van Utah; in 1867 was hij lid van de 
gemeenteraad; en hij maakte deel uit van het congres dat in 1895 de 
grondwet van de staat Utah opstelde.

President Smith, die het geweld van de benden tegen Nauvoo had 
gezien, heeft vaak gesproken over het belang van de wet in een 
beschaafde samenleving. Zijn raadgevers in het Eerste Presidium en hij 
spoorden de heiligen aan om de wet te gehoorzamen en wetsge
trouwe burgers te zijn, waar zij ook woonden, en hun regering trouw 
te zijn.1 Toen een regeringsfunctionaris eens een minachtende opmer
king maakte over de grondwet van de Verenigde Staten, diende presi
dent Smith hem met deze woorden van repliek: ‘Heiligen der laatste 
dagen kunnen zo’n geest niet tolereren. Dat is anarchie. Het betekent 
vernietiging. Het is de geest van het bendewezen, en de Heer weet dat 
wij genoeg geleden hebben onder benden, en wij willen er geen last 
meer van hebben. ( . . . )  Wij kunnen ons niet veroorloven toe te geven 
aan die geest, of er zelfs maar in de minste mate aan bij te dragen. Wij 
behoren ons standvastig te verzetten tegen elke geest of soort minach
ting of gebrek aan respect voor de grondwet van ons land, en de 
grondwettelijke wetten van ons land.’2
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Leringen van Joseph F. Smith

Een heilige der laatste dagen is zijn land trouw

Laten wij het goede doen, de wetten van God onderhouden en de 
wetten van de mens, ons lidmaatschap in het koninkrijk van God 
respecteren en ons burgerschap ( . . . )  in het land waar wij deel van 
uitmaken, dan zal God ons steunen en veilig houden, en zullen wij 
blijven groeien, zoals wij van het begin af aan gedaan hebben, 
behalve dan dat onze toekomstige groei sneller en groter zal zijn dan 
in het verleden.3

Leer uw kinderen de wet van God te respecteren en de wet van 
de staat [Utah], en de wet van ons land. Leer ze diegenen te respecte
ren en te eren die door het volk gekozen zijn om leiding te geven, 
het recht en de wet uit te voeren. Leer ze trouw te zijn aan hun land, 
trouw aan de rechtschapenheid, oprechtheid en eer, dan zullen 
ze opgroeien als mensen die uitverkoren zijn uit alle mensen in 
de wereld.4

Daadwerkelijk een heilige der laatste dagen zijn is een van de bes
ten te zijn onder Gods volk of kinderen in de hele wereld. ( . . . )  Een 
goede heilige der laatste dagen zal een goede burger zijn, ongeacht of 
hij onderdaan is van Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Nederland, 
Duitsland of enig ander land in de wereld. Als hij een goede heilige der 
laatste dagen is, dan zal hij beslist een goede burger van het land zijn 
waar hij geboren is, en wat hij als zijn thuis heeft aangenomen. ( . . . )  
Een burger van Gods koninkrijk zou een vooraanstaande plek moeten 
innemen onder de besten van Gods volk in de hele wereld.5

Ik bid niet alleen om de voorspoed van Zion, maar ook de voor
spoed van ons land. Wij moeten altijd in gedachte houden dat wij niet 
alleen burger zijn van het koninkrijk van God, maar ook burger van 
( . . . )  de staat waarin wij wonen. Wij zijn altijd zowel de staat als het 
land trouw geweest, en tevens de kerk van God. ( . . . )  Wij zijn bereid 
geweest om de oorlogen van ons land uit te vechten, zijn eer te verde
digen, zijn goede naam hoog en in stand te houden, en wij stellen voor 
om deze trouw aan ons land en ons volk tot het einde vol te houden.6

Als patriottisme en trouw eigenschappen zijn die in tijden van 
vrede tot uiting komen door een rechtvaardig, ingetogen, goed, nijver 
en deugdzaam leven; in tijden van beproeving door geduld, en met 
tegenstand alleen door wettige middelen tegen werkelijk of ingebeeld 
onrecht, en door uiteindelijke onderwerping aan de wetten van het
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land, hoewel dit leed en verdriet veroorzaakt; in tijden van oorlogdoor 
de bereidheid om de oorlog van het land uit te vechten -  dan, dat lijdt 
geen twijfel, is het ‘mormoonse’ volk vaderlandslievend en trouw.7

De Here God almachtig zegene u. Mijn hart is vol zegen voor de 
heiligen der laatste dagen. Ik houd met heel mijn hart van iemand van 
wie ik weet dat hij een eerlijke, oprechte, ware, getrouwe heilige der 
laatste dagen is. Zo iemand is een van de beste burgers van welk land 
dan ook; hij is een goede burger van elk land, elke county, elke staat of 
elk volk, waar hij zich ook mag bevinden; en hij is een van de besten. 
Een echte heilige der laatste dagen is een goede echtgenoot, een 
goede vader, een goede buurman, een goede burger en in het alge
meen een goed man.8

Rechtschapenheid verheft een volk

Het kenmerkende ‘mormoonse’ thuis is de tempel van het gezin. 
( . . . )  Hier wordt in de morele voorschriften en godsdienstige waarhe
den onderricht en wordt er vriendelijk de hand aan gehouden. Geza
menlijk vormen die voorschriften en waarheden de rechtschapenheid 
die een volk verheft en de zonde afweert die een schande is voor elk 
volk. ( . . . )  Hier zijn onze zoons en dochters, onderwerp ze aan elke 
willekeurige vergelijkende proef: achting voor de waarheid, respect 
voor leeftijd, eerbied voor God, naastenliefde, trouw aan het vader
land, respect voor de wet, beschaafde manieren, en als laatste (. . . )  
reine gedachten en kuis gedrag. Het is beslist geen ongepaste eigen
dunk om te zeggen dat de generaties van ons volk, die geboren en 
getogen zijn in een ‘mormoons’ gezin, in gunstige zin een vergelijking 
doorstaan op het gebied van de christelijke deugden. En dat alles 
houdt een goed burgerschap in, voor elke willekeurige samenleving in 
dit of enig ander land.9

Het ‘mormonisme’ is er voor het welzijn van de wereld. Onze gods
dienst onderwijst in de waarheid en prent zedelijke voorschriften in, 
bewaakt de reinheid thuis, respecteert het gezag en de regering, 
moedigt een opleiding aan, verhoogt man en vrouw, keurt misdaad 
af en is tegen elke vorm van tirannie -  het ‘mormonisme’ streeft er 
dus naar de mensen te verheffen, en niet om de samenleving te 
vernietigen.10

Een goede heilige der laatste dagen is in alle opzichten een goede 
burger. Ik wil tot de jongemannen in onze gemeenschap zeggen: wees 
een voorbeeldige heilige der laatste dagen, laat je er door niets van
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weerhouden om te streven naar de hoogste functies die ons land je te 
bieden heeft. En heb je een hoge positie verworven, laat dan je deugd, 
je integriteit, je eerlijkheid, je capaciteit, je godsdienstige l^rihgen die 
je zijn ingeprent door je toegewijde ‘mormoonse’ moeder, ‘zo [...] 
schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw 
Vader, die in de hemelen is, verheerlijken’ [Matteüs 5:16].11

Moge de Heer onze regering zegenen en de machthebbers zo lei
den dat zij doen wat rechtvaardig en aanvaardbaar is voor God en wat 
Hem behaagt.12

Wij houden ons aan de leer van een scheiding 
tussen kerk en staat

Door goddelijke openbaring wordt de kerkleden geboden (...):  
‘Laat niemand de wetten des lands overtreden, want hij, die de wetten 
van God nakomt, behoeft de wetten van het land niet te overtreden’ 
[LV 58:21].13

Met betrekking tot de wetten van de kerk wordt er uitdrukkelijk 
gezegd: ( . . . )

‘Ziet, de wetten, die gij van Mij hebt ontvangen, zijn de wetten der 
kerk, en in dit licht zult gij ze naar voren brengen’ [LV 58:23].

Dat wil zeggen, geen enkele wet of regel die door de kerk is vastge
steld, geen enkele openbaring die door de kerk is ontvangen, is afge- 
kondigd voor de staat. De wetten en openbaringen die zijn ontvangen, 
zijn uitsluitend bedoeld voor het bestuur van de kerk.

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen houdt 
vast aan de leer van de scheiding tussen kerk en staat. Wij zijn tegen 
inmenging van het kerkelijk gezag in politieke aangelegenheden en zijn 
voor de absolute vrijheid en onafhankelijkheid van het individu in het 
nakomen van politieke plichten. Als er ooit iemand gedrag heeft ver
toond dat niet overeenkomt met deze leerstelling, dan is dat een over
treding geweest van de gevestigde beginselen en het beleid van de kerk.

Wij verklaren dat wij er uit principe en volgens ons beleid de voor
keur aan geven dat er een absolute scheiding van kerk en staat bestaat; 
dat de kerk de staat niet domineert; dat de kerk zich niet mengt in de 
taken van de staat; dat de staat zich niet mengt in de taken van de 
kerk, noch de vrije godsdienstuitoefening in de weg staat; dat het indi
vidu volkomen vrij is van de overheersing van de politiek door het ker
kelijk gezag; dat alle kerken voor de wet gelijk zijn.14

125



H O O F D S T U K  1 4

De kerk doet niet aan politiek; haar leden behoren naar eigen 
inzicht tot een politieke partij. ( . . . )  Zij worden niet gevraagd, en er 
wordt al helemaal niet vereist, om op deze of gene te stemmen. ( . . . ) 
Maar men kan hen hun rechten als burger niet onthouden, en daar is 
ook geen reden voor, want, over het algemeen, zijn ze zo trouw, zo 
serieus, zo goed opgeleid, zo eerlijk, zo nijver, zo deugdzaam, zo 
moreel, zo ijverig en zo waardig in elk ander opzicht als elke andere 
groep mensen in dit volk, of elders op aarde.15

Tot het koninkrijk van God komt, zijn wij 
onderworpen aan de bestaande machten

De Bijbel, die een van de geschreven normen van de ‘mormoonse’ 
kerk is, staat vol met voorspellingen en beloften aangaande de vesti
ging van goddelijke heerschappij op aarde, van de tijd waarin de hele 
aarde een periode van rechtvaardige regering zal meemaken. Christus 
zal koning worden en alle landen en volken moeten Hem dienen en 
gehoorzamen. Dat wordt letterlijk het koninkrijk van God. De Kerk 
van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is opgericht ter 
voorbereiding van dat koninkrijk. Haar evangelie is ‘het evangelie van 
het koninkrijk’. Haar beginselen, verordeningen, gezag en gaven zijn 
van hemelse oorsprong. Daarom is zij het geestelijke ‘koninkrijk des 
hemelen’, dat de macht en invloed heeft die de poort moeten open
doen naar de vervulling van de profetieën aangaande het universele 
bestuur van de Zoon van God.16

Er wordt soms op gewezen dat de leden van de kerk uitkijken naar 
de werkelijke komst van een koninkrijk van God op aarde dat alle 
koninkrijken van de wereld zal vergaderen in één zichtbaar, goddelijk 
koninkrijk wat door de Messias geregeerd zal worden.

Er wordt beweerd dat dit het een ‘mormoon’ onmogelijk maakt om 
zijn land of enige andere aardse regering trouw te betonen.

( . . . )  Wij ontkennen dat ons geloof in goddelijke openbaring, of 
onze verwachting van de komst van Gods koninkrijk, in welke mate 
dan ook iets afdoet aan onze trouw aan ons land. Wanneer het konink
rijk van God zal worden gevestigd, weten wij waarschijnlijk niet beter 
dan andere christenen die bidden ‘uw Koninkrijk kome; uw wil 
geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde’ [Matteüs 6:10], 
maar wij weten wél dat onze trouw aan ons land versterkt wordt door 
het feit dat wij, hoewel wij wachten op het koninkrijk van de 
Messias, het gebod van God hebben ontvangen om onderworpen te
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zijn aan de bestaande machten, totdat Hij komt ‘wiens recht het is 
te regeren’ [LV58:22].17

Studiesuggesties

• Waarom moeten heiligen der laatste dagen trouw zijn aan het land 
waar zij wonen? (Zie ook LV 134:5.) Hoe kunnen wij ons land trouw 
en respect betonen, ook al zijn wij het niet eens met bepaalde 
aspecten van de politiek?

• Hoe kunnen wij onze kinderen leren om goede burgers te zijn?

• Wat zijn onze plichten als burger? Waarom moet een getrouwe hei
lige der laatste dagen ‘een van de beste burgers van welk land dan 
ook’ zijn?

• Hoe verheft onze persoonlijke rechtschapenheid het volk? 
Waarom is persoonlijke rechtschapenheid een belangrijk element 
van goed burgerschap? Welke rol zou persoonlijke rechtschapen
heid spelen in het leven van hen die een openbaar ambt nastreven 
of hebben?

• In hoeverre kunnen mensen door de scheiding van kerk en staat 
beter hun godsdienstige overtuiging naleven? (Zie ook LV 134:7,9)  
Waarom is het belangrijk dat het individu vrij is van kerkelijk gezag 
in politieke aangelegenheden?

• Wat is het koninkrijk van God dat nog komen moet, en wie zal er 
aan onderworpen zijn?
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Het heil van kleine kinderen

Kleine kinderen die sterven voordat zij de jaren 
van verantwoordelijkheid bereikt hebben, worden 

verlost door het bloed van Christus.

Uit het leven van Joseph F. Smith

I  Ioew el president Joseph F. Smith uit de eerste hand de gevoelens 
van smart, eenzaamheid en liefde kende die gepaard gaan met de dood 
van een kind, waren zijn leringen aangaande het heil van kleine kinde
ren inspirerend en geruststellend. Tussen 1869 en 1898 droeg hij 
negen van zijn kleine kinderen ten grave.

Na de dood van zijn eerstgeborene, Mercy Josephine, op 6 juni 
1870, uitte hij als volgt zijn grote smart: ‘O, alleen God weet hoeveel 
ik van mijn meisje hield, en dat zij het licht en de vreugde van mijn 
hart was. Ik was de hele nacht opgebleven met haar, want ik was elke 
nacht bij haar, toen ik op de ochtend dat zij stierf tegen haar zei: “Mijn 
kleine liefje heeft de hele nacht niet geslapen.” Zij schudde haar hoofd 
en antwoordde: “Maar vandaag slaap ik wel, papa.” O, wat schoten die 
woorden door mijn hart. Ook al wilde ik het niet geloven, ik wist door 
een andere stem dat het de slaap van de dood betekende, en ze sliep 
inderdaad in. En het licht in mijn hart ging uit. Het beeld van de hemel 
dat in mijn hart was gegrift, was bijna vertrokken. ( . . . )  Gij waart een 
hemelse gave rechtstreeks aan het diepst van mijn hart.’1

Op 6 juli 1879 beschreef Joseph F. Smith in zijn dagboek zijn smart 
over de dood van zijn dochter Rhonda: Tk legde haar op een kussen 
en liep met haar heen en weer. Ze kwam weer tot leven, maar leefde 
nog maar een uur zwakjes voort en stierf om tien over half twee ’s 
nachts in mijn armen. Nu weet alleen God hoe groot onze rouw is. Dit 
is het vijfde sterfgeval in mijn gezinnen. Al mijn zo geliefde kleintjes! 
O God, help ons om deze beproeving te verdragen!’2
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Maar hij vond troost in de kennis dat alles door de verzoening van 
de Heiland goed was met zijn geliefde kinderen. Na de dood van zijn 
dochter Ruth op 17 maart 1898, ontving hij een heerlijke openbaring: 
‘O, mijn ziel! Ik zie de armen van mijn eigen lieve moeder de verloste 
heerlijke geest van mijn eigen lieve kindje in haar omhelzing verwel
komen! O, mijn God! Ik dank u voor dit heerlijke visioen! En daar zijn 
in mijn Vaders huis al mijn lieve schatten vergaderd; niet in kinderlijke 
hulpeloosheid, maar in alle macht, heerlijkheid en majesteit van gehei
ligde geesten! Vol intelligentie, vreugde, genade en waarheid.’3

Leringen van Joseph F. Smith

Kleine kinderen die heengaan voordat zij 
verantwoordelijk zijn, worden verlost

Wat kleine kinderen betreft die in hun eerste jeugd en onschuld 
worden weggenomen, voordat zij de jaren van verantwoordelijkheid 
hebben bereikt en geen zonden kunnen begaan, onthult het evangelie 
ons het feit dat zij verlost worden, en dat Satan geen macht over ze 
heeft. Ook de dood heeft geen macht over ze. Zij worden verlost door 
het bloed van Christus. Zij worden net zo zeker verlost als de dood 
door de val van onze eerste ouders in de wereld gekomen is. ( . . . )

Onze geliefde vrienden die nu beroofd zijn van een van hun kleine 
kinderen, hebben grote reden tot blijdschap en verheugenis temidden 
van de grote smart die zij voelen omdat zij hun kleintje een tijd kwijt 
zijn. Zij weten dat het hem goed gaat; zij hebben de verzekering 
dat hun kleintje zonder zonde is heengegaan. Die kinderen zijn in de 
boezem van de Vader. Zij zullen hun heerlijkheid en verhoging beër
ven en hun zullen de zegeningen die hen toekomen niet onthouden 
worden. Want in de ordelijke gang van zaken van de hemel, en in de 
wijsheid van de Vader, die alles goed doet, hebben zij die als klein kind 
sterven geen enkele verantwoordelijkheid voor hun heengaan, daar zij 
zelf niet de intelligentie en wijsheid hebben om voor zichzelf te zor
gen en de wetten van het leven te begrijpen. En, in de wijsheid en 
genade en ordelijke gang van zaken van God, onze hemelse Vader, zal 
alles wat zij hadden kunnen verkrijgen en genieten als zij langer in het 
vlees hadden mogen blijven leven, hierna voor hen verschaft worden. 
Zij zullen niets verliezen door op deze manier van ons te worden weg
genomen. ( . . . )

Met dat in gedachten, put ik troost uit het feit dat ik later mijn kin
deren zal weerzien die al door de sluier zijn gegaan; ik heb er een aan
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tal verloren, en heb alles gevoeld wat een ouder kan voelen, denk ik, 
bij het verlies van mijn kinderen. Ik heb het sterk gevoeld, want ik 
houd van kinderen, en ik houd vooral veel van de kleintjes, maar ik 
ben God dankbaar voor de kennis van die beginselen, omdat ik nu alle 
vertrouwen heb in zijn woord en zijn belofte dat ik in de toekomst 
alles zal bezitten dat mij toekomt, en mijn vreugde zal volledig zijn. Mij 
zal geen enkel voorrecht of zegening onthouden worden die ik ver
dien en die mij gerust toevertrouwd kan worden. Maar elke gave en 
elke zegen die ik kan verdienen, zal ik bezitten, in tijd of in eeuwig
heid, dat maakt niet uit, zodat ik de hand van God in al die dingen 
erken en in mijn hart zeg: ‘De Here heeft gegeven, de Here heeft geno
men, de naam des Heren zij geloofd’ [zie Job 1:21]. Dit is wat we zou
den moeten voelen met betrekking tot onze kinderen, verwanten of 
vrienden, of welke wisselvalligheden we ook moeten doormaken.4

Na de opstanding zal het lichaam van een kind groeien 
tot de wasdom van zijn geest

Zouden wij tevreden zijn om de kinderen die wij in hun eerste 
jeugd begraven alleen maar kind te zien blijven in alle ontelbare eeu
wen van de eeuwigheid? Nee! Noch zou de geest van onze kinderen 
die hun tabernakel bezat, er genoegen mee nemen om in die toestand 
te blijven. Maar wij weten dat onze kinderen niet gedwongen zullen 
zijn om altijd de vorm van een kind te behouden, want God, de bron 
van waarheid, heeft in deze bedeling door de profeet Joseph Smith 
geopenbaard dat het kind dat in zijn eerste jeugd begraven is, in de 
opstanding zal verrijzen in de vorm van het kind dat het was toen het 
te ruste werd gelegd; dan zal het beginnen zich te ontwikkelen. Vanaf 
de dag van de opstanding zal het lichaam zich ontwikkelen tot het de 
maat van wasdom van zijn geest bereikt, of het nu een man of een 
vrouw betreft. Als de geest de intelligentie van God bezat en de ambi
ties van de sterfelijke ziel, dan zou hij geen genoegen nemen met iets 
anders. U zult zich beslist herinneren dat ons verteld is dat de geest 
van Jezus Christus een van de profeten vanouds bezocht en zich aan 
hem openbaarde, en dat Hij zijn identiteit onthulde, dat Hij dezelfde 
Zoon van God was die in het midden des tijds zou komen. Hij zei dat 
Hij in het vlees zou verschijnen, net als Hij aan die profeet verscheen 
[zie Ether 3:9, 16-17]. Hij was geen kind; Hij was een volwassen, ont
wikkelde geest; Hij had de vorm van een man en de vorm van God, 
dezelfde vorm als toen Hij kwam en een tabernakel op zich nam en 
zich ontwikkelde tot de volle wasdom van zijn geest.5
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Elke geest die naar de aarde komt om een tabernakel op zich te 
nemen, is een zoon of dochter van God en bezit alle intelligentie en 
alle eigenschappen die een zoon of dochter maar kan hebben, ofwel 
in de geestenwereld, ofwel in deze wereld, behalve dat hem in de 
geest, als hij gescheiden is van het lichaam, alleen nog de tabernakel 
ontbreekt om te worden zoals God de Vader. Er is gezegd dat God een 
geest is, en zij die Hem aanbidden moeten Hem in geest en in waar
heid aanbidden [zie Johannes 4:24]. Maar Hij is een geest die de taber
nakel van vlees bezit, een tabernakel die net zo tastbaar is als die van 
de mens, en daarom moeten alle mensen een lichaam hebben om net 
zo te worden als God en Jezus. Het maakt niet uit of die tabernakels 
volwassen worden in deze wereld of dat zij moeten wachten en vol
wassen worden in de wereld hierna. Want volgens de woorden van de 
profeet Joseph Smith zal het lichaam zich ontwikkelen, ofwel in deze 
tijd ofwel in de eeuwigheid, tot de volle wasdom van de geest, en als 
de moeder door de dood het plezier en de vreugde ontzegd is van het 
in dit leven op voeden van haar baby tot een man of een vrouw, zal dat 
voorrecht hierna voor haar hernieuwd worden en zal ze het alsnog 
meer ten volle genieten dan zij hier nu zou kunnen. Als ze het daar 
doet, zal dat met de zekere kennis zijn dat de resultaten niet tot mis
lukking zullen leiden; terwijl hier de resultaten onbekend zijn tot we 
de beproeving hebben doorstaan.6

De geest van onze kinderen is onsterfelijk voor hij tot ons komt, en 
zijn geest wordt na de lichamelijke dood weer net als voordat hij 
kwam. Hij is zoals hij geweest zou zijn als hij in het vlees was blijven 
leven en tot volwassenheid was opgegroeid, of zijn stoffelijk lichaam 
had ontwikkeld tot de volle wasdom van zijn geest. Als u een van uw 
kinderen die zijn heengegaan ziet, kan het aan u verschijnen in de 
vorm waarin u het zou herkennen, de vorm van het kind; maar als het 
als boodschapper tot u kwam om een belangrijke waarheid te bren
gen, zou het misschien komen zoals de geest van bisschop Edward 
Hunters zoon (die als klein kind overleed) tot hem kwam, in de vorm 
van een volledig opgegroeide man, die zich aan zijn vader openbaarde 
en zei: ‘Ik ben uw zoon’.

Bisschop Hunter begreep het niet. Hij ging naar mijn vader en zei: 
‘Hyrum, wat betekent dat? Ik heb mijn zoon begraven toen hij nog 
maar een kleine jongen was, maar hij komt tot mij als een compleet 
volwassen man - een edele, heerlijke jonge man, en zegt dat hij mijn 
zoon is. Wat betekent dat?’
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Vader (de patriarch Hyrum Smith) zei hem dat de geest van Jezus 
Christus ook volledig volwassen was voor hij in de wereld geboren 
werd; zo waren onze kinderen ook volwassen en bezaten zij hun vol
groeide vorm in de geest voordat zij in het sterfelijk leven kwamen, en 
zij zullen diezelfde vorm bezitten na hun heengaan uit het sterfelijk 
leven, en zo zullen zij ook zijn na de opstanding, als zij hun zending 
volbracht hebben.

Joseph Smith heeft de leerstelling gebracht dat het kind dat in zijn 
eerste jeugd sterft in de opstanding verrijst als een kind; en, wijzend 
op de moeder van een overleden kind, zei hij: ‘U zult de vreugde, het 
plezier en de bevrediging hebben om dit kind te koesteren na zijn 
opstanding, tot het de volle wasdom van zijn geest bereikt.’ Er is her
stelling, er is groei, er is ontwikkeling na de opstanding van de dood. 
Ik houd van deze waarheid. Het geeft mijn ziel een ruime mate aan 
geluk, vreugde en dankbaarheid. De Heer zij dank dat Hij deze begin
selen aan ons geopenbaard heeft.7

Het gaat kleine kinderen die heengaan goed

Als wij het getuigenis van de Geest der waarheid in onze ziel ont
vangen hebben, weten wij dat het onze kleine kinderen die heengaan 
goed gaat, dat wij, als we dat zouden willen, hun toestand niet kunnen 
verbeteren; en het zou hun toestand allerminst verbeteren als we hen 
hier weer naartoe konden roepen. Want zolang een mens in de wereld 
is, en bekleed is met het sterfelijk leven, en omringd wordt door het 
kwaad in de wereld, loopt hij risico en gevaar, en rusten er plichten op 
hem die fataal kunnen zijn voor zijn toekomstige welzijn, geluk en ver
hoging.8

Het is erg moeilijk om nu, in een tijd van smart en verlies, iets te 
zeggen dat onmiddellijk verlichting geeft aan het verdrietige hart van 
de rouwenden. Een dergelijk verdriet kan alleen volledig verlicht wor
den door het verstrijken van de tijd en door de invloed van de goede 
Geest op het hart van de rouwenden, waardoor zij troost en bevredi
ging in hun hoop op de toekomst kunnen verkrijgen. ( . . . )  Ik heb 
geleerd dat er heel veel zaken zijn die veel erger zijn dan de dood. Met 
mijn huidige gevoelens en inzicht en begrip van leven en dood zou ik 
veel liever ieder kind dat ik heb in zijn onschuld en reinheid naar het 
graf brengen, dan hem of haar op te zien groeien tot een man of een 
vrouw die zich verlaagt met de kwade praktijken van de wereld, het 
evangelie vergeet, God en het plan van leven en heil vergeet, en zich
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afkeert van de enige hoop op een eeuwige beloning en verhoging in 
de toekomende wereld.9

Als we getrouw zijn, zullen we herenigd worden 
met onze kinderen achter de sluier

De profeet Elia moet in het hart van de kinderen de beloften plan
ten die aan de vaderen gedaan waren, als voorafschaduwing van het 
grote werk dat in de bedeling van de volheid der tijden in de tempels 
van de Heer gedaan zou worden voor de verlossing van de doden en 
de verzegeling van de kinderen aan hun ouders, opdat de ganse aarde 
bij zijn komst niet met een ban getroffen en volslagen verwoest zou 
worden.10

Als wij ons in ons leven van de waarheid afkeren, zullen we in de 
talloze eeuwen van de eeuwigheid gescheiden worden van het gezel
schap van onze geliefden. Wij zullen geen aanspraak op hen kunnen 
maken, en zij niet op ons. Er zal een onoverbrugbare stroom tussen 
ons zijn die wij niet kunnen oversteken, de een niet naar de ander. Als 
wij sterven in het geloof, en een rechtschapen leven geleid hebben, 
behoren wij Christus toe, hebben wij de verzekering van een eeuwige 
beloning en bezitten wij de beginselen van de eeuwige waarheid en 
zullen wij bekleed worden met heerlijkheid, onsterfelijkheid en eeu
wig leven. Tijdens ons verblijf in het vlees, brengen wij een groot deel 
van ons leven in verdriet door; de dood scheidt ons voor korte tijd, 
sommigen van ons gaan door de sluier, maar de tijd zal komen dat wij 
worden herenigd met hen die zijn heengegaan, en dat wij eikaars 
gezelschap voor eeuwig genieten. De scheiding is als het ware slechts 
voor een moment. Geen enkele macht kan ons dan nog scheiden. 
Omdat God ons heeft samengevoegd, maken wij aanspraak op elkaar -  
een onweerlegbare aanspraak - daar wij herenigd zijn door de macht 
van het priesterschap in het evangelie van Christus. Daarom is het 
beter om in dit leven voor korte tijd gescheiden te worden, ook al 
moeten we ontbering, verdriet, moeilijkheden, gezwoeg, weduw
schap, ouderloosheid en veel andere wisselvalligheden doormaken, 
dan dat wij voor alle eeuwigheid gescheiden blijven.11

Wij zijn gewonnen in de gelijkenis van Christus zelf. Wij woonden 
in het begin bij de Vader en de Zoon, als zoons en dochters van God. 
En op de aangewezen tijd gingen wij naar deze aarde om een taberna
kel op ons te nemen, opdat wij overeen mochten komen met de beel
tenis van Jezus Christus en worden zoals Hij; opdat wij een tabernakel
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mochten krijgen, opdat wij de dood mochten doormaken zoals Hij de 
dood heeft doorgemaakt, opdat wij uit de dood mochten herrijzen 
zoals Hij uit de dood herrezen is. ( . . . )  De gedachte aan een weerzien 
met mijn kinderen die mij door de sluier zijn voorgegaan, en aan het 
weerzien met mijn verwanten en vrienden, wat een geluk verschaft 
dat mij! Want ik weet dat ik hen daar weer zal ontmoeten. God heeft 
mij getoond dat dit waar is. Hij heeft het mij duidelijk gemaakt, in ant
woord op mijn gebed en toewijding, zoals Hij het duidelijk heeft 
gemaakt aan alle mensen die er ijverig naar streefden om Hem te leren 
kennen.12

[Aan ouderling Joseph H. Dean in Oahu (Hawaii) schreef president 
Joseph F. Smith:] Ik heb met groot medeleven gehoord van de dood 
van uw baby thuis. Ik weet hoe ik met u moet meeleven, want ik heb 
daar dezelfde soort bittere ervaring meegemaakt. Ik wilde u al eerder 
schrijven, maar ik besloot het toch niet te doen. Onder dergelijke 
omstandigheden wilde ik altijd liever naar een afgelegen, rustig, een
zaam toevluchtsoord gaan waar behalve God geen oog mij zag om 
daar, en alleen daar, mijn smart te voelen, terwijl alleen God het wist. 
( . . . )  De tijd, en alleen de tijd -  de grote heler van wonden -  kan mijn 
ziel raken, en ik denk dat u dat ongetwijfeld ook vindt. Maar als de eer
ste schrijnende worstelingen van de rouw voorbij zijn en de ziel door 
de tijd en het lot tot rust komt, dan kan een gepast woord dat iemand 
spreekt de gevoelige snaar van de broederschap raken die in gelijke 
smarten van hart tot hart stroomt. De Heer weet het echt het beste, en 
wij weten dat de onschuldigen die al zo spoedig na hun komst, onbe
smet door de kwade elementen van deze gevallen wereld, van de 
aarde teruggeroepen zijn, terugkeren naar Hem van wie zij gekomen 
zijn, rein en heilig, verlost vanaf het begin door het offer van Iemand 
die zei: ‘voor zodanigen is het koninkrijk der hemelen’. Mijn meest 
oprechte, doorvoelde gebed luidt: O God, laat mij zo leven dat ik het 
verdien om mij bij mijn onschuldige kinderen te voegen, in hun 
woning bij U!13

Studiesuggesties

• Welke zegeningen worden kleine kinderen beloofd die sterven 
voordat zij de jaren van verantwoordelijkheid bereikt hebben? (Zie 
ook LV 29:46.) Hoe kan dit ons troost en hoop geven als wij 
rouwen om de dood van een klein kind?
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• Als een klein kind overlijdt, wat is dan de toestand van zijn of haar 
geest? Wanneer zal het lichaam van het kind zich ontwikkelen en 
volwassen worden?

• Wie zal een kind dat jong overlijdt opvoeden? Welke zegeningen 
worden voor het volgende leven beloofd aan rechtschapen ouders 
van wie er kinderen jong overleden zijn?

• Hoe kan een begrip van de beginselen van het heilsplan hen die 
rouwen om de dood van een klein kind troost geven?

• Hoe kunnen de tempelverordeningen ter verzegeling ouders troost 
en hoop geven na de dood van een kind? Wat moeten wij doen om 
herenigd te worden met onze kleine kinderen die gestorven zijn?

Hoe kan een ‘gepast woord’ dat iemand tot ons zegt troost geven 
aan iemand die rouwt om de dood van een geliefde? Hoe kunnen 
wij ons voorbereiden om het juiste te zeggen?

Noten

2. Truth and Courage: The Joseph F. 
Smith Letters, verz. door Joseph Fielding 
McConkie (geen datering), blz. 56.

1. Life of Joseph F. Smith, verz. door 
Joseph Fielding Smith (1938), 
blz. .456-457; alinea-indeling 
toegevoegd.

6. Gospel Doctrine, blz. 453-454.
7. Gospel Doctrine, blz. 455-456.
8. Gospel Doctrine, blz. 452.
9. Deseret News: Semi-Weekly,

3. Life of Joseph F. Smith, blz. 463.

24 april 1883, blz. 1.
10. Gospel Doctrine, blz. 475.
11. Deseret News: Semi-Weekly,

4. Gospel Doctrine, 53 ed. (1939), 
blz. 452-454.

5. Gospel Doctrine, blz. 24.

24 april 1883, blz. 1.
12. Gospel Doctrine, blz. 428-429.
13. Truth and Courage:

The Joseph F. Smith Letters, blz. 57.
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President Joseph F. Smith in de jaren zestig van de negentiende eeuw. Hij was toen lid van 
het Quorum der Twaalf Apostelen en raadgever van president Brigham Young.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. . .

Het priesterschap, het 
goddelijk bestuur

Het heilig priesterschap is het gezag en de macht van 
God dat aan de mens gedelegeerd is om zijn volk te 

besturen en tot zegen te zijn.

Uit het leven van Joseph F. Smith

TJLoen hij 28 was, was Joseph F. Smith werkzaam als secretaris van de 
Raad van het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf. Op 1 juli 
1866 kondigde president Brigham Young aan het eind van de reguliere 
gebedsbijeenkomst van de Raad aan zijn broeders aan: ‘Ik vind het 
altijd goed om te doen wat de Geest mij ingeeft. Daarom wil ik broe
der Joseph F. Smith ordenen tot het apostelschap en hem aanstellen 
als een van mijn raadgevers.’ Hij vroeg elk van de autoriteiten om zijn 
mening over de roeping, en zij allen ‘stemden van harte in’ met presi
dent Youngs voorstel.

Toen legden zij Joseph F. de handen op en president Young zei: 
‘Broeder Joseph F. Smith, wij leggen onze handen op uw hoofd in de 
naam van Jezus Christus, en bij machte van het heilig priesterschap 
ordenen wij u tot apostel in de Kerk van Jezus Christus van de 
Heiligen der Laatste Dagen, en als bijzondere getuige tot de volken der 
aarde. Wij verzegelen op u alle gezag, macht en sleutels van dit heilig 
apostelschap; en wij ordenen u tot raadgever van het Eerste Presidium 
van de kerk en het koninkrijk van God op aarde. Deze zegeningen ver
zegelen wij op u in de naam van Jezus Christus en door het gezag van 
het heilig priesterschap. Amen.’1

Op 8 oktober 1867 werd Joseph F. Smith tijdens een algemene con
ferentie gesteund en aangesteld als lid van het Quorum der Twaalf 
Apostelen, een mijlpaal in zijn levenslange werk als lid van de bestu-
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rende priesterschapsraden van de kerk. Tijdens zijn meer dan vijftig 
jaar durende werkzaamheden als dusdanig, heeft de kerk in de hele 
wereld baat gehad bij zijn grote ervaring en wijsheid in het bestuur 
van de priesterschap en de kerk.

Leringen van Joseph F. Smith

Het priesterschap is het gezag waardoor God 
zijn volk bestuurt en zegent

Het heilig priesterschap is het gezag dat God aan de mens gedele
geerd heeft, waardoor hij de wil van God mag spreken alsof de enge
len hier waren om het zelf te zeggen; waardoor de mens gemachtigd is 
om op aarde te binden zowel als in de hemel, en op aarde te ontbin
den zowel als in de hemel; waardoor de woorden van de mens, als zij 
uitgesproken worden in de uitoefening van die macht, het woord van 
de Heer worden, en de wet van God voor zijn volk, Schriftuur en god
delijke bevelen. ( . . . )  Het is het gezag waardoor de almachtige Heer 
zijn volk bestuurt, en waardoor Hij, in de toekomende tijd, de volken 
der aarde zal besturen.2

Er kan veel gezegd worden over het gezag en de rechten van het 
priesterschap. Het is het grote beginsel van bestuur en organisatie, 
waardoor de energie en kracht van het volk van God in alle tijden is 
geleid en zal worden geleid. Het is het beginsel waardoor God almach
tig zijn hele heelal bestuurt. Het is het beginsel waardoor de kerk van 
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen bestuurd wordt. ( . . . )  
Het is het gezag dat God aan de mensenkinderen heeft geopenbaard, 
en het heeft hersteld om hen te besturen en leiden in de opbouw van 
Zion en in de verkondiging van het evangelie aan de volken der aarde, 
totdat iedere zoon en dochter van Adam het voorrecht zal hebben om 
het evangelie te horen, en om tot de kennis der waarheid gebracht te 
worden, niet alleen op deze aarde, maar in de geestenwereld.3

[Het] Melchizedeks of heilig priesterschap ( . . . )  is het gezag waar
door iemand of ( . . . )  een van de quorums ( . . . )  waaruit de priester
schap van de kerk bestaat, rechtmatig mag handelen in de naam van 
de Heer; of de stuwende, leidende, besturende, regerende of preside
rende volmacht, het recht en het gezag waarmee de Godheid bekleed 
is, die gedelegeerd is aan de mens met als doel om hem te instrueren, 
in te voeren in de kerk, geestelijk en materieel te leiden, te regeren en 
te verhogen.4
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De Heer heeft ( . . . ) door rechtstreekse openbaring en een gebod 
uit de hemel ( . . . )  het priesterschap in zijn volheid op aarde gevestigd 
en heeft een orde of bestuur ingesteld die de vermogens van de mens 
te boven gaat en superieur is aan zijn wijsheid, wetenschap en begrip, 
zelfs zodanig dat het voor het menselijk verstand onmogelijk lijkt om 
zonder de hulp van de Geest Gods de schoonheid, macht en aard van 
het heilig priesterschap te begrijpen. Het lijkt moeilijk voor de mens 
om de werking van het priesterschap te begrijpen, alsmede zijn recht
matig gezag, zijn omvang en macht; en toch is dat door het licht van 
de Geest makkelijk te begrijpen.5

Hoe onvolmaakt hij ook mag zijn, de mens is met dit gezag bekleed 
waardoor hij in de naam van de Vader en de Zoon kan spreken en han
delen, en als hij door zijn Geest spreekt in de uitvoering van zijn taken 
als zijn dienstknecht, is God gebonden om te respecteren en te vervul
len wat hij zegt, omdat hij spreekt met het gezag dat Hij heeft gege
ven. ( . . . )  Vanzelfsprekend moet dit allemaal in rechtvaardigheid 
gedaan worden. Geen mens kan iets in onrechtvaardigheid doen wat 
God bindt om het te respecteren. Maar als iemand die het priester
schap draagt het goede doet, is God gebonden om te erkennen dat het 
net is alsof Hij het gedaan had.6

De kern van de zaak is: de Heer heeft zijn kerk gevestigd, zijn pries
terschap georganiseerd en gezag bevestigd op bepaalde mensen, 
raden en quorums, en het is de plicht van het volk van God om zo te 
leven dat zij zullen weten dat deze priesterschapsdragers aanvaard
baar zijn voor Hem.7

Hoewel het priesterschap alleen voor de man is, delen 
zowel man als vrouw in de zegeningen ervan

Het priesterschap werd oorspronkelijk uitgeoefend in de patriar
chale orde; zij die het droegen, oefenden hun macht in eerste instantie 
uit hoofde van hun vaderschap uit. Zo is het ook met de grote Elohim. 
Deze eerste en sterkste aanspraak die gedaan wordt op onze liefde, 
eerbied en gehoorzaamheid, is gebaseerd op het feit dat Hij de Vader 
is, de Schepper van de hele mensheid. ( . . . )  Dat de mens het heilig 
priesterschap bezit, is typerend voor Hem. Maar daar de mens op 
aarde niet in plaats van God kan handelen als zijn vertegenwoordiger 
zonder het gezag, zijn aanstelling en ordening logische eisen die daar
uit volgen. Geen mens heeft het recht om die eer op zichzelf te nemen
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dan als hij van God geroepen is door de kanalen die Hij erkent en 
gemachtigd heeft.8

De patriarchale orde heeft een goddelijke oorsprong en zal 
voortgaan in tijd en eeuwigheid. ( . . . )  Mannen, vrouwen en kinderen 
behoren deze orde in het huishouden van het volk van God te begrij
pen, en behoren te proberen het te maken zoals God het bedoeld 
heeft, een vereiste en voorbereiding voor de grootste verhoging van 
zijn kinderen.9

Welke eer, voorrechten of heerlijkheid de man ook verkrijgt door 
het priesterschap, hij deelt daar met zijn vrouw in en geniet ze samen 
met haar. Daar zij met hem één is in Christus, is al zijn eer haar eer, al 
zijn zegeningen haar zegeningen, zijn heerlijkheid haar heerlijkheid, 
want zij zijn één -  onscheidbaar. ( . . . )  Zoals Paulus gezegd heeft: ‘( . ..) 
in de Here is evenmin de vrouw zonder man iets, als de man zonder 
vrouw’ [zie 1 Korintiërs 11:11]. Met andere woorden, de man kan geen 
heerlijkheid, eer of verhoging bereiken zonder de vrouw, noch de 
vrouw zonder de man. Zij zijn slechts twee onderdelen van één 
geheel. ( . . . )  De man wordt begiftigd met het priesterschap van de 
Zoon van God, opdat hij, door dezelfde verhevenheid en volmaking te 
verkrijgen, mag handelen zoals Christus en God handelen. ( . . . )  Hoe
wel de man ( . . . )  het lijdend voorwerp is dat met de macht en eer van 
het priesterschap begiftigd wordt, en hij het actieve medium is van 
zijn werking, heeft zij deel in de voordelen, zegeningen, machten, 
rechten en voorrechten ervan - samen met hem, als zijn wederhelft. 
( . . . )  De vrouw krijgt niet de macht om onafhankelijk van de man te 
handelen, noch krijgt de man de macht om onafhankelijk van Christus 
te handelen.10

Vrouwen zijn net zo verantwoordelijk voor hun daden als mannen, 
hoewel de man, die het gezag van het priesterschap draagt, 
beschouwd wordt als het hoofd, als de leider. ( . . . )  Bovendien, als we 
het over de man hebben, hebben we het ook over de vrouw, want de 
vrouw hoort bij de man en maakt een onafscheidbaar deel uit van de 
mensheid.11

De sleutels van het priesterschap zijn een vereiste 
voor het bestuur van de kerk

In het algemeen is het priesterschap het gezag dat de mens gege
ven is om in Gods naam te handelen. Elke man die tot enig ambt in het 
priesterschap geordend wordt, krijgt dat gedelegeerd.
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Maar het is nodig dat elke handeling die met dit gezag wordt ver
richt, op de juiste tijd en plaats verricht wordt, op de juiste manier en 
volgens de juiste methode. De macht om leiding te geven aan dit 
werk, bestaat uit de sleutels van het priesterschap. De volledige sleu
tels zijn altijd in het bezit van slechts één persoon: de profeet en presi
dent van de kerk. Hij kan elk deel van zijn macht aan iemand anders 
delegeren. In dat geval bezit die persoon de sleutels van dat concrete 
werk. Zo bezitten de president van een tempel, de president van een 
ring, de bisschop van een wijk, de president van een zendingsgebied 
en de president van een quorum elk de sleutels van het werk dat in dat 
concrete lichaam of op die locatie verricht wordt. Zijn priesterschap 
wordt door die bijzondere aanstelling niet vergroot; ( . . . )  bijvoorbeeld 
de president van een ouderlingenquorum heeft niet meer priester
schap dan enig ander lid van dat quorum. Maar hij bezit de bevoegd
heid om leiding te geven aan het officiële werk dat verricht wordt in 
het ( . . . )  quorum, of met andere woorden: hij bezit de sleutels van dat 
onderdeel van het werk.12

[De] president is de spreekbuis van God, de openbaarder, de verta
ler, de ziener en de profeet van God voor de hele kerk. Hij is degene 
die de sleutels van dit heilig priesterschap draagt - de sleutels die de 
deuren van de tempels van God ontsluiten en van de verordeningen 
van zijn huis tot het heil van de levenden en de verlossing van de 
doden. Hij is het die de macht ter verzegeling bezit waardoor de mens 
op aarde iets kan binden dat ook in de hemel gebonden zal worden, 
en waardoor mannen die het juiste gezag en de aanstelling hebben 
ontvangen van hem die de sleutels bezit, op aarde kan ontbinden wat 
ook in de hemel ontbonden zal worden. Dat is de orde van het heilig 
priesterschap.13

De priesterschap bestuurt door middel 
van de wet van liefde

De Heer heeft het grote beginsel van organisatie geopenbaard, het 
beginsel waardoor zijn kerk bestuurd dient te worden, het beginsel 
dat de Heer zelf heeft ingesteld in de kerk, het gezag van het heilig 
priesterschap, dat van het hogere priesterschap, het apostelschap, de 
zeventigen en ouderlingen, en vervolgens de organisatie van het 
lagere priesterschap - de bisschoppen, priesters, leraren en diakenen. 
God heeft die organisaties in de kerk gevestigd voor het bestuur 
van de mensen. Waarom? Om ze te onderdrukken? Nee. Om ze te
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kwetsen? Nee, duizendmaal nee. Waarom dan? Opdat zij en hun kin
deren baat mogen hebben bij deze organisaties door instructie, verma
ning, leiding, openbaring en inspiratie om te doen wat de Heer van 
hen vereist opdat zij volmaakt mogen worden.14

Wij worden bestuurd met de wet, omdat we elkaar liefhebben en 
aangezet worden tot lankmoedigheid, naastenliefde en welwillend
heid; en onze hele organisatie is gebaseerd op het denkbeeld van zelf
bestuur; het beginsel van geven en nemen, en van liever onrecht te 
ondergaan dan onrecht te doen. Onze boodschap is vrede op aarde bij 
mensen des welbehagens, liefde en vergeving, die de drijfveren van 
alle leden van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen zouden moeten zijn. In onze kerk is de wet dominant, maar die 
wet is de wet van liefde.15

Niemand zou onderdrukt moeten worden. Geen gezag van het 
priesterschap kan worden uitgeoefend of uitgevoerd in welke mate 
van ongerechtigheid dan ook zonder God te mishagen. Daarom beho
ren wij in onze omgang met andere mensen geen vooroordeel tegen 
hen in gedachten te hebben.16

Geen man die enige positie van gezag bekleedt in de kerk kan zijn 
plicht doen in enige andere geest dan de geest van vaderschap en 
broederschap ten aanzien van hen wie hij presideert. Zij die gezag 
bezitten, moeten geen heerser zijn, geen dictator; zij moeten niet 
dominant zijn; zij zouden het hart, het vertrouwen en de liefde moe
ten winnen van hen die zij presideren, namelijk door vriendelijkheid 
en ongeveinsde liefde, door een zachtaardige geest en overreding, 
door een onberispelijk voorbeeld dat boven alle kritiek verheven is. 
Op die manier leiden zij hen in de vriendelijkheid van hun hart en hun 
liefde voor hun mensen op het pad van rechtschapenheid en leren ze 
hun de weg tot heil door, zowel door voorschrift als voorbeeld, tot 
hen te zeggen: Volg mij, zoals ik ons Hoofd volg.17

Respecteer de macht en het gezag van 
het heilig priesterschap

Het is goed als wij het heilig priesterschap, dat in deze bedeling op 
aarde is hersteld door middel van de profeet Joseph Smith, aanvaarden 
en respecteren. Ik weet dat het goed is, omdat het bedoeld is om de 
waarheid hoog te houden, de kerk te steunen, en de man te ontwikke
len in kennis, goede werken en trouw aan de doeleinden van de Heer.
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En het is essentieel voor het juiste bestuur van het volk van God op 
aarde en voor ons eigen individuele bestuur, het bestuur van ons 
gezin, het bestuur van onze eigen materiële en geestelijke aangelegen
heden, zowel individueel als gezamenlijk.18

Respecteer de macht en het gezag die wij het heilig priesterschap 
noemen, dat naar de orde van de Zoon van God is, en dat door God 
zelf op de mens bevestigd is. Respecteer dat priesterschap. Wat is dat 
priesterschap? Het is niets meer en minder dan goddelijk gezag dat 
door God aan de mens gegeven is. Dat is het beginsel dat wij behoren 
te respecteren. ( . . . )  Het priesterschap van de Zoon van God kan in 
geen enkele mate van ongerechtigheid worden uitgeoefend; noch 
kunnen zijn macht, deugd en gezag blijven bij hem die slecht is, verra
derlijk in zijn ziel tegenover God en zijn medemens. Het zal niet in zijn 
volle macht en kracht blijven bij hem die het niet respecteert door te 
voldoen aan de vereisten van de hemel.19

Respecteert u dit priesterschap? ( . . . )  Zou u, dat priesterschap dra
gend, en het recht en gezag van God bezittend om te bedienen in de 
naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, het vertrouwen en 
de liefde van God, de hoop en het verlangen van de Vader voor ons 
allen, beschamen? Want door die sleutel en zegen op u te bevestigen, 
verlangt en verwacht Hij van u dat u uw roeping grootmaakt.20

Als u eerst het heilig priesterschap in uzelf respecteert, dan zult u 
het respecteren in hen die u presideren, en in hen die werkzaam zijn 
in de verschillende roepingen in de kerk.21

Het is ( . . . )  niet goed als de heiligen der laatste dagen en de kinde
ren van de heiligen der laatste dagen dit heilige beginsel van gezag dat 
in onze bedeling uit de hemelen geopenbaard is, luchtig opvatten. 
( . . . )  Het is heilig en moet heilig gehouden worden door de mensen. 
Het moet door hen geëerd en gerespecteerd worden, wie het ook 
draagt, en wie er ook verantwoording draagt in de kerk. De jonge 
mannen en vrouwen en de mensen in het algemeen behoren dit 
beginsel te respecteren en in te zien dat het heilig is, en dat men er 
niet ongestraft mee kan spelen of er luchtig over spreken. Een gebrek 
aan achting voor dit gezag leidt tot duisternis en afvalligheid, en 
afsnijding van alle rechten en voorrechten van het huis Gods; want 
het is bij machte van dit gezag dat de evangelieverordeningen verricht 
worden in de hele wereld en op elke heilige plek, en zonder dit gezag 
kunnen ze niet verricht worden. Zij die dit gezag bezitten, behoren 
het in zichzelf te respecteren. Zij behoren zo te leven dat ze het gezag
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waardig zijn waarmee zij bekleed zijn, alsmede de gaven waarmee zij 
begiftigd zijn.22

• Wat is het priesterschap? Met welk doel heeft de Heer aan de mens 
het priesterschapsgezag gedelegeerd?

• Hoe kunnen wij ertoe komen ‘om de werking van het priester
schap te begrijpen’?

• In welke opzichten delen mannen en vrouwen van God in de zege
ningen, machten en voorrechten van het priesterschap?

• Hoe is het priesterschap u tot zegen geweest? Hoe is het uw huis
genoten tot zegen geweest?

• Wat zijn de sleutels van het priesterschap? Waarom zijn zij gege
ven? Wie bezit alle priesterschapssleutels? Wie bezit op ring- en op 
wijkniveau de sleutels?

• In welke geest behoren priesterschapsdragers hun taken uit te 
voeren? (Zie LV 121:41-46.) Welke invloed heeft een priesterschaps- 
drager thuis en in de kerk als hij ‘ongeveinsde liefde’ en ‘een zacht
aardige geest’ heeft?

• Hoe kunnen wij het priesterschap respecteren en het heilig hou
den? Op welke manieren zouden we dat heilige gezag ‘luchtig’ 
kunnen ‘opvatten’?

• Hoe begrijpen wij door het voorbeeld van de Heiland beter hoe wij 
priesterschapsgezag moeten uitoefenen en respecteren?

Studiesuggesties

Noten
1. Life of Joseph F. Smith, verz. door 9- Gospel Doctrine, blz. 287.

Joseph Fielding Smith (1938), blz. 227.
2. Gospel Doctrine, 5e ed. (1939),

10. Brief aan Susa Young Gates, 7 juli 1888, 
Truth and Courage: The 

Joseph F. Smith Letters, verz. door 
Joseph Fielding McConkie 
(geen datering), blz. 11-12.

blz. 140-141.
3. Deseret News: Semi-Weekly,

23 augustus 1892, blz. 6.
4. Gospel Doctrine, blz. 190.
5. Gospel Doctrine, blz. 40-41.
6. Deseret News: Semi-Weekly,

11. James R. Clark, verz., Messages of 
the First Presidency of The Church 
of Jesus Christ of Latter-day Saints,
6 delen (1965-1975), deel 5, blz. 80.23 augustus 1892, blz. 6.

7. Gospel Doctrine, blz. 45.
8. Gospel Doctrine, blz. 147.

12. Gospel Doctrine, blz. 136.
13- Deseret News: Semi-Weekly, 

27 april 1897, blz. 1.
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14. Conference Report, oktober 1911, 
blz. 7.

15. Gospel Doctrine, blz. 143-144.
16. Gospel Doctrine, blz. 149.
17. Gospel Doctrine, blz. 150-151.

18. Conference Report, april 1912, blz. 9.
19. Gospel Doctrine, blz. 160.
20. Gospel Doctrine, blz. 165.
21. Gospel Doctrine, blz. 165.
22. Gospel Doctrine, blz. 140-141.
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\ ' Carl Bloch, Christus en de Samaritaanse vrouw. ,
De Heiland leerde de Samaritaanse vrouw bij Jakobs bron dat Hij de Heiland 

van de wereld was (zie Johannes 4 :5-30).

146



H O O F D S T U K  1 7
------- IÉ ---------------

Het grote plan 
van leven en heil

Onze Vader in de hemel heeft een plan waardoor zijn 
zoons en dochters kunnen worden zoals Jezus Christus 

en de verhoging ontvangen.

Uit het leven van Joseph F. Smith

I n  1847, kort nadat hij in Engeland gearriveerd was om de Europese 
Zending te presideren, schreef Joseph F. Smith op zijn zesendertigste 
verjaardag in zijn dagboek:

‘De dag was koud, grauw en somber, een passend jubileum van de 
duistere en zware dag van mijn geboorte. Toen mijn vader [Hyrum] en 
zijn broer [Joseph] wegens het evangelie gevangenzaten in een kerker 
en de heiligen uit hun woningen in Missouri verdreven werden door 
een genadeloze bende. De zonneschijn in mijn ziel heeft nooit grondig 
de duistere schaduwen verjaagd die erover geworpen werden door de 
terneerdrukkende mistroostigheid van die roerige periode.

‘Maar God heeft mij altijd duidelijk zijn genadige hand en zijn vrien
delijkste voorzienigheid aangeboden, al sinds mijn jeugd, en mijn 
dagen worden steeds beter door ootmoedigheid en het verkrijgen van 
wijsheid en geluk in het koninkrijk Gods. De doelen van mijn leven 
worden duidelijk met het verstrijken van de tijd en het groeien van 
mijn ervaring. Die doelen zijn de verkondiging van het evangelie, de 
vestiging van Gods koninkrijk op aarde, de verlossing van zielen en - 
het allerbelangrijkst voor mij -  de verlossing van mijzelf en mijn 
gezinsleden.’1

Met kennis en overtuiging onderwees president Joseph F. Smith in 
het eeuwige heilsplan van onze hemelse Vader, en getuigd hij ervan.
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‘Er is niets onder de hemelen,’ verklaarde hij, ‘dat 20 belangrijk is voor 
mij of de mensenkinderen als het grote plan van leven en heil.’2

Leringen van Joseph F. Smith

Onze hemelse Vader heeft het heilsplan opgesteld 
zodat wij verhoogd kunnen worden

De almachtige Heer leeft; Hij heeft de hemelen, de aarde en de 
waterbronnen gemaakt, en wij zijn zijn kinderen, zijn nageslacht, en 
wij zijn hier niet bij toeval. De Heer heeft onze komst gepland, als
mede het doel van ons bestaan. Het is zijn plan dat wij onze zending 
zullen volbrengen. Dat wij naar het beeld en de gelijkenis van Jezus 
Christus zullen worden gevormd. Dat wij, net als Hij, zonder zonde tot 
heil mogen komen. Dat wij, net als Hij, met zuivere intelligentie ver
vuld mogen worden. En dat wij, net als Hij, verhoogd mogen worden 
om aan de rechterhand van de Vader op een troon te zitten, en heer
schappij en macht te hebben in de sfeer waarin wij geroepen zullen 
worden. Ik getuig van deze leer, want de Heer heeft mij de waarheid 
ervan laten weten en voelen, van top tot teen.3

De mens zal in het toekomende leven verantwoordelijk worden 
gehouden voor de daden die hij in dit leven verricht heeft, en zal ver
antwoording moeten afleggen voor de rentmeesterschappen die hem 
hier zijn toevertrouwd. Hij zal dat doen voor de Rechter van de leven
den en de doden, de Vader van onze geest, en die van onze Heer en 
Meester. Dat is het plan van God, een deel van zijn grote doel. Wij zijn 
hier niet om enkele maanden of jaren te leven, om te eten, drinken en 
slapen, en vervolgens te sterven, heen te gaan en te vergaan. De 
almachtige Heer heeft nooit de bedoeling gehad dat de mens zo voor
bijgaand, nutteloos en onvolmaakt van aard zou zijn.4

Als wij vóór wij naar de [aarde] gingen, niets hadden geweten van 
de noodzaak daartoe, hoe belangrijk het was om een tabernakel te ver
krijgen, wat een heerlijkheid men kan krijgen door zijn nageslacht, 
welke grootse doelen er bereikt konden worden door beproefd te 
worden -  in de weegschaal gewogen te worden, in de uitoefening van 
goddelijke eigenschappen, goddelijke machten en de keuzevrijheid 
waarmee wij begiftigd zijn; waardoor wij, na beneden alles te zijn 
neergedaald, en zoals Christus te zijn geworden, boven alles uit kon
den stijgen [zie LV 88:6], en zoals onze Vader, Moeder en oudere Broer 
worden, almachtig en eeuwig -  dan waren we nooit gegaan.5
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Er is onder de hemelen niets zo belangrijk voor mij en de mensen
kinderen als het grote plan van leven en heil dat in het begin in de 
hemel is opgesteld, en dat van periode tot periode is overgeleverd 
door de inspiratie van heilige mannen die door God geroepen waren, 
tot de dag van de komst van de Zoon des mensen, want dit evangelie 
en dit heilsplan was geopenbaard aan onze eerste ouders. De engel 
van God bracht hun het plan van verlossing van dood en zonde, wat 
van tijd tot tijd door goddelijk gezag aan de mensenkinderen is ge
openbaard, en het heeft geen veranderingen ondergaan. In het begin 
was er al niets in dat overbodig of onnodig was. Niets in dat plan kon 
afgeschaft worden. Het was een volledig plan dat in het begin is opge
steld door de wijsheid van de Vader en de heilige [engelen] voor de 
verlossing van de mensheid en voor hun heil en verhoging in de tegen
woordigheid van God. ( . . . )  Door alle generaties zijn hetzelfde evange
lie, hetzelfde plan van leven en heil, dezelfde verordeningen, de begra
fenis met Christus, het gedenken van het grote offer dat gebracht zou 
worden voor de zonden van de wereld en voor de verlossing van de 
mens, van tijd tot tijd overgeleverd, al vanaf de schepping.6

Het is het plan van het leven dat de Almachtige in de laatste dagen 
voor het heil van de mensenzielen hersteld heeft, niet alleen voor hun 
heil in de toekomende wereld, maar ook in dit leven, want de Heer 
heeft zijn werk ingesteld opdat de mensen'de zegeningen van dit 
leven ten volle mogen genieten; opdat zij in dit leven behouden 
mogen worden, zowel als in het toekomende leven, opdat zij hier het 
fundament zouden leggen voor immuniteit voor zonde en al zijn 
gevolgen en consequenties, opdat zij een erfdeel in Gods koninkrijk 
mogen verkrijgen, als zij dit tranendal verlaten hebben. Het evangelie 
van Jezus Christus is de macht van God tot het tot stand brengen van 
ons heil.7

God heeft echt gesproken tot zijn dienstknecht Joseph, en heeft 
zich echt aan hem geopenbaard; en niet alleen de Vader, maar de Zoon 
ook. Zij hebben zich aan hem geopenbaard en gaven hem geboden en 
hun wet, hun evangelie en hun plan voor het eeuwig leven. ( . . . )  Dit 
plan omhelsde niet alleen verlossing van zonde en de gevolgen van 
zonde zowel hier als in het hiernamaals, maar tevens verhoging, heer
lijkheid, macht en heerschappij voor de kinderen van God door hun 
gehoorzaamheid aan de wetten en beginselen van het evangelie.8
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Wij zijn op aarde om ons voor te bereiden 
op het eeuwig leven

Het doel van ons aardse bestaan is opdat wij een volheid van 
vreugde mogen hebben en opdat wij de zoons en dochters van God 
kunnen worden in de ruimste zin van het woord, daar wij dan 
erfgenaam van God en mede-erfgenaam van Jezus Christus zijn [zie 
Romeinen 8:14-17], opdat wij koningen en priesters van God mogen 
worden, en heerlijkheid, heerschappij, verhoging, tronen, en elke 
macht en eigenschap mogen beërven die onze hemelse Vader bezit. 
Dat is het doel van ons bestaan op deze aarde. Om die verheven posi
tie te verwerven, moeten wij dit sterfelijk bestaan of deze proefpe
riode doorstaan waardoor wij tonen dat wij het verdienen, met de 
hulp van onze oudere Broer Jezus.9

Het doel van ons bestaan hier, is de wil van de Vader te doen zoals 
die in de hemel gedaan wordt, goed te doen op aarde, slechtheid te 
onderwerpen en overwinnen, zonde en de tegenstander van onze 
ziel te overwinnen, uit te stijgen boven onvolmaaktheden en zwakhe
den van de arme, gevallen mensheid, door de inspiratie van de almach
tige God en zijn macht, die Hij gemanifesteerd heeft, waardoor wij 
daadwerkelijk de heiligen en dienstknechten van de Heer op aarde 
worden.10

Wij zullen allen sterven. Maar is dat het einde van ons bestaan? Als 
wij een bestaan hadden voordat wij hierheen gingen, zullen we dat 
bestaan beslist voortzetten wanneer we hier weggaan. De geest blijft 
bestaan, zoals voorheen, met de aanvullende veranderingen die het 
gevolg zijn van het doormaken van deze proeftijd. Het is absoluut 
noodzakelijk dat wij naar deze aarde gaan en een tabernakel op ons 
nemen; want als wij geen tabernakel hadden, konden wij niet worden 
zoals God, of Jezus Christus. ( . . . )  Het is onze bestemming om uit het 
graf te komen zoals Jezus, een onsterfelijk lichaam te verkrijgen zoals 
Hij - dat wil zeggen, onze tabernakel wordt onsterfelijk zoals de zijne 
onsterfelijk is geworden, opdat de geest en het lichaam samen mogen 
worden gevoegd en één levend wezen worden dat onscheidbaar en 
eeuwig is.11

Ik kijk uit naar de tijd dat ik zal zijn heengegaan uit dit stadium van 
mijn bestaan, want daar mag ik elke gave en zegen, alles wat tot mijn 
geluk in deze wereld heeft bijgedragen meer ten volle genieten. Ik 
geloof niet dat er ook maar iets is dat bedoeld was om mij vreugde of 
geluk te geven dat mij hierna onthouden zal worden, vooropgesteld
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dat ik getrouw blijf; anders kan mijn vreugde niet volledig zijn. ( . . . )  Ik 
heb het over het geluk dat wij voelen als wij trachten om op aarde de 
wil van God te doen zoals die in de hemel gedaan wordt. Wij verwach
ten om in de eeuwigheid onze man of vrouw te hebben. Wij verwach
ten dat onze kinderen ons in de eeuwigheid als vader of moeder 
erkennen. Ik verwacht dat; ik kijk alleen daarnaar uit. Zonder dat zou 
ik niet gelukkig kunnen zijn.12

De beginselen van het evangelie dat de Heer in deze tijd heeft ge
openbaard, zullen ons naar het eeuwig leven leiden. Dat is wat wij 
nastreven, dat is de reden van onze schepping, dat is de reden van de 
schepping van de aarde. De reden dat wij hier zijn, is dat wij elke 
dwaasheid mogen overwinnen en ons voorbereiden op het eeuwig 
leven in de toekomst. ( . . . )

Laten wij dus getrouw en nederig zijn; laten wij de godsdienst van 
Christus naleven, onze dwaasheden, zonden en zwakheden van het 
vlees opzij zetten, en God en zijn waarheid aankleven met heel ons 
hart en met volle vastbeslotenheid om de goede strijd des geloofs te 
strijden en standvastig door te gaan tot het einde.13

Een van de voornaamste doelen van ons bestaan 
is dat wij naar het beeld en de gelijkenis van Jezus Christus 

worden gevormd

Ik geloof dat onze Heiland het immer levende voorbeeld voor alle 
vlees is. ( . . . )  Ons is geboden om dezelfde werken te verrichten die Hij 
heeft verricht. Ons is bevolen om Hem te volgen zoals Hij zijn Hoofd 
volgde; opdat wij mogen komen waar Hij is en wij bij Hem mogen zijn 
en mogen zijn zoals Hij.

De belangrijke overweging is niet hoe lang wij kunnen leven, maar 
hoe goed we de les van het leven kunnen leren en onze taken en 
plichten tegenover God en elkaar uitvoeren. Een van de belangrijkste 
doelen van ons bestaan is dat wij mochten gaan lijken op de beeltenis 
van Hem die in het vlees vertoefde zonder smet -  die smetteloos, rein 
en onbevlekt was! Christus kwam niet alleen om verzoening te bren
gen voor de zonden van de wereld, maar ook om een voorbeeld te 
geven aan alle mensen en de norm te vestigen van Gods volmaking en 
van gehoorzaamheid aan de Vader.15

Geen leer is ooit zo volmaakt geweest als die van Jezus. ( . . . )  Hij 
heeft ons de weg naar het heil geopenbaard, vanaf het begin en over 
alle slingerpaden van dit leven naar de oneindige verhoging en heer
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lijkheid in zijn koninkrijk, en naar een hernieuwing van het leven in 
dat koninkrijk. ( . . . )

De mens die werkelijk gelukkig is, dat is hij die dit zielbevredi- 
gende getuigenis kan ontvangen en rust kan hebben, die geen andere 
weg naar vrede zoekt dan door de leerstellingen van Jezus Christus. 
Wij leren van zijn evangelie dat wij onze medemensen moeten liefheb
ben, dat wij anderen doen wat wij willen dat zij ons doen, dat wij 
rechtvaardig zijn, barmhartig, vergevensgezind, en alleen maar goed 
doen om de ziel van de mens te verruimen. ( . . . )

‘Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust 
geven’ [Matteüs 11:28] is zijn oproep aan alle zoons en dochters van 
de mens.16

Christus is het grote voorbeeld voor de hele mensheid, en ik geloof 
dat de mensheid net zo goed voorsterfelijk geordend is om te worden 
zoals Hij, als Hij voorsterfelijk geordend is om de Verlosser van de 
mens te worden. ( . . . )  Wij zijn ( . . . )  in de vorm van God, fysiek gespro
ken, en kunnen geestelijk ook worden zoals Hij, en in het bezit van 
kennis, intelligentie, wijsheid en macht.

Het grote doel van onze komst naar deze aarde is dat wij kunnen 
worden zoals Christus, want als wij niet op Hem lijken, kunnen 
we niet een zoon van God worden en geen mede-erfgenaam van 
Christus.17

Laten wij de Zoon van God volgen. Maak Hem ons voorbeeld en 
onze gids. Imiteer Hem. Doe zijn werk. Word net als Hij, voor zover 
het in onze macht ligt om te worden zoals Hij die volmaakt en zonder 
zonde was.18

Wij hebben alleen door Christus en onze gehoorzaamheid 
aan zijn evangelie hoop op het eeuwig leven

Er is onder de hemel geen andere naam gegeven dan die van Jezus 
Christus waardoor u verlost kunt worden, of verhoogd in het konink
rijk van God.19

De persoon die deze proeftijd doormaakt en getrouw is, die door 
het bloed van Christus verlost is van zonde, door de verordeningen 
van het evangelie, en die de verhoging ontvangt in het koninkrijk van 
God, is niet minder maar meer dan de engelen.20

Wij zijn de verbintenis van het nieuw en eeuwigdurend verbond 
aangegaan met de instemming om de geboden van God te gehoorza
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men in alles, wat Hij ook zal gebieden. Dat is een eeuwigdurend ver
bond, tot het einde van onze dagen. ( . . . )  Wij zullen nooit een dag in 
tijd of eeuwigheid meemaken waarop het voor ons, zijn kinderen, niet 
verplicht zal zijn, en niet zowel een plezier als een plicht, om in alle 
eindeloze eeuwen van de eeuwigheid alle geboden van de Heer te 
gehoorzamen. Op basis van dat beginsel onderhouden wij het contact 
met God en leven wij in overeenstemming met zijn doeleinden. Alleen 
op die manier kunnen wij onze zending volbrengen en onze kroon en 
de gave van het eeuwig leven ontvangen, wat de grootste gave van 
God is. Kunt u zich een andere manier indenken?21

Er schuilt alleen heil in de manier die God heeft aangegeven. Er is 
alleen hoop op het eeuwig leven door gehoorzaamheid aan de wet die 
is ingesteld door de Vader van het leven, ‘bij wie geen verandering is 
of zweem van ommekeer’ [Jakobus 1:17]. En er is geen enkele andere 
manier waarop wij dat licht en de verhoging kunnen verkrijgen. Dit 
lijdt totaal geen twijfel, ik ben er volkomen zeker van; ik weet dat het 
waar is.22

Elke zegen, voorrecht, heerlijkheid of verhoging wordt alleen ver
kregen door gehoorzaamheid aan de wet op grond waarvan dat is 
beloofd. Als wij de wet gehoorzamen, zullen we de beloning ontvan
gen; maar we kunnen die om geen enkele andere reden ontvangen.23

Ook Christus zelf was aanvankelijk niet volmaakt; Hij ontving niet 
meteen een volheid, maar ontving die genade op genade, en bleef 
meer ontvangen tot hij een volheid ontving [zie LV93:11-13]. Gaat het 
met de mensenkinderen niet net zo? Wie is er volmaakt? Wie heeft 
ooit meteen een volheid ontvangen? Hebben wij een punt bereikt 
waarop wij de volheid van God kunnen ontvangen, een volheid van 
zijn heerlijkheid en intelligentie? Nee, en toch als Jezus, de Zoon van 
God, en de Vader van de hemelen en de aarde waarop wij wonen, niet 
meteen een volheid ontving, maar toenam in geloof, kennis, begrip en 
genade tot Hij een volheid ontving, is het dan niet mogelijk dat alle 
mensen hier een weinig en daar een weinig ontvangen, regel op regel, 
voorschrift op voorschrift, totdat zij een volheid ontvangen, zoals Hij 
een volheid heeft ontvangen, en dat zij met Hem in de tegenwoordig
heid van de Vader verhoogd worden?24

Ik leef voor mijn heil nu en later; na dat van mijzelf komt dat van 
mijn kinderen en hun geliefde, dierbare moeders. Niets dat ik in deze 
wereld doe waarmee ik dat heerlijke einde verdien, kan een opoffe
ring genoemd worden. Het is een liefdewerk, een doel voor het eeu
wig leven en de volheid van vreugde. ‘( . ..) hij, die het eeuwige leven 
heeft, is rijk’ [LV6:7].25
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Studiesuggesties

• Wie is de auteur van het heilsplan? Wat kunnen wij aan die kennis 
hebben?

• Wat zijn de doelen van ons leven op aarde? Hoe blijkt uit uw leven 
dat u die kennis hebt?

• Waarom heeft de Heer in elke bedeling hetzelfde heilsplan geopen
baard? Hoe bewerkt het evangelieplan ons heil ‘zowel in dit leven 
als in het toekomende leven’?

• Waarom was het nodig dat ieder van ons een lichaam ontving? (Zie 
ook LV 93:33-34.) Hoe kunnen we ons lichaam gebruiken volgens 
Gods wil?

• In welke opzichten is de Heiland ons ‘grote voorbeeld’? Wat moe
ten wij doen om naar het ‘beeld en de gelijkenis’ van Christus 
gevormd te worden, en uiteindelijk te worden zoals Hij?

• Waarom is het onderhouden van de geboden van God verplicht in 
tijd en eeuwigheid? Hoe kan gehoorzaamheid aan de Heer ‘zowel 
een plezier als een plicht’ zijn?

• Wat betekent het voor u om ‘genade op genade’ te ontvangen? (Zie 
ook LV 93:12.) In welke opzichten bent u ‘hier een weinig en daar 
een weinig, regel op regel en voorschrift op voorschrift’ meer zoals 
de Heiland geworden?

• Waarom is niets een opoffering als het gedaan wordt voor ons 
eigen heil en dat van andere mensen?

Noten
1. Dagboek van Joseph F. Smith, 13. Gospel Doctrine, blz. 85.

14. Gospel Doctrine, blz. 13.
15. Gospel Doctrine, blz. 270.
16. Gospel Doctrine, blz. 127-128.
17. Gospel Doctrine, blz. 18.
18. Gospel Doctrine, blz. 180.
19. Gospel Doctrine, blz. 3.
20. Gospel Doctrine, blz. 18.
21. Gospel Doctrine, blz. 210.
22. Gospel Doctrine, blz. 503.
23. Gospel Doctrine, blz. 441.
24. Gospel Doctrine, blz. 68.
25. Joseph F. Smith aan een van zijn
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Francis M. Gibbons, Joseph F. Smith: 
Patriarch and Preacher, Prophet of
God(1984), blz. 98.
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3. Gospel Doctrine, blz. 6.
4. Gospel Doctrine, blz. 21-22.
5. Gospel Doctrine, blz. 13.
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Kuisheid en reinheid

De Heer gebiedt ons om rein te zijn en de heiligheid 
van het huwelijksverbond te respecteren.

Uit het leven van Joseph F. Smith

esident Joseph F. Smith was in 1875 erg verdrietig toen hij, als pre
sident van de Europese Zending, een zendeling moest ontheffen die 
de wet van kuisheid had overtreden. Toen hij nadacht over het 
berouw en verdriet dat de jongeman moest doormaken, schreef hij: 
‘Zo kan een mens bijna een zending vervullen of een leven lang eer
baar en getrouw leven, en op het laatste moment, als het ware door 
één enkele daad of misdaad, of dwaasheid, of fout, alles overhoop 
gooien en het allemaal in een moment vernietigen, waarmee hij alle 
zoetheid in de beker des levens verandert in gal en bitterheid.’

Vervolgens dacht president Smith aan zijn dankbaarheid voor 
de beschermende hand van de Heer die hem geholpen had om zijn 
verbonden trouw te blijven. ‘O, hoe dank ik mijn God voor zijn 
beschermende, wakende zorg, ( . . . )  die mij behoed heeft voor 
de dodelijke zonden van de wereld, en vele duizenden keren voor 
mijn eigen zwakheden en neiging tot het begaan van vergissingen.’ Hij 
was vastbesloten om iemand te zijn die ‘zijn medemens recht aan kan 
kijken, met een rein geweten rechtop voor God staan met eerlijke, 
ware trots, zedelijk en seksueel rein.’ Hij verheugde zich dat hij leefde 
‘in de zuivere, onbevlekte liefde’ van zijn gezinnen en zei: ‘Ik zou hun 
liefde en vertrouwen nooit misbruiken, al kostte het me alles wat ik 
bezat en was.’1
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Leringen van Joseph F. Smith

Kuisheid geeft de volken der aarde kracht en macht

Wij geloven dat God leeft en dat Hij rechter is van de levenden 
en de doden. Wij geloven dat zijn oog op de wereld gericht is, en 
dat Hij zijn kruipende, dwalende en zwakke kinderen op deze aarde 
ziet. Wij geloven dat wij hier zijn als gevolg van zijn plan (. . .);  dat wij 
hier zijn om aan onze bestemming te voldoen en niet om aan grillen 
toe te geven of aan de bevrediging van de lusten van het sterfelijk 
lichaam.2

Persoonlijke reinheid en fatsoenlijke gedachten ( . . . )  zijn de basis 
van alle goede handelingen. Ik zou willen dat alle jonge [mensen] zou
den inzien hoe waardevol dat is, en hoe waardevol het is om hun 
jonge jaren in de dienst van de Heer te besteden. Groei, ontwikkeling, 
vooruitgang, zelfrespect, de achting en bewondering van de mens vol
gen een natuurlijke koers in onze jeugd. De Heiland heeft hierin een 
buitengewoon voorbeeld gegeven en was al jong bezig met de dingen 
van zijn Vader. ( . . . )  De profeet Samuël had zichzelf zo goed voorbe
reid door een reine jeugd vol zelfrespect dat hij volmaakt was afge
stemd op de influisteringen van God.3

Er lijkt iets meer te zijn dan het menselijk verstand kan beredene
ren waarom kuisheid de volken der aarde kracht en macht geeft, maar 
toch is het zo.4

Wij geloven in een kuisheidsnorm voor mannen en vrouwen. Als 
men de reinheid verwaarloost in zijn leven, worden wij net zozeer 
overstroomd door alle andere gevaren als rivieren wanneer de sluis
deuren open worden gedaan.5

Met heilige ijver willen wij de enorme omvang van seksuele zon
den beklemtonen. Hoewel zij die de wil van God niet kennen ze vaak 
als onbelangrijk beschouwen, zijn ze in zijn ogen een gruwel, en als 
wij zijn bevoorrechte volk willen blijven, dan moeten we ze mijden als 
waren ze de poorten van de hel. De kwade gevolgen van deze zonden 
zijn zo duidelijk in slechtheid, misdaad, ellende en ziekten dat men 
zou denken dat allen, zowel jong als oud, ze moesten doorhebben 
en aanvoelen. Ze vernietigen de wereld. Als wij behouden willen 
worden, moeten we ze verafschuwen, ze mijden, en ons er niet in 
het minst mee bezig houden, want ze verzwakken en ontkrachten, 
ze doden de mens in geestelijk opzicht, ze maken hem ongeschikt
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voor het gezelschap van de rechtvaardigen en de tegenwoordigheid 
van God.6

Wij houden vol dat seksuele zonde in de categorie individuele zon
den in ernst alleen overtroffen wordt door het vergieten van onschul
dig bloed. ( ...)  Wij verkondigen dit als het woord van de Heer: ‘Gij 
zult niet echtbreken’ [Exodus 20:14]. ‘Hij, die een vrouw aanziet om 
haar te begeren, of wie in zijn hart overspel zal doen, zal de Geest niet 
hebben, maar het geloof verloochenen’ [LV 63:16].7

Net als veel lichamelijke ziekten, brengen seksuele misdaden een 
hele lijst andere nare gevolgen met zich mee. Zoals de fysieke uitwer
king van dronkenschap de degeneratie van cellen omvat, en de versto
ring van de essentiële lichaamsfuncties, waardoor het lichaam open 
staat voor elke malaise waaraan het blootgesteld wordt, waarbij 
bovendien de weerstand tot zelfs een fataal tekort verlaagd wordt, 
stelt onkuisheid de ziel open voor verscheidene geestelijke ziekten en 
berooft het de ziel van zowel weerstand als herstellingsvermogen. De 
overspelige generatie uit de tijd van Christus was doof voor de stem 
van waarheid. En door de zieke toestand van hun geest en hart, ver
langden zij tekens en verkozen zij nietszeggende fabels boven de 
boodschap van heil [zie Matteüs 16:4].8

Bovendien bestraft onkuisheid niet alleen degene die de overtre
ding begaat, maar het strekt zijn niet aflatende straf uit tot de derde en 
de vierde generatie, waarbij niet alleen de overtreder een wrak wordt, 
maar waarbij misschien wel vele mensen in zijn rechtstreekse afstam- 
mingslijn geraakt worden, waarbij familiebanden verbroken worden, 
harten van ouders gebroken worden, en hun leven overweldigd wordt 
door een zwarte golf van verdriet.9

De wet van kuisheid is van essentieel 
belang voor alle mensen

De wet van kuisheid is van het allergrootste belang, zowel voor 
kinderen, mannen als vrouwen. Het is een beginsel dat voor alle kin
deren van God van essentieel belang is, van de wieg tot het graf. God 
heeft verschrikkelijke straffen staan op de overtreding van de wet van 
kuisheid, van deugd, van reinheid. Is de wet van God van kracht onder 
de mensen, dan zullen zij die niet absoluut rein en onbevlekt zijn, wor
den afgesneden - zowel mannen als vrouwen. Wij verwachten van de 
vrouwen dat ze rein zijn, we verwachten van hen dat ze onbevlekt 
zijn, en het is net zo nodig en belangrijk voor de man om rein en 
deugdzaam te zijn als voor de vrouw.10
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Wachten om de Heer te dienen tot de wilde haren van de jeugd er 
niet meer zijn, is laakbaar. ( ...)  Het is veel beter als een mens zich laat 
van het kwaad afkeert, dan dat hij zijn hele leven in zonde doorbrengt, 
maar ( ...)  er schuilt berouw en hartzeer in een late bekering van de 
dwaasheden en zonden van de jeugd.11

Het is een betreurenswaardig feit dat de maatschappij volhardt in 
het harder beoordelen van vrouwen dan mannen in aangelegenheden 
van seksuele overtredingen. Welk zwak excuus, om nog maar niet te 
spreken van rechtvaardiging, is er te vinden voor deze ongehoorde, 
laffe discriminatie? ( ...)

Als de vrouw zondigt, is het duidelijk dat zij daaronder zal lijden, 
want het is zeker dat ze daarvoor gestraft wordt, of dat nu onmiddel
lijk of later is. Maar voor zover de onrechtvaardigheid van de man 
haar opzadelt met de consequenties van zijn zonden, wordt hij veroor
deeld wegens meervoudige schuld. En de man is grotendeels verant
woordelijk voor de zonden tegen het fatsoen en de deugd, terwijl de 
last daarvan al te vaak op de zwakkere deelneemster in de misdaad 
neerkomt. ( ...)

Wij aanvaarden zonder enig voorbehoud of beperking de bevesti
ging van de Godheid door middel van een Nephitische profeet van
ouds: ‘Want Ik, de Here God, schep behagen in de kuisheid der vrou
wen. En hoererij is Mij een gruwel; zo spreekt de Here der 
heirscharen’ (Jakob 2:28).12

Wij spreken ons uit tegen prostitutie, en tegen alle vormen van 
zedeloosheid. Wij zijn hier niet om welke vorm van zedeloosheid 
dan ook te bedrijven. Boven alles is seksuele zedeloosheid het ver
schrikkelijkst in Gods ogen. ( ...)  Daarom verheffen wij onze stem 
tegen seksuele zedeloosheid en tegen alle vormen van zedeloosheid.13

Onze huwelijksgelofte is uiterst heilig

De wettige omgang van de seksen is verordineerd door God, niet 
alleen als de enige manier om de mensheid in stand te houden, maar 
tevens voor de ontwikkeling van de hogere zinnen en eigenschappen 
van de menselijke aard, die alleen verzekerd is door middel van de 
door liefde ingegeven omgang van man en vrouw. Het woord van de 
Schriften is uiterst duidelijk wat betreft de bedoeling en het gebod van 
God met betrekking tot de seksen. Het is niet goed dat de mens alleen 
is, en daarom is er geboden: ‘Daarom zal een man zijn vader en zijn
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moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot een vlees 
zijn’ [zie Genesis 2:18, 24].

Het principe dat het huwelijk eerbaar is, dat is tegenwoordig nog 
net zo waar als toen het door de apostel vanouds werd gezegd [zie 
Hebreeën 13:4]. ( ...)

De seksuele vereniging is wettig in het huwelijk, en, als het met 
de juiste bedoeling wordt gedaan, is het eerbaar en heiligend. Maar 
zonder de huwelijksbanden is seksuele omgang een verlagende 
zonde die afschuwelijk is in de ogen van de Godheid.14

De beschaafde wereld wordt tegenwoordig overspoeld door een 
golf van zonde. Een belangrijke reden daarvoor is de verwaarlozing 
van het huwelijk. Het heeft in de ogen van de meerderheid zijn heilig
heid verloren. Op zijn best is het een burgerlijke overeenkomst, maar 
vaker meer een ongeluk of een gril, of een manier om de passie te 
bevredigen. En wordt de heilige aard van het verbond genegeerd of 
uit het oog verloren, dan is volgens de huidige morele opvoeding van 
de massa minachting van de huwelijksgelofte slechts een kleinigheid, 
een onbeduidende misstap.15

Ontrouw aan de huwelijksgelofte is een vruchtbare bron voor 
scheidingen, met zijn lange lijst bijkomende vormen van kwaad, waar
van de schaamte en schande waarmee onschuldige kinderen worden 
opgezadeld, niet de minste zijn. De verschrikkelijke gevolgen van 
overspel kunnen niet beperkt worden tot de overtredende deelne
mers. Of het nu openbaar bekend is of gedeeltelijk verborgen onder 
de mantel van schuldige geheimhouding, de resultaten hebben een 
grote, kwade invloed. De onsterfelijke geesten die naar de aarde gaan 
om er een tabernakel te ontvangen in de vorm van een lichaam van 
vlees, hebben het recht op een goede geboorte uit ouders die vrij zijn 
van de besmetting met seksuele verdorvenheid.16

Kuisheidszonden worden versterkt door het 
verbreken van heilige verbonden

Wij geloven dat de wet, zoals die gegeven is, algemeen is en van 
toepassing is op alle heiligen. Maar het is ongetwijfeld zo dat als er 
naast de eigenlijke overtreding van de wetten van kuisheid ook ver
bonden verbroken worden, de straf voor de dubbele overtreding in dit 
leven of het leven hierna overeenkomstig groter en ernstiger zal zijn.
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Er is weleens gezegd dat er meer tinten groen zijn dan van enige 
andere kleur. En zo zijn wij ook van mening dat er meer niveaus van 
zonde zijn met betrekking tot de ongepaste omgang van de seksen dan 
van enig ander kwaad dat wij kennen. Zij allen omvatten een ernstige 
overtreding - de zonde tegen de kuisheid. Maar in talrijke gevallen 
wordt die zonde versterkt door het verbreken van heilige verbonden, 
waaraan soms nog bedrog, intimidatie of zelfs geweld wordt toege
voegd.

Al behoren al die zonden te worden afgekeurd en verafschuwd, 
toch kunnen we zelf onderscheid zien, zowel in bedoeling als in 
gevolgen, tussen de overtreding van een jong verloofd paar dat op een 
onbewaakt moment zonder voorbedachten rade tot zonde vervalt en 
de overtreding van een man die heilige plaatsen betreden heeft, daar 
heilige verbonden gesloten heeft en vervolgens bedenkt dat hij de 
vrouw van zijn naaste van haar deugd wil beroven door sluwheid of 
geweld, en die zijn kwade bedoeling uitvoert.

Er is niet alleen verschil tussen deze vormen van kwaad, als we 
naar het standpunt van de bedoeling kijken, maar er is ook verschil in 
de consequenties. ( ...)  In [het geval van de man die verbonden geslo
ten heeft] zijn andere mensen op rampzalige wijze betrokken: gezin
nen vallen uiteen, onschuldigen worden opgezadeld met ellende, de 
samenleving wordt er zelfs door geraakt (...); men doet zowel de 
levenden als de doden kwaad, en zelfs de ongeborenen, en de overtre
ders zijn niet bij machte om dat te herstellen of goed te maken.18

Het evangelie biedt hoop aan hen die vastbesloten 
zijn om rein te zijn

Alleen de boosaardigen en de werkelijk slechten verlangen niet 
naar reinheid. Zij houden niet van reinheid en waarheid. Ik weet niet 
of het mogelijk is voor wie dan ook om zich zo te verlagen dat hij alle 
achting verliest voor dat wat rein en kuis, goed en waar en goddelijk 
is. Ik geloof dat er zelfs in het hart van de boosaardigste en slechtste 
mensen soms nog wel een vonkje over is van de goddelijkheid die in 
de ziel van alle zonen van God geplaatst was. De mens kan zo verdor
ven worden dat hij niet meer dan nog slechts een glimp van de godde
lijke inspiratie heeft die ernaar streeft om hem naar het goede te lei
den en hem ertoe te brengen daarvan te houden; maar ik geloof niet 
dat er ook maar iemand in de wereld is die absoluut geen begrip van 
en bewondering voor het goede en reine meer heeft. Het is moeilijk te
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geloven dat een mens 20 ontaard kan raken dat hij alle verlangen ver
liest om ook goed en rein te worden, als dat mogelijk was, maar veel 
mensen hebben 2ich2elf overgegeven aan het kwaad en 2ijn tot de 
conclusie gekomen dat 2e geen kans meer hebben. Zolang er leven is, 
is er hoop, en zolang er bekering is, is er een kans op vergeving.19

Het evangelie van Je2us Christus is het door God ingestelde won
dermiddel tegen de 2iekten waardoor de mensheid geplaagd wordt, 
en vooral tegen de gevreesde kwaal van seksuele 2onden.20

Dan zeggen wij tot u die zich bekeerd heeft van uw zonden, die 
met Christus in de doop begraven is, die is opgekomen uit het vloei
baar graf tot een hernieuwing van het leven, die geboren is uit water 
en Geest, en die een kind van de Vader is geworden, erfgenaam van 
God en mede-erfgenaam van Jezus Christus - wij zeggen tot u: als u de 
wetten van God onderhoudt, en ophoudt kwaad te doen, ophoudt 
onzedelijk te zijn, hetzij in seksueel of ander opzicht, ophoudt 
werelds te zijn, ophoudt ontrouw te zijn, en geloof hebt in God, 
gelooft in de waarheid en die ontvangt, en eerlijk bent voor God en de 
mens, dat u zult worden verheven en dat God u aan het hoofd zal stel
len, net zo zeker als u die geboden onderhoudt. Wie de geboden van 
God onderhoudt, of u het nu bent of enig ander volk, zal verrijzen 
en niet vallen, zal leiden en niet volgen, zal- opwaarts gaan en niet 
neerwaarts. God zal hen verhogen en grootmaken voor de volken der 
aarde, en Hij zal hun zijn zegel van goedkeuring geven, zal hen zijn 
volk noemen. Dat is mijn getuigenis aan u.21

Studiesuggesties

• Wat is de kuisheidswet van de Heer? In welke opzichten krijgen 
mensen door kuisheid ‘kracht en macht’?

• Hoe kunnen wij ‘persoonlijke reinheid en gepaste gedachten’ koes
teren? Hoe kan persoonlijke reinheid onszelf, onze gezinsleden en 
de wereld tot zegen zijn?

• Waarom zou het overtreden van de wet van kuisheid ‘alleen over
troffen word [en] door het vergieten van onschuldig bloed’? (Zie 
ook Alma 39:5.)

• Waaruit bestaat de lijst van ‘andere vormen van kwaad’ die gepaard 
gaat met overtredingen van de wet van kuisheid? In welk opzicht 
hebben overtredingen van de wet van kuisheid een uitwerking op 
veel meer mensen dan alleen de overtreders?
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• Wat kunnen we doen om ‘onze stem tegen seksuele zedeloosheid 
en tegen alle vormen van zedeloosheid’ te verheffen?

• Met welke doelen is de ‘wettige omgang van de seksen [...] ver
ordineerd door God’?

• Waarom is het verwaarlozen van de heiligheid van het huwelijk 
een ‘belangrijke reden’ voor de ‘golf van zonde’ die de ‘beschaafde 
wereld’ overspoelt?

• In hoeverre vormt het overtreden van de wet van kuisheid een 
‘dubbele overtreding’ voor hen die heilige verbonden met God 
hebben gesloten? Wat zijn de consequenties van die dubbele over
treding?

• Welke hoop is er in het evangelie van Jezus Christus voor hen die 
vastbesloten zijn om zich te reinigen en de wet van kuisheid te 
onderhouden?

Noten
11. Gospel Doctrine, blz. 335.
12. Gospel Doctrine, blz. 309-310.
13. Gospel Doctrine, blz. 312.
14. ‘Unchastity the Dominant Evil 

of the Age’, Improvement Era, 
juni 1917, blz. 739.

15. Gospel Doctrine, blz. 274.
16. Gospel Doctrine, blz. 309.
17. Gospel Doctrine, blz. 311.
18. Gospel Doctrine, blz. 310-311.
19. Gospel Doctrine, blz. 27-28.
20. ‘Unchastity the Dominant Evil 

of the Age’, blz. 743.
21. Gospel Doctrine, blz. 312.

1. Life of Joseph F. Smith, verz. door 
Joseph Fielding Smith (1938), 
blz. 450-451.

2. Gospel Doctrine, 5e ed. (1939), 
blz. 312.

3. Gospel Doctrine, blz. 334.
4. Gospel Doctrine, blz. 274.
5. Gospel Doctrine, blz. 313.
6. Gospel Doctrine, blz. 275-276.
7. Gospel Doctrine, blz. 310; 

alinea-indeling gewijzigd.
8. Gospel Doctrine, blz. 309-310.
9. Gospel Doctrine, blz. 335.

10. Gospel Doctrine, blz. 273-274.

162



H O O F D S T U K  1 9

----------------cG@SÖ |É ----------------

Spaarzaamheid, 
de bron van welvaart

Wij moeten onze schulden betalen en onze middelen 
sparen zodat wij beter kunnen werken in het 

koninkrijk van God.

Uit het leven van Joseph F. Smith

I n  1918 schreef Joseph F. zijn zoon een brief waarin hij herinneringen 
ophaalde aan een kerst uit zijn eigen jeugd waarin hij ‘altijd platzak’ 
was. Over de eerste jaren van zijn huwelijksleven zei hij: ‘Al die tijd 
was ik niemand iets schuldig, en ik moest werken - ik kon niet stil blij
ven zitten.’ Hij zei dat zijn gezinsleden en hij ‘zwoegden uit alle macht 
om ons hoofd boven water te houden’. Onder die omstandigheden 
ging hij eens vlak voor Kerstmis erop uit met de bedoeling om iets bij
zonders voor de kinderen te doen. Hij zei: ‘Ik wilde iets hebben om ze 
blij te maken en om kerstdag van alle andere te onderscheiden - maar 
ik had geen cent om het mee te doen! Ik liep op en neer door Main 
Street en keek naar alle etalages ( ...)  en sloop toen weg, uit het 
gezicht van alle mensen, en ging zitten huilen als een kind tot die uit
storting van verdriet mijn hart verlichtte. Na een tijdje ging ik met net 
zo lege handen naar huis als ik gekomen was, en speelde met mijn kin
deren - blij en gelukkig omdat ik hen had. ( ...)

‘Na die beproevingen werd mijn pad makkelijker. Het begon mij 
beter te gaan; door hard werken, zuinig zijn, mijzelf veel te ontzeggen 
en God lief te hebben, ging het mij goed.’1

Bisschop Charles W. Nibley, die nauw samenwerkte met president 
Smith, heeft gezegd: ‘Hij was altijd voorzichtig met zijn uitgaven. ( ...)  
Hij verafschuwde schulden. En ik heb nooit iemand gekend die zo 
snel een schuld tot de laatste cent toe betaalde. ( ...)  Hij was sterk
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tegen schulden gekant. En hij stond onder geen enkele omstandigheid 
toe dat de kerk in de schulden raakte. Noch stond hij zichzelf toe in 
zijn eigen aangelegenheden in de schulden te raken. Hij hield vast aan 
het oude gezegde: “Boter bij de vis”.’2

President Smith beklemtoonde de praktische kant van het evange
lie in deze leerstelling: ‘Het is altijd een belangrijke leerstelling onder 
de heiligen der laatste dagen geweest dat een godsdienst die niet de 
macht heeft om de mensen in materieel opzicht te redden en ze hier 
welvarend en gelukkig te maken, ook niet kan garanderen dat ze gees
telijk gered worden en in het leven hierna worden verhoogd.’3

Leringen van Joseph F. Smith

Vermijd schulden, dan zult u zowel financieel 
als geestelijk vrij zijn

Ik geloof oprecht dat eén van de voornaamste oorzaken van de zor
gen onder ons - en ik geloof dat ditzelfde bijna universeel geldt voor 
het hele land - is dat de mensen boven hun stand zijn gaan leven. Ze 
hebben veel geleend, hebben hun huis, hun boerderij en bijna al hun 
bezittingen verhypothekeerd om gelijke tred te houden met hun 
buren, waarbij ze onderling concurreren in het ophouden van de 
schijn en in het leven op de kredietbasis die zo in de mode is in de 
wereld. ( ...)

Als velen van ons die geld geleend hebben (...)  om de schijn op te 
houden dat we op zijn minst gelijke tred houden met onze buren, dat 
niet zouden hebben gedaan, dan zouden ze naar hun financiële draag
kracht hebben geleefd, en bovendien in staat zijn geweest om een 
appeltje voor de dorst te bewaren, en wij zouden nu het meest onaf
hankelijke volk in dit werelddeel zijn geweest. ( ...)  Wat mij betreft, 
zou ik graag zien ( ...)  dat als we iets kochten dat een dollar waard 
was, we er een dollar voor betaalden of iets dat een dollar waard is, en 
dat we dat doen zonder onze middelen uit te putten of onszelf en onze 
kinderen met een hypotheek te belasten. Iedereen die op krediet 
leeft, doet zichzelf en zijn gezinsleden de handboeien om. ( ...)

Hebt u ooit iemand gezien die schulden aanging, verhypothe
keerde en schuldbrieven uitgaf voor al wat hij bezat, die net zo vrij, zo 
onafhankelijk en gelukkig was als iemand die meteen alles betaalde? 
Wij behoren naar ons inkomen te leven en een fundament te leggen 
waarop wij verder kunnen bouwen, en waarop onze kinderen na ons
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Om economische zelfredzaamheid aan te moedigen, stichtten de 
heiligen ondernemingen zoals Zion’s Cooperative Mercantile Institution.
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verder kunnen bouwen, zonder rente te betalen over de schulden die 
wij zijn aangegaan. Ik ben mij bewust dat ik nu niet het financiële 
evangelie van de wereld predik. Ik neem aan dat ik nu het risico neem 
ervan beschuldigd te worden ouderwets te zijn, niet progressief enzo
voort. Al die minder vleiende benamingen worden gebruikt voor men
sen die de euvele moed hebben de mensen te zeggen dat zij naar hun 
inkomen moeten leven. ( ...)  Soms bevinden we ons in een positie 
waarin het noodzakelijk is om een schuld aan te gaan. Is dat nodig, 
dan zij het zo. ( ...)  Maar niemand heeft mij er ooit van kunnen over
tuigen dat het voor het welzijn van de huidige of de toekomstige gene
ratie was om mijn kinderen door mijn daden in slavernij te brengen.4

Wat een gezegende toestand zouden we in Zion hebben als het 
kwaad van het aangaan van schulden (...)  heel duidelijk gemaakt kon 
worden voor elke heilige der laatste dagen, voor jong en oud! Het 
zou inderdaad goed zijn als enkele lasten die een hypotheek en zijn 
gevolgen met zich meebrengen iedereen duidelijk konden zijn die 
overwoog om zijn huis en zijn land te verpanden voor geld - opdat 
hij mocht begrijpen welke slavernij en verschrikkingen er het gevolg 
van zijn -  en dat het hem vóór die daad net zo duidelijk mocht zijn 
als hij het naderhand zeker zal voelen.5

In een tijd van welvaart ( ...)  is het uitermate gepast voor de heili
gen der laatste dagen om hun schulden kwijt te raken. ( ...)  Ik zou over 
dit onderwerp nog willen zeggen dat een van de beste manieren die ik 
ken om aan mijn financiële verplichtingen tegenover mijn broeder, 
buurman of zakenrelatie tegemoet te komen, is om eerst mijn finan
ciële verplichtingen tegenover de Heer te voldoen - dat is beter dan 
dat ik het laatstgenoemde verwaarloos; en u kunt hetzelfde doen. Als 
u welvarend wilt worden, en vrije mannen, vrouwen en een vrij volk 
wilt worden, voldoe dan eerst aan uw verplichtingen tegenover God, 
en voldoe daarna aan uw verplichtingen tegenover uw medemensen.6

Nu is de tijd voor alle mensen om ware spaarzaamheid te bestude
ren, om zuinig te worden en zich van schulden te bevrijden, en een 
vrij en onafhankelijk volk te worden. ( ...)  Als wij, als heiligen der laat
ste dagen, maar onze plicht doen en verstandig gebruik maken van 
onze middelen, zullen wij in staat gesteld worden boven onze omstan
digheden uit te stijgen, zal ons werk voor ons gezegend worden, zal 
onze grond vruchtbaar gemaakt worden, en zullen wij een rijke oogst 
binnenhalen en ons erin verheugen; want God zal zijn gunsten uitstor
ten op zijn getrouwe kinderen. ( ...)  Nu is de tijd om uw uitgaven te 
beperken. Nu is de tijd om buitensporigheden te beperken en ons een
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beetje werelds plezier te ontzeggen. Maar laten wij vriendelijk zijn 
en elkaar niet veroordelen. ( ...)  Verlang niet dat uw mededienst- 
knecht u meteen de paar centen geeft die hij u schuldig is, en als hij 
u vraagt er nog even op te wachten, laat hem dan niet, figuurlijk 
gezien, in de gevangenis gooien. Denk aan de gelijkenis van de 
Heiland over dit onderwerp, heb naastenliefde en wees elkaar genadig 
[zie Matteüs 18:23-35].7

Houd uw bezittingen vrij van schulden. Los uw schulden zo snel 
mogelijk af en blijf dan vrij van schulden, want dat is de manier 
waarop volgens God de belofte aan de mensen in deze kerk vervuld 
wordt, dat zij het rijkste volk ter wereld worden. Maar dat gebeurt niet 
als u uw huis en uw boerderij verhypothekeert, of meer schulden aan
gaat dan u kunt terugbetalen, waardoor uw naam en reputatie onteerd 
worden omdat u teveel hooi op uw vork hebt genomen.8

De heiligen der laatste dagen zijn al vaak gewaarschuwd, en wor
den nu ernstig vermaand, om hun huis niet in gevaar te brengen, en 
daarmee ook hun vrouw en kinderen, op het altaar van financiële spe
culatie. ( ...)  Als de heiligen der laatste dagen luisteren naar de verstan
dige aansporingen en lessen uit het verleden, zullen ze aarzelen als ze 
geconfronteerd worden met de verlokkende verleidingen die ons nu 
overal voorgehouden worden, aarzelen om hun huis te verhypotheke
ren, hun bedrijf, sloten en boerderij, om de middelen te verkrijgen 
waarmee ze kunnen speculeren en rijk worden. ( ...)

De aansporingen die hier gegeven worden, zijn vooral gericht tot 
hen die geneigd zijn om te verhypothekeren met de bedoeling het 
geld voor speculatie te gebruiken, en niet tot hen die het nodig vinden 
om door middel van een hypotheekmaatschappij of anderszins een 
huis te verkrijgen door maandelijkse of andere periodieke betalingen. 
Die laatste methode kan leiden tot economische gewoonten, terwijl 
speculatie vaak een geest van buitensporigheid met zich meebrengt.9

Het spijt mij te moeten zeggen dat velen zich lijken over te geven 
aan speculatie, en wel in een mate dat hun hele ziel lijkt op te gaan in 
liefde voor de wereld.(...) Als mensen rijkdommen verzamelen en 
zich verdiepen in de zorgen die daarmee van nature gepaard gaan, zijn 
ze geneigd om ( ...)  God te vergeten van wie zij net zo afhankelijk zijn 
als wanneer ze zich in de grootste armoede bevinden.10

Als er hier iemand aanwezig is die schulden wil aangaan om te spe
culeren ( ...)  zou ik hem adviseren om te aarzelen, erover te bidden, 
en het zorgvuldig te overwegen voordat hij verplichtingen op zich 
neemt door geld te lenen en schulden op zich te nemen. Met andere
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woorden: blijf schuldenvrij als u dat kunt. Betaal uw schulden zodra u 
dat kunt.11

Geld is iets waarmee een mens zou moeten kunnen omgaan en het 
verstandig gebruiken, als hij het heeft; als hij niet weet hoe hij ermee 
moet omgaan, dan zal het hem ontglippen, het zal vleugels krijgen en 
wegvluchten.12

Ik spoor de heiligen der laatste dagen nogmaals aan om zich ten 
doel te stellen zich van schulden te bevrijden, en daar ijverig aan te 
werken. Bevrijd u van schulden en blijf daarna schuldenvrij, dan zult u 
zowel financieel als geestelijk vrij zijn.13

Wij moeten meer van God houden dan 
van geld en pleziertjes

Er schuilt een zwakheid in de mens - en ( ...)  het is een sterke 
zwakheid - hij is geneigd om voor zichzelf te zorgen, zijn eigen ver
langens te bevredigen, zijn eigen doelen te bereiken, ongeacht wat dat 
andere mensen kost. Ongeacht de kwade gevolgen die het kan heb
ben voor anderen, wil hij zijn eigen ambities vervullen, zijn verlangen 
tot de vergroting van zijn eigen macht en aanzien en de bevordering 
van zijn zelfzuchtige belangen. Dat is een van de fouten van deze tijd. 
Het is een van de zwakheden waarin de mens van zijn Meester ver
schilt, die hem van God en de waarheid scheidt, en er de oorzaak van 
is dat hij zelf bepaalt wat hij doet. Dat is verkeerd.14

Een verstandig mens ( ...)  vaart een koers die hem wegvoert van de 
levende dood van het najagen van pleziertjes. Hij gaat geen schulden 
aan om automobielen te kopen en andere kostbare rijtuigen om 
gelijke tred te houden met de huidige mode in het najagen van ple
ziertjes. ( ...)

Het resultaat van dit najagen van pleziertjes en opwinding, en 
gelijke tred houden met wat alleen de zeer rijken kunnen, maar niet 
zouden moeten doen, is dat velen gedwongen zijn allerlei soorten ille
gale manieren te gebruiken voor het verkrijgen van het geld dat zij 
nodig hebben om die neiging te bevredigen. Vandaar de toename van 
de financiële verdorvenheid. Er worden veel onderhandse methoden 
ontwikkeld om het geld te krijgen, en men bedient zich vaak zelfs van 
methoden als bedriegen, liegen en het misleiden van vrienden en 
buren om het geld te krijgen waarmee men het ongepaste verlangen 
naar pleziertjes kan bevredigen.15
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Ik heb medelijden met de rijke die meer van zijn geld houdt dan 
van God. ( ...)  Op een dag zullen wij gewogen worden, en zal bekend 
worden of wij de wereld meer liefhebben dan God. ( ...)  De Heer 
heeft gezegd dat het moeilijk is voor een rijke om het koninkrijk des 
hemelen binnen te gaan. Dat komt niet omdat hij rijk is - want de 
Heer wil dat wij het rijkste van alle volken worden. Het kan dus geen 
misdaad zijn om rijk te zijn. Maar de misdaad schuilt ook niet in het 
bezitten van geld. Wij horen vaak de uitspraak aanhalen dat ‘geld de 
wortel van alle kwaad is’. Maar dat is niet zo. Dat staat niet in de Schrif
ten. Wat er wél staat, is dat de zucht naar geld de wortel van alle 
kwaad is [zie 1 Timoteüs 6:10].16

Het enige werkelijke gevaar dat ik voorzie op het pad van de heili
gen der laatste dagen, is in de natuurlijke gevolgen van het bezitten 
van rijkdom - hoogmoed en ijdelheid, genotzucht en het vergeten van 
God, en verwaarlozing van de heilige verplichtingen tegenover Hem 
en elkaar; en dat komt door de overvloed aan aardse zegeningen die 
Hij ons in zijn goedheid heeft gegeven. Er wordt wel gezegd dat wij in 
tegenspoed geneigd zijn aan de Heer te denken, maar dat wij Hém in 
voorspoed niet gedenken. Het lijkt mij toe dat hierin het grootste 
gevaar schuilt waarmee wij tegenwoordig te maken hebben.17

Het is gezegender om onze medemensen troost en vreugde te 
geven dan dat zij ons dienen. Maar onder de geest en invloed waarmee 
de wereld tegenwoordig is behept, is dit niet de zienswijze die men 
over het algemeen heeft. Mensen van de wereld jagen datgene na 
waarvan zij menen dat het zal bijdragen tot hun plezier. Zij geven er 
niet om hoe zij dat plezier krijgen, als ze het maar krijgen. Over het 
algemeen draagt goud of geld het meeste bij tot hun plezier. Maar over 
enkele jaren worden ze weggeroepen van deze wereld, en hun rijk
dom, en al het andere dat zij gekoesterd hebben, moet achtergelaten 
worden. Zij kunnen hun goud niet meenemen, want het behoort toe 
aan de wereld. Als zij door de sluier zijn gegaan, is alles wat ertoe 
diende om ze gelukkig te maken, buiten hun bereik. De bron van hun 
geluk is er dan vandoor. ( ...)

Wat kan ons in deze wereld zoveel vreugde geven als de weten
schap dat onze zonden vergeven zijn; dat wij aanvaardbaar zijn voor 
God, onze hemelse Vader; dat wij geen enkel medemens hebben 
gekwetst; dat wij vrij zijn van schulden of verplichtingen; dat wij geen 
slaven van de wereld of van onze medemens zijn? Dit geeft ons veel 
meer plezier dan al wat de wereld geven kan. Geld kan dat niet geven. 
De rijkdom van de wereld kan een mens die vreugde niet geven.18
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Laten wij verstandig zijn in materiële zaken zodat 
we Gods koninkrijk beter kunnen opbouwen

Ik ben zeker van één ding, namelijk dat wij moeten proberen om 
de beginselen van de zuinigheid te leren. Zowel in onze materiële als 
in onze geestelijke aangelegenheden zouden we de grootste wijsheid 
en het beste oordeel en begrip moeten gebruiken dat we kunnen ver
krijgen. ( ...)  Ook wij zijn zelfzuchtig. Het zou eigenlijk niet ‘ieder 
voor zich’ moeten zijn, maar velen van ons zijn hebzuchtig. In ons hart 
begeren wij alles wat onze buurman heeft, of we het nu nodig hebben 
of niet. Om te worden zoals onze buurman, om met hem om te kun
nen gaan, om onze dochters met zijn dochters te laten omgaan, en 
onze zoons met zijn zoons, moeten we net zo’n mooi huis hebben, net 
zulke mooie meubelen, ( ...)  en net zoveel luxe, of we ons die nu net 
zo goed als onze buurman kunnen veroorloven of niet. Dat is allemaal 
erg dwaas. Het is verkeerd. ( ...)

Elke heilige der laatste dagen zou moeten leren - en vooral de 
jeugd in Israël - dat ieder van hen zou moeten proberen om de wereld 
zo mogelijk een beetje beter te maken. We zouden allemaal moeten 
proberen iets goeds te doen. Als we dat doen, dan is er enig nut aan 
ons leven. God zal ons zegeningen in ons werk en onze andere activi
teiten; en als wij in onze materiële aangelegenheden samenwerken en 
onze zaak voeren op basis van juiste beginselen, wordt de wereld 
beter door ons en zal het ons beter gaan in de wereld. Wij zullen meer 
middelen hebben om het koninkrijk van God op te bouwen; wij zullen 
meer hebben om de armen te vergaderen, Zion op te bouwen en de 
heiligen en onszelf tot zegen te zijn.19

Mogen wij de geboden van God onderhouden, zuinig zijn op onze 
middelen (...), onze schulden betalen, vrije mensen zijn en geen sla
ven, zoals zovelen van ons tegenwoordig wel zijn. Velen van ons 
bevinden zich in de slavernij van schulden, en het kan moeilijk zijn om 
ons eruit te krijgen; maar als we er eventueel eervol vanaf kunnen 
komen, laten we dan al onze inzet geven om dat te bereiken; zodat 
we, als we op zending geroepen worden, kunnen zeggen: ‘Ja, ik ben 
er klaar voor en ik ben bereid om te gaan’, en, beter nog: ‘Ik heb geen 
schulden, en ik heb het geld om te gaan en mijn gezin te onderhou
den.’20

Ik geloof dat het onze taak is om ons voor te bereiden op tijden van 
hongersnood, pestilentie, storm en aardbeving, en tijden dat de gol
ven van de zee zich buiten hun grenzen zullen verheffen. Hoe doen
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we dat? ( ...)  Door de beginselen van de ware spaarzaamheid te bestu
deren en te gebruiken. En door een systeem van broederschap en 
liefde waardoor ieder zijn broeder helpt, waardoor allen vereend zul
len zijn, zodat niemand behoeftig zal zijn als het binnen de mogelijk
heden van de anderen ligt om de nood te lenigen. Een van de grote 
beloften die de Heer aangaande zijn volk heeft gedaan, lezen wij in het 
boek van de Leer en Verbonden, dat is dat zij het rijkste van alle vol
ken zal worden [zie LV 38:39]. Maar hoe kan dat nu vervuld worden als 
we elke dag alles uitgeven wat we verdienen, en bovendien nog iets 
van onze naaste lenen? ( ...)

Laten wij nijver en zuinig zijn, en ijverig sparen. Niet opdat wij 
onze hoop op onze rijkdom kunnen stellen, niet opdat wij het onze 
god maken; maar waarom dan? Opdat wij in staat zullen zijn om in 
gevaarlijke tijden te voldoen aan de behoeften van die tijd en aan de 
verplichtingen die het volk van God kan hebben om de doeleinden 
van de Almachtige in het land te verwezenlijken.21

Studiesuggesties

• Wat moeten we doen als we zowel geestelijk als materieel voor
spoedig willen worden? Hoe kunnen we dë welvaart vernietigen 
door te begeren?

• Welke zegeningen krijgen we als we schulden vermijden? Welke 
problemen kunnen we krijgen als we op onverstandige wijze 
schulden opstapelen? Welke argumenten gebruiken mensen soms 
om het opstapelen van schulden te rechtvaardigen?

• Wat kunnen wij in ‘de tijd van voorspoed’ doen om ons van schul
den te bevrijden? Wat zijn onze financiële verplichtingen aan de 
Heer? Waarom moeten we daar het eerst aan voldoen?

• Men moet vaak weliswaar een huis kopen door middel van ‘perio
dieke betalingen’, maar welke waarschuwingen moeten we in acht 
nemen met betrekking tot hypotheken? Hoe kan de ‘geest van bui
tensporigheid’ de mensen ertoe brengen om hun huis en hun 
financiële veiligheid in gevaar te brengen? Hoe kunnen wij die din
gen vermijden?

• In hoeverre scheiden zelfzuchtigheid en het najagen van pleziertjes 
ons van God? Wat zijn de gevaren van meer van geld houden dan 
van God?
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• Hoe kunnen wij ons zowel materieel als geestelijk voorbereiden op 
‘de tijd van hongersnood’?

• Hoe kunnen wij onze middelen gebruiken om ‘de doeleinden van 
de Almachtige te verwezenlijken’? Hoe kunnen wij door financiële 
voorbereiding anderen van dienst zijn?

• Hoe kunnen wij onze kinderen de beginselen van verstandig finan
cieel beheer leren?
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De eeuwige verbintenis 
tussen man en vrouw

De man en vrouw die door het gezag van het heilig 
priesterschap voor de eeuwigheid worden verzegeld, 
kunnen door hun getrouwheid verhoogd worden in 

het celestiale koninkrijk van God.

Uit het leven van Joseph F. Smith

TA oen hij werkzaam was als raadgever van president John Taylor, 
reisde Joseph F. Smith naar Hawaii met zijn vrouw Julina, van wie hij 
zei dat zij ‘zo standvastig [was] als staal, zo bestendig als de poolster, 
zo trouw als de tijd en beter dan goud.’1 In Hawaii kreeg president 
Smith een ernstige ziekte en Julina verpleegde hem tot hij weer beter 
was. Enkele maanden later, in maart 1887, moesten Julina en hun kin
deren terug naar het vasteland, terwijl Joseph F. in Hawaii bleef.

Op 15 maart schreef hij in zijn dagboek: ‘De stoomboot gooide om 
twaalf uur vanmiddag de trossen los en precies om kwart over twaalf 
zette ze koers de haven uit. Ik keek voor het laatst naar de verdwij
nende figuren van mijn geliefden en liefhebbenden tot God in zijn 
genade ons zal toestaan elkaar weer te zien. Toen het schip uit het 
zicht verdween, haastte ik mij [naar een beter uitzichtpunt] ( ...)  om 
nogmaals naar de vaart zettende stoomboot Australia te kijken, met 
haar heilige schatten aan boord, tot ze verdween achter Diamond 
Head. Toen ik weer alleen was, barstte mijn ziel in tranen uit en ik 
weende hun bronnen droog en voelde alle smart van het afscheid van 
de grootste schatten die mijn hart op aarde heeft.’2

Ondanks het verdriet van dergelijke scheidingen, kende president 
Smith de macht en de belofte van het eeuwige beginsel dat door de 
profeet Joseph Smith aan de wereld geopenbaard was: ‘Wat is het? De 
verbintenis tussen man en vrouw voor tijd en alle eeuwigheid. ( ...)
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Wie begreep de verantwoordelijkheid die verbonden is aan de verbin
tenis van man en vrouw tot Joseph Smith die in zijn eenvoud en 
duidelijkheid openbaarde aan de wereld? ( ...)  Het heeft mijn ogen 
geopend. Als er iets in de wereld was dat mij een beter mens kon heb
ben gemaakt, of een betere echtgenoot, ( ...)  dan is het dat beginsel 
dat de Heer heeft geopenbaard wat mij mijn verplichtingen toont.’3

Leringen van Joseph F. Smith

God heeft het huwelijk ingesteld voor onze 
eeuwige heerlijkheid en verhoging

God heeft in het begin het huwelijk ingesteld. Hij heeft de mens 
naar zijn eigen beeld gemaakt, zowel man als vrouw. En bij hun schep
ping is bepaald dat zij vereend zouden worden in de heilige banden 
van het huwelijk, en dat de een niet volmaakt is zonder de ander.4

De wettige verbintenis van man en vrouw [is] het middel waardoor 
zij kunnen beseffen wat hun hoogste en heiligste ambities zijn. Voor 
de heiligen der laatste dagen is het huwelijk niet ingesteld door onze 
hemelse Vader om alleen maar een aardse verbintenis te zijn, maar een 
die de grillen van de tijd doorstaat, en volhardt in de eeuwigheid, en 
eer en vreugde geeft in deze wereld, en heerlijkheid en eeuwig leven 
in de werelden hierna.5

[Het evangelie] verbindt man en vrouw in een eeuwig huwelijks
verbond dat heilig en zuiver is, door God is gegeven, en dat de beno
digdheden verschaft en voldoet aan de sterkste verlangens van de ziel. 
Het maakt man en vrouw volledig - man en vrouw voor tijd en alle 
eeuwigheid. Wat een heerlijke gedachte!6

God beveelt het huwelijk niet alleen aan, Hij beveelt ons ook om te 
huwen. Toen de mens nog onsterfelijk was, voordat de zonde in de 
wereld kwam, verrichtte onze hemelse Vader zelf het eerste huwelijk. 
Hij vereende onze eerste ouders in de banden van het heilig huwelijk 
en gebood hun om vruchtbaar te zijn en de aarde te vervullen. Dat 
gebod is nooit veranderd, afgeschaft of ingetrokken; maar het is van 
kracht gebleven in alle generaties van de mensheid.7

[De mens] ( ...)  krijgt steeds meer het zelfzuchtige, goddeloze idee 
dat het huwelijk verkeerd is en dat kinderen krijgen een scïiandé is. 
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen neemt 
het tegenovergestelde standpunt in: zij gelooft in het eerste grote 
schriftuurlijke gebod van God aan de mens, en onderwijst erin als een
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Michael Deas, Rebekka bij de bron. Abrahams dienstknecht zocht een vrouw voor Isaak, 
de zoon van Abraham, onder het verbondsvolk van God.

Rebekka haalde voor de kamelen van de dienstknecht water bij een bron, waarmee zij zijn 
gebed vervulde dat hij geleid zou worden naar een rechtschapen jonge vrouw.
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evangelie waarheid: ‘Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de 
aarde en onderwerpt haar’ [Genesis 1:28].

( ...)  God heeft de huwelijksrelatie geboden, geautoriseerd en inge
steld. Dat werd zeer duidelijk gemaakt in de openbaring van God aan 
de profeet Joseph Smith. Dat blijkt uit de woorden in Leer en Verbon
den 49:15: ‘En verder, voorwaar zeg Ik u, dat wie ook verbiedt te 
huwen, het niet op Gods voorschrift doet, want het huwelijk is de 
mens van Godswege geboden.’8

Het huwelijk is ( ...)  een beginsel of verordening van het evangelie 
die van uiterst belang is voor het geluk van de mensheid, hoe onbe
langrijk het ook mag lijken, of hoe gemakkelijk velen er ook over den
ken. Het levensplan bevat geen enkel overbodig of onnodig beginsel. 
Er is geen enkel beginsel van groter belang voor het geluk van de 
mens - niet alleen hier, maar vooral ook hierna - dan dat van het 
huwelijk.9

Het is een heerlijk beginsel om als man en 
vrouw voor eeuwig verenigd te zijn

Het is een heerlijk beginsel om een tempel van God te mogen 
betreden en als man en vrouw voor tijd en alle eeuwigheid verenigd te 
worden in het heilig huwelijksverbond, door het gezag van het heilig 
priesterschap, wat de macht van God is, want zij die zo worden ver
enigd, ‘scheide de mens niet’, want God heeft hen verbonden.10

De man en vrouw die deze verordening van het huwelijk onder
gaan, nemen deel aan iets dat dusdanig verstrekkend van aard is en 
van een dusdanig groot belang dat leven en dood en eeuwig nakome
lingschap er van afhangen. Daarvan hangt het eeuwig geluk af, of eeu
wige ellende.11

Waarom heeft [God] ons het beginsel van de eeuwige verbintenis 
van man en vrouw geleerd? ( ...)  Opdat de man zijn echtgenote mag 
ontvangen door de macht van God, voor tijd en alle eeuwigheid, en 
het recht zou hebben om haar op te eisen, en zij om haar echtgenoot 
op te eisen, in de toekomende wereld.12

Man en vrouw kunnen afzonderlijk verlost worden, maar kunnen 
niet afzonderlijk verhoogd worden. Zij moeten worden samengebon
den in de verbintenis die in deze grote bedeling van de laatste dagen 
geopenbaard is. De man is niet in de Heer zonder de vrouw, en de 
vrouw niet zonder de man. Wat man en vrouw in dit verband ook zeg
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gen of denken, ze kunnen als alleenstaande niet verhoogd worden in 
het koninkrijk van God. ( ...)

Wij zijn hier gekomen om naar de beeltenis van God gevormd te 
worden. Hij heeft ons in het begin naar zijn beeld geschapen, man en 
vrouw. Wij konden nooit naar het beeld van God geschapen worden, 
als we niet man en vrouw waren. ( ...)  Als wij worden zoals Hij, zult u 
merken dat wij voor Hem gebracht worden in de vorm waarin we 
geschapen waren, man en vrouw. De vrouw gaat daar niet alleen heen 
en de man gaat daar niet alleen heen om de verhoging op te eisen. Zij 
kunnen alleen een zekere mate van verlossing bereiken, maar als 
ze verhoogd worden, dan worden ze verhoogd volgens de wet van 
het celestiale koninkrijk. Zij kunnen op geen enkele andere manier 
verhoogd worden.13

Er is geen verbintenis voor tijd en eeuwigheid die vervolmaakt kan 
worden zonder de wet van God en de orde van zijn huis. De mensen 
kunnen het verlangen, zij kunnen in dit leven doen alsof het zo is, 
maar het zal niet werken als het niet gedaan en goedgekeurd is door 
goddelijk gezag, in de naam van de Vader en van de Zoon en van de 
Heilige Geest.14

De heiligen der laatste dagen huwen voor tijd en eeuwigheid, en 
niet alleen tot de dood man en vrouw scheidt. Huwelijken die volgens 
de burgerlijke wet worden gesloten, en door predikanten van andere 
kerken, worden in dit leven als eerbaar en geldig beschouwd, maar 
om geldig te zijn in het leven hierna, moeten die verbonden voor de 
eeuwigheid gesloten worden, moeten dergelijke verbintenissen geslo
ten worden volgens Gods wet en met zijn gezag, anders zijn zij niet 
van kracht en hebben zij geen geldigheid hierna. Het gezin is het fun
dament van eeuwige heerlijkheid, de kern van een koninkrijk zonder 
einde. De echtgenoot zal voor eeuwig zijn echtgenote hebben, de 
echtgenote haar echtgenoot, de ouders hun kinderen, mits zij die rela
ties veilig stellen op de voorgeschreven wijze, door iemand die het 
recht heeft alle zaken met betrekking tot zijn koninkrijk te regelen.15

Trouw binnen het geloof, op de juiste tijd en 
in het huis van de Heer

Wij zeggen tot onze jongemensen: trouw, maar doe het goed. 
Trouw binnen het geloof, en laat de ceremonie uitvoeren op de plek 
die God heeft aangewezen. Leef zo dat je die zegen waardig bent.16
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Ik wil dat de jonge mannen van Zion beseffen dat het huwelijk 
geen instelling van de mens is. Het is van God. Het is eerbaar. ( ...)  Het 
is niet gewoon ingesteld voor het gemak van de mens alleen, zodat hij 
kan doen wat hij wil, volgens zijn eigen denkbeelden; opdat hij kan 
trouwen en scheiden, adopteren en verwerpen, al naar gelang zijn 
wensen. Er zijn grote consequenties aan verbonden, consequenties 
die zich verder uitstrekken dan alleen in deze tijd, namelijk tot in de 
eeuwigheid, want daardoor worden er zielen in deze wereld ontvan
gen, en verkrijgen man en vrouw hun bestaan in deze wereld. Het 
huwelijk is het behoud van het mensenras. Zonder het huwelijk 
zouden de doeleinden van God teniet gedaan worden, zou de deugd 
vernietigd worden om plaats te maken voor kwaad en verdorvenheid, 
en zou de aarde nutteloos en leeg zijn.17

Vrijgezel zijn of een klein gezin hebben geeft de oppervlakkig den
kende het idee dat het wenselijk is omdat het een minimum aan ver
antwoordelijkheid met zich meebrengt. De geest die terugdeinst voor 
verantwoordelijkheid, deinst terug voor werk. Luiheid en plezier 
nemen de plaats in van nijverheid en inspanning. De liefde voor ple
zier en een makkelijk leven heeft op zijn beurt weer een uitwerking 
op jonge mannen die weigeren om het huwelijk en de daaruit voort
komende gezinsuitbreiding te zien als een heilige plicht. ( ...)

Dit verlies voor het gezin is een verlies die het hele volk in de loop 
der jaren moet voelen. De tijd zal de juistheid van de wetten van God 
aantonen, en zal aantonen dat het waar is dat het geluk van de mens te 
vinden is in plicht, en niet in plezier en vrijheid van zorgen.

De geest van de wereld is besmettelijk. Wij kunnen niet leven 
temidden van dergelijke sociale omstandigheden zonder te lijden 
onder de uitwerking van die verlokkingen. Onze jongemensen zullen 
verleid worden om het voorbeeld van de wereld om hen heen te vol
gen. Er is al een sterke neiging om te spotten met de verplichtingen 
van het huwelijk. Ambities worden voorgewend als een excuus om 
het huwelijk uit te stellen tot er een of ander bijzonder doel is gehaald. 
Sommige van onze vooraanstaande jonge mannen willen eerst thuis of 
elders een studie afronden. Daar zij de natuurlijke leiders in de samen
leving zijn, is hun voorbeeld gevaarlijk en is het excuus twijfelachtig. 
Het zou veel beter zijn als veel van die jonge mannen nooit naar de 
universiteit gingen dan dat het excuus van het universiteitsleven de 
reden wordt om het huwelijk tot na de juiste leeftijd uit te stellen.18

Jonge mannen willen voordat zij trouwen een woning hebben als 
een paleis, met luxe meubilair, en net zo modern als dat van wie dan

178



H O O F D S T U K  2 0

ook. Ik vind dat een vergissing. Ik denk dat zelfs nu, met de huidige 
stand van zaken, ook jonge mannén en jonge vrouwen bereid zouden 
moeten zijn om samen de heilige banden van het huwelijk aan te gaan 
en zich, samen strijdend, een weg te banen naar het succes, hun hin
dernissen en moeilijkheden onder ogen te zien, en elkaar met succes 
aan te kleven, samen te werken in hun materiële aangelegenheden, 
zodat zij zullen slagen. Dan zullen zij leren elkaar beter lief te hebben 
en zullen zij hun hele leven meer in eenheid doorbrengen en zal de 
Heer hen overvloediger zegenen.19

De kerkautoriteiten en de leerkrachten van onze jongerenorganisa
ties zouden de jeugd moeten doordringen van de heiligheid en de 
plicht van het huwelijk, zoals die in de laatste dagen aan ons geopen
baard zijn. Er zou een ( ...)  algemene opinie ten gunste van een eer
baar huwelijk moeten ontstaan, en dat zou elke jonge man of jonge 
vrouw die lid is van de kerk ervan weerhouden om te trouwen zonder 
het gezag dat God heeft ingesteld.20

Het huwelijk moet gebouwd worden op de 
beginselen liefde en heilige toewijding

Het zou niet moeilijk moeten zijn om het gezin grote eerbied te 
geven en zeer hoog te achten, als het tenminste gebouwd kan worden 
op de beginselen van reinheid, ware liefde, rechtschapenheid en 
rechtvaardigheid. De man en zijn vrouw die volmaakt vertrouwen in 
elkaar hebben, die besluiten om de wetten van God te volgen en de 
mate van hun zending op aarde te vervullen, zullen nooit tevreden 
kunnen zijn zonder het gezin. Hun hart, hun gevoelens, hun verstand 
en hun verlangens zullen van nature geneigd zijn om een eigen gezin 
en koninkrijk op te bouwen; om een fundament te leggen voor eeu
wig nakomelingschap en macht, heerlijkheid, verhoging en heer
schappij, en werelden zonder einde.21

Een gezin is volgens het evangelie pas een gezin als er volmaakt 
vertrouwen en liefde tussen de man en de vrouw heersen. Het gezin is 
een plek van orde, liefde, eenheid, rust en absoluut vertrouwen; waar 
de adem van het vermoeden van ontrouw niet komen mag; waar de 
vrouw en de man beiden onvoorwaardelijk vertrouwen hebben in 
eikaars eer en deugd.22

Zion is geen toneel voor een strijd tussen de geslachten. God wilde 
dat zij één waren, en heeft dat bevel uitgevaardigd. Als we ze geschei
den houden, doen we zijn werk niet. Ook niet als we ze het gevoel
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geven dat ze uiteenlopende en zelfs tegengestelde belangen hebben, 
en dat afscheiding, en niet eenheid, het doel van hun schepping is.23

Wat is dan een ideaal gezin - een voorbeeldig gezin, wat de ambitie 
en het doel van de heiligen der laatste dagen zou moeten zijn (...)? 
Het is een gezin waarin alle wereldse overwegingen op de tweede 
plaats komen. Een gezin waarin de vader toegewijd is aan de gezinsle
den met wie God hem gezegend heeft, waarin hij hen op de eerste 
plaats stelt, en waarin zij Hem op hun beurt toestaan om in hun hart te 
wonen. Een gezin waarin er vertrouwen, eenheid, liefde en heilige 
toewijding is tussen de vader en de moeder, en de kinderen en de 
ouders. Een gezin waarin de moeder, gesteund door de vader, behagen 
schept in haar kinderen, die allen kuis, rein en godvrezend zijn.24

Ouders ( ...)  moeten elkaar liefhebben en respecteren, en elkaar 
altijd behandelen met respect en vriendelijke achting. De man moet 
zijn vrouw met de grootste hoffelijkheid en respect behandelen. De 
man mag haar nooit beledigen; hij mag nooit minachtend over haar 
spreken, maar moet haar thuis altijd hoogachten in aanwezigheid van 
haar kinderen. ( ...)  De vrouw moet haar man ook met het grootste 
respect en met hoffelijkheid behandelen. ( ...)  De vrouw moet een 
vreugde zijn voor haar man. En zij moet thuis zo leven en handelen dat 
het thuis voor haar man de vreugdevolste en gezegendste plek op 
aarde is. Dat zou de toestand moeten zijn van de man, de vrouw, de 
vader en de moeder, in de beslotenheid van die heilige instelling, het 
gezin.25

Broeders en zusters, u mag niet toelaten dat iets een wig tussen u 
drijft - tussen vader en moeder, man en vrouw, zou er nooit enige 
mate van geschil moeten zijn; er zou nooit moeten worden toegelaten 
dat er iets tussen u komt en u van elkaar vervreemdt; u zou dat niet 
moeten toelaten. Dat is namelijk essentieel voor uw welzijn en geluk 
en voor de eenheid die er bij u thuis behoort te zijn. Wij hebben allen 
onze zwakheden en tekortkomingen. Soms ziet de man een tekortko
ming in zijn vrouw, en verwijt hij haar dat. Soms vindt de vrouw dat 
haar man iets verkeerd heeft gedaan, en verwijt zij hem dat. Wat voor 
nut heeft dat? Is vergeving niet beter? Is liefde niet beter? Is het niet 
beter om het niet te hebben over fouten, om zwakheden niet groter te 
maken door ze telkens weer aan te halen? Is dat niet beter? En zal de 
band die er gesmeed is tussen uw huwelijk en de geboorte van de kin
deren en door de verbintenis van het nieuw en eeuwigdurend ver
bond niet steviger zijn als u zou vergeten om eikaars zwakheden en 
fouten te noemen? Is het niet beter om ze gewoon te laten vallen en er
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niets over te zeggen - ze te begraven en alleen maar het goede te 
bespreken dat u kent en voelt voor elkaar, waardoor u eikaars fouten 
begraaft en ze niet erger maakt dan ze zijn. Is dat niet beter?26

Wat kan er vreugdevoller zijn om aan te denken dan dat [een man] 
die zijn vrouw liefheeft, en zij hem, de vrouw die hij trouw is en die 
hem haar hele leven als zijn vrouw en als moeder trouw was, het voor
recht zal hebben om op de ochtend van de eerste opstanding te verrij
zen, bekleed met onsterfelijkheid en eeuwig leven, en de relatie te 
hervatten die zij hadden in dit leven, de relatie tussen man en vrouw, 
vader en moeder, ouders van hun kinderen die het fundament gelegd 
hebben voor eeuwige heerlijkheid en eeuwige verhoging in Gods 
koninkrijk?27

Het is het huwelijk, geheiligd en bevolen door God, waarop het 
verheerlijkte gezin is gebaseerd, dat zegent, gelukkig maakt, verhoogt 
en uiteindelijk leidt tot omgang met onze hemelse Ouders, en tot een 
eeuwig, vereend leven en eeuwig nakomelingschap.28

Studiesuggesties

• Met welke doelen heeft God het huwelijk ingesteld? Hoe stelt het 
eeuwig huwelijk ons in staat om onze ‘hoogste en heiligste ambi
ties’ te verwezenlijken?

• Waarom is het huwelijk ‘van essentieel belang voor het geluk van 
de mensheid’? Waarom wordt het door velen als onbelangrijk 
beschouwd?

• In hoeverre zijn eeuwig nakomelingschap en eeuwig geluk afhan
kelijk van de eeuwige verbintenis tussen man en vrouw? Hoe voelt 
u zich als u weet dat u voor de eeuwigheid recht kunt doen gelden 
op uw man of vrouw?

• Waarom moeten we ernaar streven om in de tempel te trouwen?

• Wat zouden de consequenties kunnen zijn voor onszelf en voor 
andere mensen als we de verbintenis van het eeuwigdurend ver
bond van het huwelijk verbreken?

• Welke verlokkingen of afleidingen zouden sommige mensen ertoe 
kunnen brengen om het huwelijk uit te stellen of te vermijden? 
Hoe kunnen wij te weten komen of het goed voor ons is om te 
trouwen?
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• President Joseph F. Smith heeft geprofeteerd dat het uit de weg 
gaan van de verplichtingen van het huwelijk ‘een verlies is dat het 
volk in de loop der jaren moet voelen’. Hoe voelen de volken dit 
verlies inmiddels?

• Hoe kan het verbond van het eeuwig huwelijk echtparen sterken 
in tijden waarin zij geconfronteerd worden met ‘hun hindernissen 
en hun moeilijkheden’?

• Waarom is ‘absoluut vertrouwen’ tussen man en vrouw belangrijk? 
Welke andere eigenschappen moeten man en vrouw onderling 
ontwikkelen? Hoe verzwakt negatief gedrag - zoals kritiek, sar
casme, een gebrek aan vergevensgezindheid, en hoogmoed - de 
huwelijksrelatie?

• Wat houdt het in dat man en vrouw één zijn? Welke opofferingen 
zou een echtpaar zich misschien moeten getroosten om één te 
zijn? Wat kunnen echtelieden nog meer doen om hun eeuwige ver
bintenis te versterken?
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Zustershulpvereniging: 
door God georganiseerd voor het 

welzijn van de heiligen

De zustershulpvereniging is door goddelijk gezag 
opgericht om de behoeftigen te helpen en het geestelijk 

welzijn onder de vrouwen van Zion te bevorderen.

esident Joseph F. Smith heeft over de ZHV gezegd dat zij ‘door 
God is opgericht, goedgekeurd, ingesteld en verordineerd’.1 Hij nam 
deel aan veel vieringen en bijzondere evenementen van de ZHV en 
sprak altijd vol liefde en bewondering over het werk van de vrouwen. 
Op 17 maart 1892 vierde de ZHV de vijftigste verjaardag van haar 
oprichting met Silver Jubilee-bijeenkomsten. In de Tabernakel in Salt 
Lake City en in de gemeenten, wijken en ringen in de hele kerk bewe
zen ZHV-functionaressen en priesterschapsleiders de ZHV eer ter gele
genheid van de viering van haar oprichting en vanwege de vele jaren 
dienstbetoon door de vrouwen van de kerk.

De leden over de hele wereld hadden de opdracht om gezamenlijk 
te bidden. President Joseph F. Smith, die toen raadgever van president 
Wilford Woodruff was, sprak een bijzonder gebed van lof en dankzeg
ging uit in de Tabernakel: ‘Gij hebt ons een mate van licht geschonken 
die ons hart vreugde heeft gegeven en ons heeft geholpen om U te die
nen. ( ...)  Gij hebt ons een verlangen gegeven om uw kerk op aarde te 
vestigen en naar rechtschapenheid te streven’, zei hij. ‘Zegen de ( ...)  
leden van de zustershulpvereniging over de hele aarde, in Zion en in 
het buitenland, op de eilanden en waar zij ook bij elkaar komen. ( ...)  
Wil door uw Geest bij hen zijn om hen te zegenen en hun hart 
vreugde voor U te geven.’2

Uit het leven van Joseph F. Smith

183



H O O F D S T U K  2 1

Leringen van Joseph F. Smith

De ZHV is ingesteld door God

Wat een machtige, geweldige, krachtige organisatie is de zusters
hulpvereniging van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen, en wat een taken hebben haar leden!3

Er is geen enkele andere vrouwenorganisatie in de wereld die op 
hetzelfde niveau van goddelijk gezag staat als deze organisatie. De 
andere organisaties zijn door de mens opgericht. ( ...)  Deze organisatie 
is door God opgericht, goedgekeurd, ingesteld en verordineerd om de 
mensen voor het heil van hun ziel te bedienen. Daarom is er geen 
enkele organisatie die ermee vergeleken kan worden, die ooit het
zelfde niveau kan halen als deze organisatie, tenzij de Heer een 
nieuwe organiseert. En als Hij dat doet, dan doet Hij dat door de pries- 
terschapskanalen, hetzelfde priesterschap en dezelfde priesterschaps- 
kanalen waardoor deze georganiseerd is, en op geen enkele andere 
manier.4

Vrouwen kunnen clubs organiseren, de mensen kunnen verenigin
gen organiseren, en ze kunnen voorschriften aannemen, overeenkom
sten opstellen en regels uitvaardigen voor hun regering, en soortge
lijke zaken. Maar vergeet niet dat geen van die zaken te vergelijken is 
met een regulier georganiseerde ZHV van een wijk van De Kerk van 
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. ( ...)  Het is niet aan u 
om geleid te worden door de vrouwen van de wereld; het is aan u om 
de wereld te leiden, en vooral de vrouwen van de wereld, in alles wat 
prijzenswaardig is, alles wat goddelijk is, alles wat opbouwend en rei
nigend is voor de mensenkinderen. ( ...)  Zet [de ZHV] op de eerste 
plaats, maak haar het voornaamste, het hoogste, het beste en het diep
ste van alle organisaties die er bestaan in de wereld. U bent geroepen 
door de stem van de profeet van God om de grootste en de beste, de 
reinste en meest aan het goede toegewijde te zijn, en het is uw plicht 
om uw voorrechten te genieten en alles te verkrijgen dat tot uw roe
ping behoort en dat u van de Heer en zijn gaven zou moeten beërven.5
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De ZHV moet voor de behoeftigen zorgen, 
moet troosten en verlichten

Ik geloof dat onze ZHV geweldig werk verricht onder de mensen. 
( ...)  Zij zijn een essentiële organisatie voor het welzijn van Israël, voor 
het welzijn van de zusters, de moeders en de dochters in Zion.6

Enkele woorden over de ZHV. Dat is een organisatie die door de 
profeet Joseph Smith gesticht is. Daardoor is het de oudste hulporga
nisatie van de kerk, en tevens is het de belangrijkste. Zij moet niet 
alleen voorzien in de benodigdheden voor de armen, de zieken en de 
behoeftigen, maar een deel van haar taak - en het merendeel zelfs - is 
om te zorgen voor het geestelijk welzijn en het heil van de moeders en 
dochters van Zion; erop toe te zien dat niemand verwaarloosd wordt, 
maar dat allen beschermd worden tegen pech, rampen, de machten 
der duisternis, en het kwaad dat hen in de wereld bedreigt. Het is de 
taak van de zustershulpverenigingen om voor het geestelijk welzijn 
van zichzelf en van alle vrouwelijke leden van de kerk te zorgen.7

Waar moeten we eigenlijk zoeken naar het goede, naar de Geest 
der waarheid, naar oprechtheid, naar geduld en lankmoedigheid en 
vergeving en verdraagzaamheid en naastenliefde en elke andere 
zegen, als we er niet naar zoeken in de organisaties die de moeders en 
dochters in Zion ontwikkelen. Wat een macht bezit u, mijn geliefde 
zusters, in de uitvoering van uw taken als reddende engelen voor de 
lijdenden, de verschopten, de gevallenen, de dwalenden, de zwakken 
en de smekenden, macht die u bezit en die u mag uitoefenen onder 
het volk van God en onder elk volk waarmee u om mag gaan!

Deze organisatie is overal gevestigd waar er maar behoefte is aan 
troost. Of anders is zij dicht in de buurt en is bereid om de benodigde 
troost te geven. Waar er ziekte heerst, is deze organisatie er om door 
haar afdelingen en onderorganisaties de hulp te verlenen die er nodig 
is. Waar er een gebrek aan kennis heerst aangaande beginselen van het 
leven, de beginselen van een goed leven, de beginselen van een juist 
leven, is deze organisatie dichtbij om intelligentie te verschaffen, te 
verlichten en te instrueren door voorbeeld en door voorschrift, voor 
hen die deze steun en hulp nodig hebben.

Daar waar men onbekend is met de plichten van het gezin, of waar 
men die op zijn minst niet helemaal begrijpt, de plichten die er zou
den moeten zijn en waar man en vrouw en ouders en kinderen onder
ling recht op hebben, bestaat deze organisatie, of zij is nabij. En door 
de natuurlijke begiftiging en inspiratie van deze organisatie, is zij voor
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bereid en klaar om instructie te geven in die belangrijke taken. Waar er 
een jonge moeder is die niet de nodige ervaring heeft met het verzor
gen van haar kind, of met het voor haarzelf en haar man aantrekkelijk 
maken van haar woning, bestaat deze organisatie om instructie te 
geven aan die jonge moeder en haar te helpen om haar taak uit te voe
ren, en dat goed te doen. En waar er een gebrek aan ervaring is op het 
gebied van het geven van natuurlijke, voedzame, gezonde voeding aan 
kinderen, of waar er een noodzaak bestaat om de juiste geestelijke 
instructie en geestelijk voedsel te geven aan kinderen, zijn er in de zus- 
tershulpverenigingen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen 
der Laatste Dagen organisaties van moeders en dochters van Zion die 
toegerust zijn om die instructie te geven.8

Zorg ijveriger dan ooit voor de behoeftigen. ( ...)  Wij vrezen dat er 
mensen zijn die in stilte lijden en een helpende hand nodig hebben. 
Uw taak is in eerste instantie om voor de mensen in uw eigen omge
ving te zorgen. Denk aan de ouderen en zorg voor de wezen en de 
weduwen.9

Het was nog niet zo lang geleden mijn voorrecht om een van onze 
nederzettingen in een verafgelegen ring van Zion te bezoeken waar 
toentertijd veel ziekte heerste. Hoewel we vele dagen gereisd hadden 
en we de nederzetting pas ’s avonds bereikten, werd ons gevraagd om 
met de president de ronde te doen en enkele zieken te bezoeken. We 
vonden een arme zuster plat op haar ziekbed, in uiterst kritieke toe
stand. Haar arme man zat bij het bed, vrijwel lamgeslagen door de vre
selijke ziekte van zijn vrouw, de moeder van een aantal kleine kinde
ren die om haar heen stonden. Het gezin leek bovendien volkomen 
berooid.

Al gauw kwam er een vriendelijke, moederlijke vrouw binnen. Zij 
droeg een mand met goed voedsel en enkele lekkernijen voor het 
getroffen gezin. Bij navraag bleek dat zij door de ZHV van de wijk was 
aangewezen om die nacht over de zieke vrouw te waken en haar te 
verplegen. Ze was erop voorbereid om voor de kleine kinderen te 
zorgen, ervoor te zorgen dat ze goed gewassen, gevoed en in bed 
gestopt werden; het huis op te ruimen en alles zo makkelijk mogelijk 
te maken voor de zieke vrouw en haar gezin. We vernamen ook dat 
een andere fijne zuster aangewezen zou worden om haar de volgende 
dag te verzorgen, enzovoort, dag in dag uit. Dit arme, getroffen gezin 
ontving de vriendelijkste verzorging en aandacht van de zusters van de 
ZHV tot haar gezondheid terugkwam en de zieke niet meer te lijden 
zou hebben.
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Wij vernamen ook dat deze ZHV zo georganiseerd was dat alle zie
ken in de nederzetting soortgelijke aandacht en verzorging ontvingen 
om het hun zo makkelijk mogelijk te maken en ze te helpen. Ik had 
nog nooit zo’n duidelijk voorbeeld gezien van het nut en de schoon
heid van deze geweldige organisatie. En ik bedacht hoe fijn het was 
dat de Heer de profeet Joseph Smith geïnspireerd had om zo’n organi
satie te vestigen in de kerk.10

ZHV-zusters behoren geloof en geestelijke kracht op te 
bouwen in zichzelf en in degenen die zij dienen

Wie weet hoe groot de uitwerking is van het goede dat er bereikt 
kan worden onder de heiligen door een goed georganiseerde ZHV. 
Niet alleen in materieel opzicht, maar ook in geestelijk opzicht. Het 
werk is gebaseerd op naastenliefde, en er is misschien niets zo krach
tig of zo verstrekkend in zijn uitwerking als goed aangewende naas
tenliefde om het vertrouwen en de liefde van onze medemens te ver
dienen. En hebben wij eenmaal hun vertrouwen gekregen door 
eenvoudige hulpverlening, dan staat de deur open om het vertrouwen 
van hun ziel te verdienen en die naar hogere niveaus van geloof en 
geestelijke uitmuntendheid te leiden; en uiteindelijk is het geestelijke 
deel van dit werk van grotere waarde dan het materiële. ( ...)

Uiteindelijk is het beter om te verhongeren of zelfs te sterven door 
een gebrek aan stoffelijk voedsel, dan om te komen door een gebrek 
aan intellectuele en geestelijke kennis die essentieel is voor het ver
krijgen van de gave van het eeuwig leven, wat de grootste gave van 
God is. Kennis van de beginselen van de eeuwige waarheid bezitten is 
belangrijker voor mij dan voedsel of kleding. Toch willen wij zowel 
het stoffelijke als het geestelijke voedsel, en God heeft verordineerd 
dat beide binnen het handbereik van de hele mensheid zijn, vooropge
steld dat zij zijn wetten onderhouden en er voortdurend naar leven.

Het is het voorrecht van de werkster in de ZHV om kleintjes al 
vanaf hun eerste jeugd te leren eerlijk en deugdzaam te zijn, in God de 
eeuwige Vader te geloven, en in de goddelijke zending van zijn Zoon; 
en de moeders te instrueren en ze te leren hun kleintjes zo op te 
voeden. Dat is een belangrijke taak, en misschien wel belangrijker 
dan alleen zorgen voor de materiële behoeften, een taak die op u rust, 
zusters. Er is echt geen beperking aan uw voorrechten om in alle 
opzichten en overal goed te doen, voor zover dat in uw macht ligt.11
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Het werk van de ZHV heeft grotendeels betrekking op de materiële 
zaken van het leven, met de stoffelijke benodigdheden van de mensen 
in de kerk, en toch kan de uitwerking van haar werk zich tot ver na 
het sterfelijk leven uitstrekken, daar zij zowel van invloed is op de 
geestelijke groei als op de materiële behoeften. ( ...)  Een van uw taken 
is te zorgen voor de vaderlozen en de hulpelozen - niet alleen te voor
zien in hun materiële behoeften, maar ook voor hun mentale en gees
telijke ontwikkeling. U dient waarlijk moeders te zijn voor de moeder
lozen en helpers voor de hulpelozen. In al die goede werken staat de 
kerk u bij.12

Geestelijke zaken zijn de grotere zaken, het zijn die zaken die het 
geloof van man en vrouw opbouwen; die licht, intelligentie en macht 
verschaffen om het kwaad en de verleidingen tot het kwaad te weer
staan; die de macht geven om de misleiding van de mens te onder
scheiden en het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwa
ling verleidt. Die intelligentie, die geestelijke kennis, die geestelijke 
intelligentie die u in staat zal stellen om waarheid van dwaling te 
onderscheiden, en licht van duisternis, en goed van kwaad, dat is het 
grote wat wij moeten nastreven en verkrijgen.13

Denk eens aan tante Em [Emmeline B. Wells, algemeen ZHV-presi- 
dente] ( ...)  die als klein meisje in de kerk kwam, die de beproevingen 
en ontberingen en teleurstellingen en alle oorzaken van zorgen in het 
leven van de eerste heiligen der laatste dagen heeft doorgemaakt tij
dens hun uittocht uit Missouri en Nauvoo naar de bergvalleien, door 
de woestijnen, waar er geen plaats was om hun voeten te zetten of 
hun hoofd te ruste te leggen. Was zij ontmoedigd? Was mijn moeder 
ontmoedigd? Was tante Vilate Kimball ontmoedigd? Nee, zij 
beschouwden al die dingen als niets vergeleken bij het licht dat zij in 
hun ziel hadden van God en zijn waarheid. Zoudt u een van die vrou
wen kunnen afkeren van hun overtuiging in De Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen? Zoudt u hun verstand kun
nen verduisteren met betrekking tot de zending van de profeet Joseph 
Smith? Zoudt u hen kunnen verblinden met betrekking tot de godde
lijke zending van Jezus Christus, de Zoon van God? Nee, van uw leven 
niet. Waarom? Omdat zij het wisten. God had het aan hen geopen
baard en zij begrepen het, en geen macht op aarde kon hen afkeren 
van wat zij als de waarheid kenden. De dood was onbetekenend voor 
hen. Ontbering was niets voor ze. Kou, regen of hitte was niets voor 
ze. Al wat zij voelden, wisten en verlangden, was de zege van Gods 
koninkrijk en van de waarheid die de Heer ze had gegeven.
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Maar waar zijn die vrouwen nu? Wij hebben enkelen van hen hier, 
en God zij dank zelfs velen van hen. Maar we hebben er ook die niet 
zijn wat zij lijken. ( ...)  Als u bij ze naar binnen kijkt, in hun hart, hun 
gewoonten en gebruiken thuis, dan zijn zij niet wat wij zoeken, want 
zij zijn niet wat het evangelie van vrouwen of mannen maakt die het 
evangelie aanvaarden en naleven, omdat zij het evangelie zelf niet ken
nen, noch het in praktijk brengen. Maar aan de oppervlakte zou je 
denken dat alles in hen verenigd was, en dat zij alle licht en alle geloof 
en alle wijsheid en alle kennis bezitten. Maar die zijn er niet, ze zijn er 
niet. Als zowel vrouwen als mannen ophouden om God in gebed aan 
te roepen, dan ontbreekt er iets. ( ...)  Zij hebben niet de stabiliteit, het 
geloof, de liefde in hun ziel die zij zouden moeten hebben.14

Het woord en de wet van God zijn net zo belangrijk voor vrouwen 
die tot wijze conclusies willen komen als voor mannen; en vrouwen 
zouden dit grote werk van de laatste dagen moeten bestuderen en 
overdenken vanuit het gezichtspunt van Gods openbaringen, en vol
gens de ingevingen van de Geest, waarop zij recht hebben om ze te 
ontvangen door oprecht en doorvoeld gebed.15

Laten wij werken aan het materiële welzijn en het geestelijke 
welzijn van de kerk, en laten wij nog harder werken aan de geeste
lijke verheffing, het geestelijk profijt, het geestelijk leven en het heil 
van de kerk.16

De ZHV is niet onafhankelijk van het priesterschap 
van de Zoon van God

Onze zusters die zich inzetten voor het werk van de ZHV (...)  heb
ben ons respect, ons volle vertrouwen; de Heer zal hen zegenen. Hij 
heeft dat in het verleden gedaan en Hij zal dat blijven doen zo lang zij 
het priesterschap van God blijven steunen dat op aarde geplaatst is om 
de kerk te leiden en te adviseren in de aangelegenheden van Gods 
koninkrijk.17

Ik wil ( ...)  tot de ZHV zeggen ( ...)  en tot alle andere organisaties in 
de kerk, dat geen een van hen onafhankelijk is van het priesterschap 
van de Zoon van God, geen een van hen kan ook maar een moment 
aanvaardbaar zijn voor de Heer als zij zich onttrekken aan de stem en 
de raad van hen die het priesterschap dragen en hen presideren. Zij 
zijn onderworpen aan de macht en het gezag van de kerk, en zij zijn 
daar niet onafhankelijk van; noch kunnen zij enig recht in hun organi
satie uitoefenen onafhankelijk van het priesterschap en de kerk.18
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Uit het wezen van mijn ziel heb ik maar één verlangen voor al die 
goede vrouwen die werkzaam zijn voor deze goede zaak. En dat is: 
God zegene hen en behoude hen, en helpe hen om standvastig en 
trouw te zijn in hun integriteit aan de zaak van Zion; en helpe hen om 
in hun ziel te voelen dat er niets is dat vóór De Kerk van Jezus Christus 
van de Heiligen der Laatste Dagen dient te gaan, en dat er, afgezien van 
het celestiale koninkrijk, niets beter is dan de kerk. De kerk bezit Gods 
macht, rechtschapenheid, waarheid en goddelijk gezag om zijn wil op 
aarde te doen.19

Studiesuggesties

• Door welk gezag is de ZHV georganiseerd? Hoe kunnen de zusters 
beter hun taken vervullen als zij weten dat de ZHV door God is 
ingesteld? Wat hebben de priesterschapsleiders aan die kennis in 
hun steun aan de ZHV?

• Hoe kunnen ZHV-zusters ‘de vrouwen van de wereld leiden’ in 
alles dat prijzenswaardig, opbouwend en reinigend is? (Zie ook 
Geloofsartikelen 1:13.)

• Hoe kunnen ZHV-zusters hun roeping vervullen ‘als reddende 
engelen voor de lijdenden [en] de verschopten’? Hoe kunnen wij 
geleid worden naar hen die ‘in stilte lijden’?

• Hoe kan de ZHV als organisatie troost geven? Hoe kan zij in de 
beginselen van een goed leven onderwijzen? Hoe kan zij het begrip 
vergroten dat vrouwen hebben van hun taken in het gezin?

• Waarom zijn geestelijke zaken de grotere zaken? Hoe kunnen ‘goed 
aangewende naastenliefde’ en ‘eenvoudige hulpverlening’ ons bij
staan in ons werk om zielen naar ‘hogere niveaus van geloof en 
geestelijke uitmuntendheid’ te leiden?

• Wat treft u in de beschrijvingen van ZHV-zusters in dit hoofdstuk?

• In hoeverre wordt de ZHV gezegend door de leiding van de pries
terschap?

• Hoe is ‘de goede zaak’ van de ZHV u tot zegen geweest?
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Naastenliefde in uw ziel

Wij moeten zorgen voor de behoeftigen en vervuld 
worden met liefde voor alle mensen.

Uit het leven van Joseph F. Smith

esident Joseph F. Smith verzocht de heiligen der laatste dagen 
dringend om hun naasten lief te hebben en te voorzien in elkanders 
behoeften - zowel materieel als geestelijk - met barmhartigheid en 
reine naastenliefde. ‘Op het moment dat een heilige der laatste dagen 
zijn plicht leert, zal hij leren dat hij ( ...)  vervuld moet worden met de 
geest van liefde, naastenliefde en vergevensgezindheid’, zei hij.1

Hij had zelf ook groot dienstbetoon ontvangen, zoals bleek toen hij 
eens als president van de kerk samen met bisschop Charles W. Nibley 
Hawaii bezocht. Bisschop Nibley beschreef later als volgt wat er 
gebeurde:

‘Toen we in Honolulu bij de werf aan land gingen, stonden de heili
gen ons in groten getale op te wachten met hun slingers van leis, 
prachtige bloemen in allerlei soorten en tinten. We werden ermee 
overladen - hij natuurlijk het meest. De Hawaiiaanse band speelde 
welkomstmuziek. ( ...)  Het was een prachtig gezicht om de diepge
wortelde liefde te zien, de liefde die ze zelfs tot tranen toe bewoog, 
die deze mensen voor hem hadden. Temidden van dat alles merkte ik 
een arme, oude, blinde vrouw op, wankelend vanwege haar negentig 
jaar, die naar voren gebracht werd. Ze had enkele eerstekeus bananen 
in haar hand. Het was al wat zij had - haar offergave. Ze riep: “Iosepa, 
Iosepa.” Onmiddellijk toen hij haar zag, rende hij op haar af, sloot haar 
in zijn armen, omhelsde haar, kuste haar telkens weer, klopte op haar 
hoofd en zei: “Mama, mama, mijn lieve oude mama.”

‘Terwijl de tranen over zijn gezicht stroomden, wendde hij zich tot 
mij en zei: “Charlie, zij heeft mij verpleegd toen ik nog een jongen was
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en ik ziek was en niemand had om voor me te zorgen. Zij nam mij in 
huis en was als een moeder voor me.”

‘Het was ontroerend. ( ...)  Het was prachtig om die grootse, edele 
ziel te zien in de liefdevolle, dierbare herinnering aan de vriendelijk
heid die hem meer dan vijftig jaar daarvoor betoond was; en de arme, 
oude ziel die hem haar liefdesoffergave gebracht had - enkele bana
nen, wat alles was wat zij had - en die haar geliefde Iosepa in handen 
stopte!’2

Leringen van Joseph F. Smith

Wees vrijgevig tegenover de armen en ongelukkigen

Het grote gebod dat onze Heer en Meester ons leerde, is dat wij 
God moeten liefhebben met heel ons hart, verstand en sterkte; en 
het volgende, dat daarop lijkt: heb uw naasten lief als uzelf. ‘Aan 
deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten’ [zie 
Matteüs 22:37-40]. Laten wij elkaar daarom vergevensgezindheid, 
liefde en barmhartigheid betonen; en laten wij extra moeite doen om 
mensen te helpen die in nood verkeren, zodat de stem van de 
weduwe niet tot God zal opgaan in een aanklacht tegen het volk 
wegens een gebrek aan voedsel, kleding of onderdak. Zorg ervoor dat 
de wees niet zonder thuis is in zijn volk, noch zonder voedsel of kle
ding, of zonder een kans om zich te ontwikkelen. Zorg ervoor dat de 
naastenliefde al uw handelingen doordringt en in uw hart woont, en u 
inspireert om te zorgen voor de armen en de bezochten, en dat u 
troost biedt aan hen die in de gevangenis zijn, als zij troost nodig heb
ben, en dat u de zieken verpleegt; want hij die een profeet in de naam 
van een profeet een beker koud water geeft, zal de beloning van een 
profeet ontvangen.

Tot hen die deze dingen doen voor de armen in ons midden, zal 
eens worden gezegd: ‘Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten 
gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik 
ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest, naakt en gij 
hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht; Ik ben in de gevangenis 
geweest en gij zijt tot Mij gekomen.’ En dan hoeven wij niet te zeggen: 
‘Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien’, want ieder die maar 
enige intelligentie heeft, kan weten dat als hij de armen helpt die dat 
verdienen, het hem zal worden aangerekend alsof hij het gedaan had 
voor Hem die de Vader van zijn geest is. [Zie Matteüs 25:31-45.]3
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Wij moeten onze kinderen leren om niet alleen hun vader en moe
der ie respecteren, en hun broers en zusters, maar om alle mensen te 
respecteren. En we moeten ze vooral leren om de ouderen, de zieken, 
de ongelukkigen, de armen en de behoeftigen te respecteren, en hen 
die geen medelijden van hun medemensen ontvangen.4

Wij zijn er altijd in geslaagd om de armen iets te geven en niemand 
af te wijzen die om voedsel vraagt. Ik geloof dat dit de algemene hou
ding en het karakter van de heiligen der laatste dagen is. Ik denk dat 
alle mormoonse mensen vriendelijk en gul zijn tegenover de armen en 
de ongelukkigen, en dat er geen enkele heilige der laatste dagen in 
mijn gehoor is, of waar dan ook, die zijn portie in geval van nood niet 
zou delen met zijn medemensen. ( ...)

Ik heb mensen bij mijn deur zien weglopen met goed brood en 
boter in hun handen (goed genoeg voor de maaltijd van een koning, 
want mijn mensen maken goed brood en goede boter, zo goed als ik 
waar dan ook op aarde gehad heb) en het buiten de poort op straat 
zien gooien. Ze wilden geen voedsel. Ze wilden geld. Waarvoor? Zodat 
ze naar een gok[hal] konden gaan, of een bar. Vanzelfsprekend zijn zij 
daar zelf verantwoordelijk voor. Wij kunnen alleen op het uiterlijk 
afgaan en op de ingevingen van de goede Geest in ons; en het is beter 
om twaalf mensen die dat niet verdienen iets te geven, dan één per
soon die dat wel verdient met lege handen weg te sturen.5

Liefde is het grootste beginsel dat er bestaat. Als we de verdrukten 
de helpende hand kunnen geven, als we de terneergeslagenen en 
verdrietigen kunnen helpen, als we de toestand van de mensheid 
kunnen verlichten en verbeteren, dan is het onze opdracht om dat te 
doen, want het is een essentieel onderdeel van onze godsdienst om 
dat te doen.6

Heb uw naaste lief als uzelf

Het is relatief makkelijk voor iemand om te zeggen dat hij in God 
gelooft en in het zoenbloed van Jezus Christus, dat hij gelooft in de 
bekering van zonden, in de doop voor de vergeving van zonden, en in 
de oplegging van handen voor de gave van de Heilige Geest. Het is 
blijkbaar makkelijk voor iemand om zover te komen. Maar als het erop 
aan komt om zijn naaste lief te hebben als zichzelf, dan is dat niet zo 
makkelijk. Dat is een moeilijke heuvel om te beklimmen. We merken 
dat het al onze kracht vergt om de top te halen. En al klimmen we al 
vele jaren, ik durf te stellen dat we toen we vanmorgen wakker wer
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den, nog aan de voet van de heuvel waren en dat we de top nog lang 
niet gehaald hebben. Want zelfs in De Kerk van Jezus Christus van de 
Heiligen der Laatste Dagen kunnen weinig mannen, en ook vrouwen, 
met waarheid zeggen: ‘Ik heb mijn naaste lief als mijzelf.’

In de regel hebben we onze naaste niet lief als onszelf. [Iemand] 
heeft eens gezegd: ‘Van al mijn moeders zoons, hield ik het meest van 
mijzelf.’ Zo gaat het ook met Gods kinderen op aarde. Ook al heeft 
onze Vader er veel, en al zijn we allemaal van één bloed, en al behoren 
we misschien allemaal tot een en dezelfde samenleving, of tot één 
geloof in één God en één Jezus Christus, toch heeft ieder van ons zich
zelf het meest lief. Dat gevoel blijkt in het dagelijks leven, in onze 
omgang van uur tot uur met elkaar. Het blijkt zelfs vaak tussen man en 
vrouw; vaak tussen vader en kinderen; en het komt veel voor onder 
kinderen. Is dat christelijk? Is het de leer van Jezus Christus? Niet vol
gens wat ik lees in de boeken en wat ik begrijp van de leringen van het 
leven en het heil. In de Schriften staat dat wij elkander in broeder
liefde genegen moeten zijn; dat wij onze eigen luxe, onze eigen 
gemakken, onze eigen verlangens, ons eigen geluk moeten opgeven 
voor het gemak en het geluk van onze naasten - om nog maar niet te 
spreken over onze verwanten en geliefden.7

Hoe moeten wij onze naaste liefhebben als onszelf. Het is het een
voudigste in de wereld, maar teveel mensen zijn zelfzuchtig en ego
centrisch en zijn niet geneigd om een liefdevol gevoel ten opzichte 
van anderen te hebben, een gevoel dat zich tot anderen uitstrekt en 
het welzijn van hun naasten overweegt; en zij beperken zich tot hun 
eigen concrete voordeel, zegen en welzijn, en durven te zeggen: ‘Laat 
mijn naaste maar voor zichzelf zorgen.’ Dat is niet de geest die een hei
lige der laatste dagen zou moeten kenmerken.8

Als we denken dat we tekortkomingen, zwakheden of fouten zien, 
of ze nu echt of denkbeeldig zijn, in onze broeders en zusters, en we 
gebruiken voldoende naastenliefde en vriendschap, in plaats van het 
eruit te flappen en het aan al onze vrienden en buren te vertellen, ( ...)  
dan gaan we naar onze vrienden over wie we ontevreden zijn of van 
wie wij menen dat ze iets verkeerd doen, en zeggen hen wat we voe
len en denken, en doen dat in een geest om ze te helpen bij het over
winnen van hun zwakheden. Dan doen we zowel onszelf als hen veel 
goeds aan. Wij gaan niet naar ze toe in de geest van veroordeling en 
klagen, en kwetsen hen niet of vullen hun hart met gevoelens van vij
andigheid.9
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Ik zou adviseren om te leren elkaar lief te hebben, dan krijgen we 
fijne vriendschappen. Iemand heeft eens gezegd dat ‘wij kunnen 
geven zonder lief te hebben, maar we kunnen niet liefhebben zonder 
te geven’. Dus willen wij elkaar liefhebben, en, zoals de Heer tegen 
Petrus zei, we moeten zijn schapen weiden [zie Johannes 21:15-17], 
elkaar versterken. Wij moeten elkaar steunen, niet vernietigen, noch 
naar beneden halen, noch vallen over de zwakheden van onze naasten 
of onze broeders, noch over de tekortkomingen die wij in de mens 
zien. Als wij een deugd zien, laten wij die dan groter maken en van het 
vonkje een levende vlam maken die licht, leven, energie en bemoedi
ging zal geven aan ieder die hem ziet, en vooral aan diegenen die in 
duisternis en dwaling verkeren, opdat zij tot het licht mogen worden 
gebracht.10

Mijn godsdienst leert mij dat ik alle mensen moet liefhebben. Hoe
zeer ik hun handelingen ook veracht, hoezeer ik hun slechtheid en 
verduisterde verstand verafschuw, toch zijn zij geschapen naar het 
beeld van mijn Vader en God - zij zijn mijn broeders en zusters. Er 
wordt van mij vereist dat ik mijn naaste liefheb als mijzelf. Ik ben mis
schien nog niet gestegen naar dat hoge niveau van volmaking; er kan 
in mij nog die zelfzuchtigheid zijn waardoor ik mijzelf boven mijn 
naaste zou verkiezen, maar ik streef ernaar om mijn medemens goed 
te behandelen, want God eist dat.11

God heeft in deze bedeling de moeite gedaan om ons de volheid 
van het evangelie te openbaren, wat ( ...)  de mens dit beginsel van 
zelfopoffering voor het welzijn van andere mensen leert, en wat ons 
leert dat wij ons eigen welzijn bevorderen als we goed doen aan 
andere mensen. ( ...)  Teveel mensen in deze wereld zijn zo met zich
zelf bezig en zijn zo bekrompen dat zij niet eens bereid zijn om moeite 
te doen voor iemand anders dan zichzelf. ( ...)  Zoals ik het zie, is de 
plicht van de mensheid volgens het heilige evangelie dat wij ontvan
gen hebben om de onschuldigen te beschermen, en de deugd, de eer 
en de rechten van alle mensen te beschermen alsof het de onzen 
waren.12

God heeft in zijn kerk voorzieningen getroffen 
voor hulp aan behoeftigen

God heeft in zijn kerk, in de hele organisatie, voorzieningen getrof
fen om voor elke getrouwe ziel te zorgen in tijden van nood.13

196



H O O F D S T U K  2 2

God heeft dit volk geboden om de armen te gedenken en middelen 
te schenken om hen te onderhouden. ( ...)  Wij geloven niet in liefda
digheid als een bedrijf; in plaats daarvan vertrouwen wij op onder
linge behulpzaamheid. Het evangelie vereist niet alleen geloof en 
bekering, maar ook het voorzien in materiële benodigdheden. Daarom 
heeft de Heer plannen geopenbaard voor het materiële welzijn van 
het volk.

Voor het welzijn van de armen hebben wij de vasten ingesteld, 
waarvan een van de voornaamste doelen is om de armen te voorzien 
van voedsel en andere benodigdheden, zodat ze zich kunnen redden. 
Want het is duidelijk dat plannen die alleen voorzien in het lenigen 
van de huidige behoeften tekortschieten. De kerk heeft er altijd naar 
gestreefd om haar leden in een dusdanige positie te plaatsen dat ze 
zichzelf kunnen helpen, in plaats van de methode aan te nemen die 
zoveel liefdadigheidsinstellingen gebruiken om alleen in de huidige 
behoeften te voorzien. Wordt die hulp ingetrokken, of is die op, dan 
moet er meer komen uit dezelfde bron, waardoor de armen afhanke
lijk worden en ze het onjuiste beginsel leren van leunen op de hulp 
van andere mensen in plaats van vertrouwen op hun eigen inspannin
gen. ( ...)  Ons idee van liefdadigheid is daarom dat wij de huidige 
behoeften lenigen en de armen vervolgens in staat stellen om zichzelf ' 
te helpen, waarna zij op hun beurt anderen kunnen helpen. De geld
middelen worden beschikbaar gesteld voor verdeling door verstan
dige mannen, over het algemeen de bisschoppen van de kerk, die tot 
taak hebben om te zorgen voor de armen.

Wij stellen de kerken van de wereld het vastenplan van de Heer 
voor als een wijze en systematische manier om voor de armen te zor
gen. ( ...)  Het zou eenvoudig zijn voor de mensen om zich aan de eis te 
houden dat zij zich elke maand een dag lang onthouden van eten en 
drinken en dat zij hetgeen zij die dag uitsparen, toewijden aan de 
armen. De Heer heeft die wet ingesteld; hij is eenvoudig en volmaakt, 
en is gebaseerd op rede en intelligentie, en zou niet alleen een oplos
sing blijken te zijn voor de vraag hoe er voor de armen gezorgd moet 
worden, maar zou tevens goed zijn voor degenen die de wet zouden 
naleven. Het zou (...)  het lichaam aan de geest onderwerpen en zo 
een gemeenschap met de Heilige Geest tot stand brengen en zorgen 
voor geestelijke kracht en macht die de mensen zo hard nodig heb
ben. Daar vasten altijd gepaard dient te gaan met gebed, zou deze wet 
de mensen dichter tot God brengen. Het zou hun gedachten ten min
ste eens per maand afleiden van de turbulente gang van zaken in
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wereldse aangelegenheden en zou hen in rechtstreeks contact bren
gen met praktische, zuivere en onvervalste godsdienst, als ze de 
wezen en de weduwen zouden bezoeken en zichzelf onbevlekt van de 
zonden van de wereld zouden houden [zie Jakobus 1:27].14

Het is duidelijk dat de aanvaardbare vasten er een is die de ware 
geest van liefde voor God en de mens heeft; en dat het doel van de vas
ten is om een volmaakte zuiverheid van hart en een eenvoud in bedoe
ling te bereiken - een vasten voor God in de volste en diepste beteke
nis - want zo’n vasten zou een remedie zijn voor elke praktische en 
intellectuele dwaling; hoogmoed zou verdwijnen, liefde voor onze 
medemens zou ervoor in de plaats komen, en wij zouden blijmoedig 
de armen en de behoeftigen helpen.15

Het evangelie maakt ons onzelfzuchtig en bereidwillig 
om onze eigen verlangens op te offeren 

voor het welzijn van andere mensen

Wij sporen onze broeders en zusters in het evangelie van Jezus 
Christus aan, wij smeken ze, om niet alleen zichzelf te respecteren 
door een goede levenswijze, maar ook uw naasten te respecteren en 
lief te hebben, en uw naasten liefde te betonen, u allen.16

Ik vind dat we onze godsdienst zouden moeten naleven. We zou
den de geboden van God moeten onderhouden. We zouden de geest 
van het evangelie in ons hart moeten hebben en genieten, en de 
vruchten van het evangelie voortbrengen in ons leven. We zouden 
geloof, hoop en liefde, ootmoed en vergevensgezindheid voor elkaar 
moeten hebben in onze ziel, en zoveel mogelijk de geest van beschul
diging en twist vermijden die leidt tot onenigheid, verwarring en ver
deeldheid onder de mensen, alsmede de geest van haat. O, verban de 
haat uit uzelf. Haat die gekoesterd wordt in het hart, of afgunst of 
jaloezie, zal hen schaden die toestaan dat het in hun ziel verblijft, en 
zal in hun gedachten duizend maal meer wrok scheppen dan het 
andere mensen zal raken. Laten wij die zaken dus uit ons hart en onze 
gedachten verbannen. Laten wij een rechtschapen leven leiden, laat 
de man zijn vrouw liefhebben, laat hij haar trouw zijn en haar vriende
lijk behandelen. En laat de vrouw haar man trouw zijn en hem vrien
delijk behandelen. Dan zullen zij hun kinderen trouw zijn, hen lief
hebben en werken aan hun welzijn. Laat hen als gezin in de kerk een 
eenheid zijn. Als die toestand zich uitstrekt tot aan de grenzen van
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Zion, zullen we het millenniaanse bestuur onder ons hebben, en zal er 
overal vrede op aarde en in mensen des welbehagens zijn.17

Het evangelie is bedoeld om alles uit ons te verwijderen dat niet 
strookt met God en het heilsplan dat Hij de mens geopenbaard heeft. 
Het is ontworpen om ons dusdanig te veranderen dat wij door onze 
levenswijze een volheid van het licht der waarheid kunnen hebben en 
de doeleinden van God kunnen begrijpen, en in staat zijn om zo dicht 
bij Hem te leven dat wij voortdurend overeenkomstig zijn wensen 
kunnen leven. De beginselen van het evangelie zijn bedoeld om ons 
onzelfzuchtig te maken, ons verstand te verruimen, ons verlangen 
naar het goede te vergroten; haat, wrok, afgunst en boosheid uit ons 
hart te verwijderen, en ons vreedzaam te maken, gehoorzaam, ontvan
kelijk voor onderwijs, en bereid om onze eigen verlangens op te offe
ren, en misschien onze eigen belangen, voor het welzijn van onze 
medemens, en voor de voortstuwing van Gods koninkrijk. Een mens 
die zijn eigen wensen niet kan opofferen, die in zijn hart niet kan zeg
gen: ‘Vader, uw wil geschiede, en niet de mijne’, is geen waarlijk en 
grondig bekeerd kind van God; hij is in zekere mate nog steeds in de 
greep van dwaling en bevindt zich nog in de duisternis die over de 
wereld hangt, en die God voor de mens verbergt.18

Studiesuggesties

• Wat zijn de twee grootste geboden? (Zie ook Matteüs 22:37-40.) 
Waarom zijn die geboden zo fundamenteel?

• Wat is naastenliefde? (Zie ook Moroni 7:45-48.) Wat kunnen wij 
doen om al onze handelingen en ons hart te doordringen met naas
tenliefde? Waarom ‘vergaat’ liefde ‘nimmer’? (Zie Moroni7:46.)

• Wat is onze verantwoording ten opzichte van de ongelukkigen en 
behoeftigen of hen ‘die geen medelijden van hun medemensen 
ontvangen’?

• Hoe kunnen wij ons vermogen vergroten om met recht te zeggen: 
‘Ik heb mijn naaste lief als mijzelf’? Hoe moeten wij omgaan met 
de tekortkomingen die wij in andere mensen zien? (Zie ook 
Lucas 6:41-42.) Hoe kunnen wij de deugden in andere mensen ver
groten?

• Welke zegeningen krijgt men door zich aan de maandelijkse vasten
dag te houden en een vastengave bij te dragen? Bedenk onder
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gebed hoe u een bijdrage kunt leveren aan de zorg die de kerk de 
behoeftigen biedt door bijvoorbeeld nieuwe of eenzame leden op 
te zoeken, vrijwilligerswerk te verrichten in de samenleving, uw 
vastengaven te verhogen, of deel te nemen aan projecten van de 
welzijnszorg of humanitaire dienstverlening.

• Wat zijn de ‘vrucht[en] van de Geest’ in uw leven? (Zie ook 
Galaten 5:22-23.) Welke zegeningen krijgen wij en anderen als 
wij bereid zijn om onze eigen verlangens op te offeren voor het 
welzijn van andere mensen?

• Hoe verwijdert het evangelie van Jezus Christus ‘haat, wrok, 
afgunst en boosheid uit ons hart’ en brengt het ons ertoe om liefde 
te hebben voor andere mensen?
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Een getuigenis van 
Jezus Christus

Wij moeten een getuigenis van Jezus Christus in ons 
hart hebben en doen wat Hij ons geboden heeft.

Uit het leven van Joseph F. Smith

C j  edurende zijn hele bediening heeft president Joseph F. Smith 
getuigd dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God. Hij heeft 
tevens onderricht dat alle zoons en dochters van God die persoonlijke 
openbaring, die gave van de Geest, kunnen ontvangen.

‘Toen ik als jongen begon in de bediening,’ legde hij uit, ‘ging ik 
geregeld naar de Heer en vroeg Hem om mij iets wonderbaarlijks te 
tonen zodat ik een getuigenis mocht verkrijgen. Maar de Heer weer
hield wonderen van mij, en toonde mij de waarheid, voorschrift op 
voorschrift, regel op regel, hier een beetje en daar een beetje, tot Hij 
mij de waarheid liet kennen van de kruin op mijn hoofd tot mijn voet
zolen, en tot twijfel en angst absoluut uit mij verdreven waren. Hij 
hoefde daar geen engel uit de hemel voor te sturen, noch hoefde Hij 
ervoor te spreken met de bazuin van een aartsengel. Maar door de in
fluisteringen van de stille, zachte stem van de Geest van de levende 
God heeft Hij mij het getuigenis gegeven dat ik bezit. En door dat 
beginsel en die macht zal Hij aan alle mensenkinderen kennis van de 
waarheid geven die hen bij zal blijven en hen de waarheid zal laten 
weten zoals God die weet, en hen de wil van de Vader laten doen zoals 
Christus die doet.’1

President Smith heeft getuigd: ‘Ik heb het getuigenis van de Geest 
Gods in mijn eigen hart ontvangen, een getuigenis dat alle andere 
bewijzen overtreft, want het getuigt tot mij, tot mijn ziel, aangaande 
het bestaan van mijn Verlosser Jezus Christus. Ik weet dat Hij leeft, en
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dat Hij in de laatste dagen op aarde zal zijn, dat Hij zal gaan naar de 
mensen die voorbereid zullen zijn om Hem te ontvangen.’2

Leringen van Joseph F. Smith

Een getuigenis van Jezus Christus 
is een heerlijke gave van God

Ik vind elk beginsel van het evangelie dat wij ontvangen hebben op 
zich een heerlijke gave van God aan de mensenkinderen. De gave van 
wijsheid, de gave van begrip, de gave van profetie, de gave van talen, 
de gave van genezing, de gave van getuigenis, de gave van kennis, al 
die gaven zijn zo door de Almachtige ontworpen dat ze tot ons komen 
door onze gehoorzaamheid aan de beginselen van leven en heil.3

De mens ontvangt de gave van ( ...)  een getuigenis van de Geest 
van de levende God pas in zijn hart [als] hij daarnaar streeft. Het begin
sel is: Klopt, en u zal worden opengedaan; vraagt, en gij zult ontvan
gen; zoekt, en gij zult vinden [zie Matteüs 7:7-8]; en als u wijsheid 
wilt, vraag er dan om, net als Salomo; als u kennis en het getuigenis 
van de Geest in uw hart wilt, streef er dan oprecht naar. Zorg dat u 
zich in een situatie bevindt waarin u dat waardig bent, dan zult u het 
ontvangen als een gave van God, en zijn naam zou daarom geprezen 
dienen te worden.4

Wij krijgen [een getuigenis] ( ...)  omdat we ons leven in over
eenstemming brengen met het beginsel van communicatie tussen God 
en de mens. Wij geloven, wij bekeren ons van onze zonden en belij
den ze, we doen wat de Heer van ons vereist om vergeving van onze 
zonden te krijgen, en zo ontvangen we de gave van de Heilige Geest. 
Ons verstand stemt af op de Geest van God en op de methode die 
God heeft ingesteld voor het openbaren van zijn wil aan de mensen
kinderen.

Dat is iets geweldigs, als iemand in zijn hart het getuigenis ontvangt 
van de goddelijke zending van de Zoon van God en van de goddelijke 
zending van de profeet Joseph Smith. ( ...)  In onze ziel voelen wij de 
waarheid van de beginselen die hersteld zijn door de profeet Joseph 
Smith. We voelen het omdat we onszelf ten minste in enige mate in 
een positie hebben gebracht waarin we communiceren met de Geest 
en de stem horen waarmee Hij tot ons spreekt. De Geest van God 
spreekt tot onze geest. De Heer communiceert niet vaak door onze 
natuurlijke zintuigen met ons. Als Hij spreekt, spreekt Hij tot ons
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onsterfelijke deel; de geest van de mens ontvangt de boodschappen 
die de Heer zijn kinderen stuurt. Daarom moeten we ervoor open
staan om ze te ontvangen.5

We moeten dit licht [van een getuigenis] door openbaring ontvan
gen. We kunnen het niet door onze eigen wijsheid. God zal ons kennis 
en begrip geven, Hij zal ons leiden op het pad van waarheid als we ons 
hele vertrouwen in Hem stellen en niet in de mens.6

Als een gave van God verwaarloosd wordt of ongepast gebruikt, 
dan wordt hij na verloop van tijd teruggetrokken; het getuigenis van 
de waarheid zal niet blijven bij degene die deze heilige gave niet 
gebruikt voor de ontwikkeling van het individu of de mensen in het 
algemeen.7

Deze onmiskenbare verzekering, die men krijgt door de beginselen 
van het eeuwig leven te gehoorzamen en na te leven, wordt als het 
ware voortdurend ‘regel op regel en voorschrift op voorschrift’ beves
tigd door de openbaringen van de Heilige Geest, wat een voortdu
rende en onophoudelijke bron van intelligentie is, en van vreugde en 
geluk, die hem die deze verzekering bezit dichter bij God brengt en 
hem uiteindelijk op zijn Schepper doet lijken.8

De Heilige Geest getuigt in ons hart 
dat Jezus de Christus is

Jezus ( ...)  is onze voorloper, Hij is ons voorbeeld. Wij moeten het 
pad bewandelen dat Hij heeft aangegeven als wij ooit bij Hem in zijn 
koninkrijk willen wonen en daar gekroond willen worden. Wij moe
ten Hem gehoorzamen en vertrouwen, in de wetenschap dat Hij de 
Heiland van de wereld is.

Ik vind het niet moeilijk om dit te geloven; ik lees de Bijbel, waarin 
ik verhalen vind over veel van wat Hij gedaan en gezegd heeft, veel 
van zijn voorschriften en voorbeelden. En ik geloof niet dat enige 
oprechte man of vrouw met gemiddelde intelligentie de evangeliën 
uit het Nieuwe Testament kan lezen, met daarin de getuigenissen die 
van de Heiland gegeven zijn, zonder intuïtief te voelen dat Hij was wie 
Hij beweerde te zijn. Want elke oprechte, eerlijke persoon is min of 
meer bezeten van de Heilige Geest, en deze heilige boodschapper 
getuigt in het hart van de mens van het woord Gods; en wanneer al 
die mensen deze geïnspireerde geschriften lezen, met een eerlijk hart 
en een zachtmoedige geest, ontdaan van vooroordelen en de valse
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denkbeelden die voortkomen uit tradities en dwaalleer, getuigt de 
Geest van de Heer in onmiskenbare taal die brandt van overtuiging. 
Daarom geloof ik dat Jezus de Christus was, de Heiland, de Eniggebo- 
rene van de Vader. En dit geloof ook ik door het lezen van de Bijbel.

Maar vertrouwen wij voor die overtuiging en kennis op de Bijbel? 
Nee, goddank niet. Wat hebben wij nog meer om die kennis te ver
schaffen en dit getuigenis te bevestigen? Wij hebben het Boek van 
Mormon, het ‘hout van Efraïm’ dat wij gekregen hebben door de gave 
en macht van God, dat ook van Hem getuigt, en dat een verslag geeft 
van zijn bediening onder en omgang met de inwoners van [Amerika] 
na zijn opstanding uit de dood, toen Hij naar [Amerika] ging om zijn 
‘andere schapen’ te bezoeken, ze in één kudde te verenigen, opdat zij 
zijn schapen en Hij hun grote Herder zouden zijn. Naast de overtui
ging die het boek zelf met zich meebrengt, hebben wij het bijko
mende getuigenis van hem die het vertaald heeft, die zijn getuigenis 
met zijn bloed bezegeld heeft; en dat van andere getuigen, die tot de 
hele wereld getuigen dat zij de platen hebben gezien en de graverin
gen erop, waarvan het boek een vertaling is. ( ...)

Hier hebben we dus twee getuigen - de Bijbel en het Boek van 
Mormon, die beide getuigen van dezelfde waarheid dat Jezus de 
Christus was, dat Hij gestorven is en weer leeft, nadat Hij de banden 
van de dood verbroken heeft en het graf heeft overwonnen. Dat laat
ste extra bewijs dat de heiligen der laatste dagen van dit feit hebben, 
vult het bewijs aan dat de christelijke wereld bezit die niet in het Boek 
van Mormon gelooft.

Maar is dat alles? Nee. We hebben nog een boek, de Leer en Ver
bonden, dat openbaringen van God aan de profeet Joseph Smith 
bevat, die in onze tijd leefde. Het zijn Christus’ woorden, die verklaart 
dat Hij dezelfde was die naar de Joden ging, die aan het kruis werd 
gehangen, in het graf werd gelegd, de banden van de dood verbrak en 
uit het graf voortkwam. ( ...)  Dan hebben wij hier een extra getuigenis 
van deze goddelijke waarheid; wij hebben dus drie getuigen. In de 
mond van twee of drie getuigen, wordt ons gezegd, zal elke zaak vast
staan; en door het getuigenis van twee of drie getuigen zullen wij 
gerechtvaardigd of veroordeeld worden.

Maar ben ik daar tevreden mee? Misschien, als ik geen nader 
licht en verdere kennis zou kunnen verkrijgen. Maar komt het grotere 
licht, en heb ik het voorrecht om het in mijn bezit te krijgen, dan zou 
ik niet tevreden blijven met het mindere. Wij zouden hierna nooit 
tevreden of gelukkig kunnen blijven als we geen volheid van het licht
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zouden ontvangen, alsmede de zegeningen die de rechtschapenen 
wachten. ( ...)

Het is ons gegeven om deze zaken zelf te weten te komen. God 
heeft gezegd dat Hij ons deze zaken zal tonen; en daarom is de Heilige 
Geest verleend aan allen die er door hun onderwerping recht op heb
ben, de Heilige Geest die getuigt van de Vader en de Zoon en die de 
aangelegenheden van God aan de mens toont. De Heilige Geest beves
tigt een overtuiging die wij misschien al hadden van de waarheid. Hij 
geeft ons een positieve verzekering van de juistheid ervan en daardoor 
verkrijgen wij onze eigen kennis, niet als iemand aan wie het verteld 
is, maar als iemand die het heeft gezien, gevoeld, gehoord en die het 
zelf weet.

En nu ik voor u sta, broeders en zusters, als nederig werktuig 
in handen van God, getuig ik, niet door de kennis die ik aan boeken 
heb ontleend, maar door de openbaringen van God aan mij, dat Jezus 
de Christus is. Ik weet dat mijn Verlosser leeft. Ik weet: Nadat mijn 
huid aldus geschonden is, zal ik vanuit mijn vlées God aanschouwen. 
Ik zal Hem voor mijzelf aanschouwen, niet voor iemand anders' Dat 
licht heb ik gekregen, en het is in mijn hart en mijn verstand en ik 
getuig ervan. En door dat licht geef ik getuigenis, en ik weet waarvan 
ik spreek. ( ...)

Sta ik alleen? Nee, er zijn tegenwoordig tienduizenden mensen die 
dit getuigenis kunnen geven. Ook zij weten het voor zichzelf; God 
heeft het hen getoond. Zij hebben de Heilige Geest ontvangen. Hij 
heeft van die zaken getuigd in hun hart en daarom zijn ook zij niet 
afhankelijk van boeken of van de woorden van andere mensen, want 
zij hebben kennis van God zelf ontvangen en weten het net als Hij het 
weet en zien wat Hij ziet met betrekking tot deze duidelijke, waarde
volle zaken.9

Een getuigenis van Jezus Christus inspireert ons 
om te doen wat Hij heeft geboden

Wij hebben het over de Heiland, over Jezus, de Zoon van God, 
en voelen ons veilig in Hem en in het feit dat onze voeten op het 
fundament van eeuwige waarheid staan als de geest van Christus in 
ons hart is.

Ik wil tot u zeggen, broeders en zusters, dat als er iemand in de 
hele wereld is die de liefde van Christus dieper en sterker in zijn ziel
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ontvangen heeft dan ik, ik hem graag zou willen ontmoeten. Ik zou 
het heerlijk vinden om met zo iemand om te gaan. Christus is waarlijk 
de Heiland van mijn ziel, de Heiland van de mensheid. Hij heeft zijn 
leven voor ons opgeofferd opdat wij gered mochten worden. Hij 
heeft de banden van de dood verbroken, heeft het graf overwonnen 
en vraagt ons om Hem te volgen. Hij is uit de dood tot leven voortge
komen, heeft verklaard dat Hij de weg naar het heil is, het licht 
en leven van de wereld, en ik geloof dat met heel mijn hart. Ik geloof 
het niet alleen, maar zoals ik weet dat de zon schijnt, zo weet ik 
dat geloof in Hem tot het goede inspireert en niet tot het kwade. En 
zoals ik weet dat zijn Geest aanzet tot een reine levenswijze, tot eer
baarheid, oprechtheid, eerlijkheid en rechtschapenheid, en niet tot 
het kwaad, zo weet ik door alle bewijzen dat ik kan begrijpen dat 
Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God, de Heiland van de 
mensheid.

Maar wat voor nut heeft het voor mij als ik het laat bij deze verze
kering in mijn hart en bij die kennis die ik gekregen heb? Welk nut 
heeft die kennis dan voor mij? Wat voor nut heeft die kennis op zich
zelf? Het heeft in zoverre nut dat als ik dat getuigenis in mijn hart heb 
ontvangen, als ik in mijn ziel het getuigenis heb ontvangen van de 
Geest van de levende God dat Jezus de Christus is, en ik daar stop en 
niet verder ga, dat getuigenis in mijn ziel zal bijdragen tot mijn eeu
wige verdoemenis. Waarom? Omdat het niet alleen onze plicht is om 
te weten dat Jezus de Christus is, maar ook om de invloed van zijn 
Geest in onze ziel te houden. Het is niet alleen noodzakelijk om zijn 
getuigenis in ons hart te hebben, maar ook om te doen wat Hij gebo
den heeft, en de werken der gerechtigheid voort te brengen die Hij 
voort heeft gebracht, opdat wij de verhoging mogen verkrijgen die 
zijn kinderen wacht die niet alleen geloven maar ook doen. Zij die dit 
niet doen, zullen beslist falen. ‘Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, 
Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de 
wil mijns Vaders, die in de hemelen is’ [Matteüs 7:21].

De Heiland heeft gezegd: ‘Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: 
Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam 
boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En 
dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van 
Mij, gij werkers der wetteloosheid’ [Matteüs 7:22-23]. En waarom? 
Omdat u beweert Mij lief te hebben met uw lippen, omdat u met uw 
mond of met uw woorden beweerde Mij te ontvangen, maar u niet 
deed wat ik u gebood; u bekeerde u niet van uw zonden, u had God
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niet lief met heel uw hart, verstand en sterkte, u hield niet van uw 
naaste als van uzelf, u liet u niet dopen door iemand die het gezag 
bezat om te dopen voor de vergeving van zonden; u hebt de gave van 
de Heilige Geest niet ontvangen door de oplegging van handen; u hebt 
u niet bij mijn volk gevoegd; u bent niet bij mijn kudde gekomen; u 
bent niet geteld onder mijn uitverkorenen, en Ik ken u niet, ‘gaat weg 
van Mij, gij werkers der wetteloosheid’ Als iemand dan weet goed te 
doen en het niet doet, is het hem tot zonde (Jakobus 4:17). Dat zal 
gebeuren met hen die alleen maar geloven. Als u gelooft, waarom doet 
u dan niet wat Hij van u vereist? ( ...)

Het is niet goed als u aanneemt dat u een heilige der laatste dagen 
bent, terwijl u in uw gedrag, in uw levenswijze, in uw daden of hande
lingen, de ongelovige in God en in de goddelijke zending van Jezus 
Christus ( ...)  nadoet. Dat is niet goed. De duivel zal misbruik van u 
maken, hij zal u misleiden en u vernietigen als u zich niet bekeert van 
daden of handelingen die niet in overeenstemming zijn met het evan
gelie dat u ontvangen hebt.10

Ons hele hart en onze hele ziel zouden in liefde 
naar de Heiland moeten uitgaan

Een zuiver getuigenis is altijd een rots in de branding.11

Mijn broeders en zusters, ik wil u mijn getuigenis geven; want ik 
heb een verzekering ontvangen die mijn hele wezen in beslag geno
men heeft. Het is diep in mijn hart gezonken. Het vervult elke vezel 
van mijn ziel. Daarom wil ik voor deze mensen zeggen, en het zou mij 
een plezier zijn om het voorrecht te hebben het voor de hele wereld 
te zeggen, dat God aan mij geopenbaard heeft dat Jezus de Christus is, 
de Zoon van de levende God, de Verlosser van de wereld.12

Ik heb absoluut vertrouwen in [Jezus Christus]. Mijn hele hart en 
ziel gaan in liefde naar Hem uit. Mijn hoop is gebouwd op zijn heer
lijke karakter en zijn woord. Hij was zonder zonde; Hij was onbevlekt, 
en bezat de macht tot het eeuwig leven; Hij baande voor mij en alle 
mensenkinderen de weg van het graf naar het eeuwig leven. Mijn ver
trouwen in Hem is grenzeloos. Mijn liefde voor Hem overtreft al het 
andere op aarde, als ik de geest van het evangelie bezit zoals het 
behoort, en Hij is voor mij de voornaamste. Hij is de grootste van allen 
die ooit in onze wereld geleefd hebben. En Hij kwam om ons Baken te 
worden, onze Gids en Voorbeeld, en wij moeten Hem volgen.13
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Studiesuggesties

• Wat is een getuigenis? Hoe ontvangen wij een getuigenis van Jezus 
Christus? Welke rol speelt ‘gehoorzaamheid aan de beginselen van 
leven en heil’ in de ontwikkeling van een getuigenis?

• Hoe is uw eigen getuigenis ‘regel op regel en voorschrift op voor
schrift’ gegroeid? Welke zegeningen krijgen zij die de voortdu
rende openbaringen van de Heilige Geest ontvangen?

• Onder welke omstandigheden zou de gave van getuigenis aan ons 
onttrokken kunnen worden? Hoe kunnen wij ons getuigenis voe
den? Welke consequenties heeft het als wij dat niet doen?

• Hoe kunnen wij onze dankbaarheid voor de gave van getuigenis 
tonen?

• Hoe krijgen wij mede door schriftstudie een getuigenis van Jezus 
Christus? In welke geest moeten we de Schriften beschouwen als 
we willen dat ons getuigenis groeit?

• Hoe kunnen wij zelf te weten komen dat Jezus de Christus is, ‘niet 
als iemand aan wie het verteld is, maar als iemand die ( ...)  het zelf 
weet’?

• In welke opzichten overtreft een getuigenis dat door de Heilige 
Geest verkregen is alle andere bewijzen? Hoe voelde u zich bij gele
genheden dat u gezegend bent met een getuigenis van de Heilige 
Geest?

• Waarom is het nodig om niet alleen in de Heiland te geloven, maar 
tevens te doen wat Hij ons geboden heeft? Hoe is uw getuigenis 
gesterkt door werken van rechtschapenheid? Hoe kunnen wij ‘de 
invloed van de Geest van [de Heiland] in onze ziel’ houden?

• In hoeverre bent u in uw hart geraakt door het krachtige getuigenis 
van president Smith? Hoe is het getuigenis van leden van het Eerste 
Presidium en het Quorum der Twaalf u tot zegen geweest? 
Waarom moeten we ons op Jezus Christus concentreren als we ons 
getuigenis geven?
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Steun verlenen aan 
hen die geroepen zijn om 

te presideren

Wij behoren onze priesterschapsleiders, 
die geroepen zijn om te presideren, te steunen in 

waarheid en in daad.

Uit het leven van Joseph F. Smith

esident Joseph F. Smith steunde zijn priesterschapsleiders in zijn 
hart en in zijn daden. Herhaaldelijk klonken uit zijn werk de woorden 
van de getrouwe Nephi: ‘Ik zal heengaan en doen, wat de Here heeft 
bevolen’ (1 Nephi 3:7).

In oktober 1873 riep president Brigham Young hem weer op zen
ding. Joseph F. Smith zei later over die periode: ‘Ik werd op zending 
geroepen nadat ik vier jaar lang een stuk land had bewerkt dat mij 
door de regering was toegewezen. Ik hoefde nog maar één jaar langer 
te blijven om het land in eigendom te krijgen, maar president Young 
zei dat hij wilde dat ik naar Europa op zending ging om daar de leiding 
van de zending te nemen. Ik zei niet tegen hem: “Broeder Brigham, ik 
kan niet gaan; ik heb een stuk land dat ik verspeel als ik ga.” Ik zei 
tegen broeder Brigham: “Goed, president Young; ik ga waar u wilt dat 
ik ga; ik sta klaar om gehoor te geven aan de oproep van mijn leider.” 
En ik ging. Ik verloor het stuk land, maar ik heb daar nooit over 
geklaagd. Ik heb nooit broeder Brigham ervan beschuldigd mij er hier
door van beroofd te hebben. Ik had het gevoel dat ik bezig was met 
een groter werk dan het verkrijgen van 65 hectare land. Ik werd uitge
zonden om de boodschap van heil te brengen aan de landen der aarde. 
Ik werd door Gods gezag op aarde geroepen en ik bleef er niet bij
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stilstaan om aan mijzelf te denken, aan mijn kleine persoonlijke rech
ten en voorrechten. Ik ging toen ik geroepen werd, en God steunde 
en zegende mij daarin.’1

Leringen van Joseph F. Smith

Wij steken onze hand op als symbool van een verbond 
om onze leiders te steunen

Volgens mij is een van de belangrijkste dingen die we bij kerkcon- 
ferenties doen het opsteken van onze hand voor de Heer om de auto
riteiten en de organisatie van de kerk te steunen. Maar het is een van 
de belangrijke dingen die we doen dat op sommige mensen weinig 
indruk maakt. Met andere woorden, sommige mensen gaan weg na 
het opsteken van hun hand om de autoriteiten van de kerk te steunen, 
en denken er niet meer aan, en gedragen zich in veel opzichten alsof 
zij aan de een of andere formaliteit hebben meegedaan waaraan zij 
helemaal niet veel belang hechten. Ik vind dat een verkeerd beginsel. 
( ...)  Zij die zich verbinden om de geboden van de Heer te onderhou
den, en die vervolgens dat verbond schenden door die geboden niet te 
onderhouden, doen niets ergers dan zij die hun hand opsteken om bij 
wijze van verbond de autoriteiten van de kerk1 te steunen, en dat ver
volgens niet doen. Het beginsel is in beide gevallen hetzelfde: het is 
een schending van het verbond dat wij sluiten.2

Het is een ernstige misstap in de ogen van de Almachtige als 
iemand bij een stemming zijn steun verleent aan de kerkautoriteiten, 
maar vervolgens weggaat en zich tegen hen verzet en de raad die zij 
geven met voeten treedt; de Heer zal ons daarvoor oordelen.3

Het is een belangrijke plicht die op de heiligen rust om hun stem 
uit te brengen voor de steunverlening aan de kerkautoriteiten, niet 
alleen om dat te doen door het opsteken van de hand, wat alleen 
maar een formaliteit is, maar om dat in daad en in waarheid te doen. 
Er zou nooit een dag voorbij moeten gaan zonder dat alle mensen in 
de kerk hun stem in gebed tot de Heer verheffen om zijn dienstknech
ten te steunen die geroepen zijn om hen te presideren. ( ...)  Die men
sen zouden het geloof van de mensen moeten hebben om hen te steu
nen in de uitvoering van hun taken, zodat zij sterk mogen worden in 
de Heer. ( ...)
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Het is het gebod van de Heer dat wij allen bijeen moeten komen 
(...)  om de autoriteiten van de kerk te steunen en zo ons verbond te 
hernieuwen om Gods gezag te steunen dat Hij op aarde heeft inge
steld voor het bestuur van zijn kerk. En ik kan niet te sterk beklemto
nen hoe belangrijk het is dat heiligen der laatste dagen in waarheid en 
daad het gezag van de heilige priesterschap steunen en respecteren 
die geroepen is om te presideren. Op het moment dat er in het hart 
van een lid een geest komt om zich te onthouden van steunverlening 
aan de geroepen autoriteiten van de kerk, raakt hij bezeten van een 
geest die geneigd is tot opstandigheid en onenigheid; en als hij die 
geest toestaat om zich te wortelen in zijn verstand, zal die hem uitein
delijk naar het duister en de afval leiden.4

We weten allemaal dat we twee keer per jaar bijeenkomen met het 
doel om de namen voor te leggen van hen die gekozen zijn als preside
rende functionarissen van de kerk, en we weten dat zij die deze posi
ties bekleden afhankelijk zijn van de stem van het volk voor de voort
zetting van het gezag, de rechten en voorrechten die zij uitoefenen. 
De vrouwelijke leden van de kerk hebben hetzelfde voorrecht om te 
stemmen over de steunverlening aan hun presiderende functionaris
sen als de mannelijke leden van de kerk, en de stem van een getrouwe 
zuster is in alle opzichten gelijk aan de stem van een broeder.5

Als heiligen der laatste dagen steunen 
en respecteren wij de algemene autoriteiten die geroepen 

zijn om te presideren

Hoewel de geboden van God voor de hele wereld gelden, zijn 
er enkele bijzondere geboden die alleen op de heiligen der laatste 
dagen van toepassing zijn. Welke geboden zijn dat? Een van die gebo
den is dat wij hen moeten respecteren die ons presideren; met andere 
woorden, wij moeten de priesterschap respecteren. Ik vraag geen 
mens om mij te respecteren als ik niet alles in strikte overeenstem
ming doe met de geest van mijn roeping en het priesterschap dat ik 
draag. Geen enkel lid van de kerk is gebonden om mij te respecteren 
als ik wat het priesterschap en het gezag dat op mij bevestigd is 
betreft, door de keuze van God en de stem van de kerk, buiten mijn 
boekje ga. Maar spreek ik door de Geest van de Heer en in overeen
stemming met de taken van mijn functie, dan is het juist als elk lid luis
tert naar wat ik zeg. Want als het gezegd wordt door de Geest Gods,
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President Joseph F. Smith met zijn zoon Joseph Fielding Smith, die bij het nemen 
van deze foto in 1914 lid van het Quorum der Twaalf Apostelen was en later de tiende 

president van de kerk zou worden.
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en in overeenstemming met mijn taak, dan is dat het woord en de wil 
van de Almachtige.

‘En wat zij ook zullen spreken, wanneer zij door de Heilige 
Geest worden gedreven, zal Schrift zijn, de wil des Heren, de zin des 
Heren, het woord des Heren, de stem des Heren, en de kracht Gods 
tot zaligheid.

‘Ziet, dit is des Heren belofte aan u, o mijn dienstknechten’ 
[LV 68:4-5].

Het is ieders recht om te weten of ik door de Geest Gods de waar
heid spreek of niet. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen 
der Laatste Dagen heeft het gebod gekregen om te luisteren naar de 
stem van de Geest die door de kanalen komt die God heeft aangewe
zen voor het leiden van zijn volk. ( ...)  Als ik in ongerechtigheid raad 
geef, zal ik onder veroordeling worden gebracht. Geen mens kan dit 
volk kwaad leren en daar lang mee doorgaan. God zal hem ontdekken 
en de geheimen van zijn hart onthullen; zijn bedoelingen zullen 
de heiligen onthuld worden en hij zal door de Geest Gods veroordeeld 
worden voor de heiligen. Als u ( ...)  de president van de kerk en 
zijn raadgevers als de presiderende autoriteiten van de kerk erkent, 
dan verdient het lid dat niet naar hun raad luistert, uw medelijden, 
want hij is in overtreding. Die mannen zullen u geen verkeerde raad 
geven. ( ...)

Ik wil nooit de tijd zien komen dat die mannen aan wie u het recht 
en de macht hebt toevertrouwd om te presideren, het zwijgen opge
legd wordt zodat ze niemand wegens zonde of ongerechtigheid 
durven te berispen. ( ...)  Het is onze plicht om het te doen. Wij zijn 
er met dat doel. Wij zijn de wachters op de torens van Zion [zie 
Ezechiël 3:17-19]. Het is onze taak om fouten en dwaasheden onder 
de mensen aan te wijzen; en als de mensen dat niet willen ontvangen, 
moeten ze hun eigen weg gaan en de consequenties ondergaan. Zij 
die rechtschapen raad niet willen gehoorzamen, zullen daaronder 
lijden, en niet degenen die wegens zonde berispen.6

Wij stellen voor om onze plicht te doen naar het licht dat wij bezit
ten, door de hulp van onze liefhebbende Vader. Ik stel nooit voor om 
iets te doen waarvan ik niet de meest positieve verzekering heb dat 
het goed is, door de unanimiteit van mijn raadgevers, waarbij wij het 
eens zijn en elkaar begrijpen. ( ...)  Ik stel nooit voor om iets te doen, of 
laat nooit toe dat iets gedaan wordt of bekrachtig iets dat het konink
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rijk van God op aarde raakt, zonder algemene instemming, of zonder 
dat wij het erover eens zijn, want dan weet ik dat de kracht achter ons 
staat, dat de macht van God bij ons is, en dat de heiligen ons zullen 
steunen.7

De ene mens kan ontevreden raken over de ander, ze kunnen onte
vreden raken met het Eerste Presidium, het Quorum der Twaalf, of 
andere mensen, en ze kunnen in hun hart zeggen: Tk mag zo iemand 
niet; ik geloof niet dat hij zo goed is als hij zou moeten zijn, hij heeft 
teveel fouten en zwakheden en daarom kan en zal ik zijn gezag niet 
aanvaarden, daar ik geen geloof heb in die man.’ Ongetwijfeld zijn er 
mensen, en misschien wel velen, die er zo over denken, maar het pro
bleem is ( ...)  dat zij, omdat zij ontevreden zijn met de persoon en in 
hun hart gevoelens van verbittering ten opzichte van hun broeders 
koesteren, de bedoelingen van de Almachtige uit het oog verliezen. Zij 
keren zich tegen hét gezag van het heilig priesterschap; en door hun 
verblindheid staan zij zichzelf toe om misleid te worden, en uiteinde
lijk keren zij zich af van de kerk.

Hoe zou het eigenlijk moeten zijn? Allereerst behoort iedereen te 
weten dat het evangelie waar is, daar dit ieders voorrecht is die zich 
heeft laten dopen en de Heilige Geest ontvangen heeft. Iemand kan 
gekwetst zijn door een persoonlijke kwestie tussen hem en [de presi
dent van de kerk en zijn raadgevers]’ hij kan gevoelens hebben die 
hem ertoe brengen te denken dat hij ons niet kan steunen in daad en 
gebed; maar als dat het geval is, wat moet hij dan doen? Hij zou in zijn 
hart moeten zeggen: ‘God heeft zijn koninkrijk gevestigd, en zijn 
priesterschap is op aarde; en niettegenstaande het feit dat ik een hekel 
aan bepaalde mensen heb, weet ik dat het evangelie waar is en dat 
God zijn volk bijstaat; en dat als ik mijn plicht doe en zijn geboden 
onderhoud, de wolken voorbij zullen gaan en de mist zal optrekken, 
de Geest van de Heer mij vollediger te hulp zal komen en ik stukje bij 
beetje zal kunnen inzien of ik dwaal, waarin ik dwaal, en dan zal ik mij 
ervan bekeren, want ik weet dat al het verkeerde zal worden rechtge
zet.’ Ik vind dat alle mensen er zo over zouden moeten denken.8

Laten wij onze plaatselijke autoriteiten steunen 
en naar hun raad luisteren

Zoals het presidium van de kerk de hele kerk presideert -  alle 
ringen, alle wijken en alle zendingsgebieden in de hele wereld -
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presideren deze mannen [het ringpresidium] deze ring van Zion, met 
al zijn wijken en gemeenten. En als zij een beroep doen op de mensen 
om hen te steunen in het goede, en de mensen steunen hen vervol
gens niet, dan zijn de consequenties op het hoofd van de mensen en 
niet op het hoofd van die mannen. Het is hun plicht om voor zonde te 
berispen en wegens ongerechtigheid te vermanen. Het is hun plicht 
om de mensen raad te geven en aan te sporen getrouw en ijverig te 
zijn in hun hele ring. ( ...)  Ik wil dat u dit goed begrijpt. ( ...)  [De ring- 
president heeft het] recht om de mensen hier te presideren en hen 
raad en leiding te geven, en over hun belangen te waken. ( ...)

Wij hebben het geschreven woord bijvoorbeeld voor instructie, 
aansporing, berisping, raad en vermaning. Iedereen zou het moeten 
lezen en begrijpen, en dan zullen allen weten dat de orakelen Gods in 
hun midden zijn. Maar als zij het woord van God niet lezen of begrij
pen, dan zouden zij weleens niet kunnen luisteren als de orakelen 
spreken. De leden van het ringpresidium zijn uw orakelen hier. Zij zijn 
door de Heer gekozen. ( ...)  U behoort hen te steunen en naar hun 
raad te luisteren. Zij zullen u niet op het verkeerde pad leiden; zij zul
len u niet in ongerechtigheid leiden; zij zullen geen vergissing maken 
in hun raad aan u; want zij zijn een baken voor de mensen - niet alleen 
een baken, maar zij vervangen in deze ring van Zion de presidenten 
van de kerk, en God zal zich door hen aan de mensen manifesteren. 
Verder heeft elke man en vrouw het recht om openbaring en wijsheid 
van de Almachtige te ontvangen, om te weten dat die mannen goede 
mensen zijn en dat ze hun plicht doen.9

Een bisschop is de presiderende functionaris van zijn wijk. En waar 
de bisschop in de wijk is, presideert hij zijn raadgevers en de leden 
van zijn wijk. Hij kan die taak niet opgeven. Hij kan die niet aan een 
ander geven; of als hij dat doet, schendt hij een van de heilige beginse
len van het priesterschapsbestuur.10

Hier is iemand die zegt: ‘Ik heb geen geloof in de bisschop. Ik 
mag de bisschop niet. Ik geloof niet in hem, hij is incompetent; hij 
is partijdig; hij is onrechtvaardig; en ik zal hem niet steunen in zijn 
kerkfunctie.’ ( ...)  Vergeet echter niet: [de bisschop en zijn raadge
vers] zijn er niet omdat wij dat zelf nodig vonden. Zij zijn er omdat de 
Heer dat heeft aangewezen als de wijze van bestuur van een wijk, 
door goddelijk gezag, en de bisschop bezit daar gezag van God, niet 
van de mens. ( ...)
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Als iemand zegt: Tk ben heilige der laatste dagen, goed lid van de 
kerk, omdat ik de evangeliebeginselen ken en omdat ik weet wat de 
beginselen van het kerkbestuur zijn’, dan is het, als die persoon zegt 
cIk ben tegen de bisschop omdat ik hem niet mag’ of ‘omdat ik niet in 
hem geloof’, het bewijs dat hij het beginsel van bestuur en van onder
werping aan goddelijk gezag niet begrijpt. Daarom wordt hij rumoe
rig, koppig, onbestuurbaar, ongewenst en onwaardig om behandeld te 
worden volgens zijn verdienste of gebrek daaraan.11

Een man mag dan geen vertrouwen hebben in de bisschop of in 
een van zijn raadgevers, ( ...)  maar al vindt hij dat, is het dan juist of 
consequent van hem als ouderling in Israël om zich op te werpen als 
rechter van de bisschop of zijn raadgevers en de hele kerk? Als iemand 
zich in zo’n positie brengt, zou hij net zo zijn als sommige [mensen die 
afgevallen waren van de kerk]. ( . . . )  Denkt u dat u die soort mensen 
kunt overtuigen dat zij van de kerk zijn afgevallen? Nee; die mensen 
zijn er zelf vast van overtuigd dat zij nooit zijn afgevallen. Zij ontken
nen verontwaardigd en stoutmoedig dat zij ooit van de kerk zijn afge
vallen of zich van haar hebben afgekeerd. ( ...)  Als ik mijn hand opstak 
tegen mijn bisschop, tegen de Twaalf of het Eerste Presidium omdat ik 
ze niet mocht, dan zou ik mij op dat moment inde positie brengen die 
deze mensen nu innemen, en die van vele anderen die zijn heenge
gaan, en zou ik zeggen: ‘De kerk is afvallig, Joseph Smith en Brigham 
Young en John Taylor zijn afvallig, maar ik ben standvastig in het 
geloof; alle mensen zijn afgedwaald omdat zij mij niet erkennen.’ Dat 
is iemand die zich verzet tegen het priesterschapsgezag, en tezelfder
tijd probeert vast te houden aan het geloof. Er is nooit meer dan één 
persoon aangewezen om de sleutels van het koninkrijk Gods op aarde 
te bezitten.12

Daarom zeg ik tot u: respecteer het ringpresidium en uw bisschop, 
en allen die u presideren. Steun hen in hun positie door uw geloof en 
uw gebeden en toon hen dat u ze zult helpen in woord en daad, dan 
zal God u daarvoor zegenen.13

Steun aan onze leiders is een teken van goede wil, 
geloof en verbondenheid

Ik geloof dat het de taak van de kerk is om elke man te erkennen in 
de officiële positie die hij bekleedt, op zijn terrein van verantwoorde
lijkheid en in zijn roeping. Ik houd vast aan de leer dat de taak van een
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leraar net zo heilig is als de taak van een apostel en dat ieder lid van de 
kerk net 20 gebonden is om de leraar te respecteren die hem thuis 
be2oekt als hij de functie en de raad moet respecteren van de leden 
van de presiderende quorums van de kerk. Zij hebben allen het pries
terschap; zij handelen allen uit hoofde van hun roeping, en 2ij 2ijn 
allen essentieel in hun positie, want de Heer heeft hen aangewezen en 
in 2ijn kerk ge2et. Wij kunnen hen niet negeren; want als we dat toch 
doen, is de 2onde op ons hoofd.14

We 2ouden ons2elf niet moeten toestaan om dag in dag uit een 
geest van mopperen en kritiseren in ons hart te hebben tegenover hen 
die ons worden voorgesteld om gesteund te worden in verantwoorde
lijke posities. Als wij in ons hart iets tegen een van die broeders heb
ben, dan is het on2e plicht als consciëntieus lid van de kerk om eerst, 
2oals in de Schriften staat, naar hem alleen toe te gaan en hem op 
de hoogte te stellen van ons gevoel tegenover hem en hem te laten 
2ien hoe dat komt; niet met een verlangen in ons hart om het pro
bleem groter te maken, maar met een geest van ver2oening en broe
derlijke liefde, in een ware christelijke geest, 2odat als er enig gevoel 
van verbittering bestaat tussen ons, dat volkomen verwijderd kan wor
den; en als we met recht iets tegen on2e broeder hebben, dat hij in 
een positie kan verkeren om wat aan dat kwaad te doen. We 2ouden 
ernaar moeten streven om elkaar lief te hebben en te steunen als kin
deren van God en als broeders en 2usters die ge2amenlijk voor de 2aak 
van Zion werken.15

Mijn broeders en 2usters, ik wil u danken (...)  voor de unanieme 
steunverlening door het opsteken van de hand door dit grote aantal 
aanwe2igen. Ik zie dit als een teken van goede wil, van geloof en ver
bondenheid van de kant van de vele aanwe2igen met alle autoriteiten, 
2owel de algemene als de plaatselijke, en de leidinggevenden van de 
hulporganisaties, die u 2ijn voorgelegd, en dat u 2ich allen 2ult houden 
aan de belofte die u de Heer en elkaar gegeven hebt met de opgesto
ken hand dat u allen van plan bent om die functionarissen in alle ver
schillende organisaties te steunen, van de eerste tot de laatste, dat u 
niet over hen zult roddelen, dat u hen niet onrechtmatig zult bekritise
ren, dat u niet zult proberen hun invloed te beperken of hun vooruit
gang te hinderen, of hun legitieme werk in de weg zult staan, maar dat 
u het tegendeel zult doen en alles in het werk zult stellen om hen te 
helpen, hen bij te staan, tot zegen te zijn en hen aan te moedigen in 
het goede werk waarin zij werkzaam zijn.16
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Studiesuggesties

• Waarom is het steunen van onze leiders ‘een van de belangrijkste 
dingen die we bij conferenties van de kerk doen’? Waarom is het 
goed om te beseffen dat we bij het steunen van onze leiders ‘een 
verbond sluiten’?

• Hoe kunnen wij onze leiders steunen, niet ‘alleen maar [als] forma
liteit [...], maar [...] in daad en in waarheid’? Hoe hebt u gezien 
dat uw leiders geholpen waren door uw geloof en gebeden?

• Wat kan er gebeuren met hen die ‘zich onthouden van het steunen 
van de geroepen autoriteiten van de kerk’?

• In welke opzichten zijn de leden van het Eerste Presidium en het 
Quorum der Twaalf ‘wachters op de torens van Zion’? Wat is hun 
taak als wachter? Hoe kunnen wij hen in die taak steunen en 
respecteren? (Zie ook LV 107:22.)

• Noem enkele taken van een ringpresidium. Op welke manieren 
kunnen wij hen beter steunen?

• Waarom is het belangrijk te weten dat de bisschop in de wijk het 
gezag draagt ‘van God en niet van de mens’? Hoe kunnen wij de 
leden van de bisschap beter steunen in hun taken?

• In welk opzicht is de taak van een huisonderwijzer ‘net zo heilig 
[...] als de taak van een apostel’ op ‘zijn terrein van verantwoorde
lijkheid, en in zijn roeping’. Hoe kunnen wij de huisonderwijzers 
en huisbezoeksters steunen?

• In hoeverre is het steunen en respecteren van onze leiders een 
teken van ons geloof in de Heer?
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---------------------------------IÉ -------------------------------- ■-----------------

De president van de hoge 
priesterschap van de kerk

Wij moeten de president van de kerk steunen en naar 
hem luisteren, want hij bezit de sleutels van het heilig 

priesterschap en leidt Gods werk op aarde.

ŝident Joseph F. Smith werd tijdens een speciale conferentie op 
10 november 1901 gesteund als de zesde president van De Kerk van 
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Die nieuwe taak ver
vulde een profetie van president Lorenzo Snow dat Joseph F. Smith 
president van de kerk zou worden.1

President Smith, die in 1866 door president Brigham Young als 
apostel geroepen was en vervolgens raadgever was geweest van vier 
kerkpresidenten - Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff en 
Lorenzo Snow - getuigde vaak ‘van het goddelijk gezag, ( ...)  de inte
griteit, de eer, de reinheid van leven, de intelligentie en de goddelijke 
aard van de zending en roeping’ van die dienstknechten van God.2

Zeventien jaar lang was hij trouw werkzaam als kerkpresident, met 
grote zachtmoedigheid en toewijding. Hij zei tegen de heiligen: Tk 
laat geen persoonlijke sporen na in dit werk, en ik ben niets, behalve 
in de nederige inzet die ik geef om mijn taak uit te voeren, naarmate 
de Heer mij de steun geeft om dat te doen.’3

Hij getuigde dat de kerk goddelijke leiding ontvangt: ‘Ik wil u zeg
gen dat er nog nooit een tijd is geweest in de organisatie van De Kerk 
van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen dat zij door een 
mens geleid is, geen enkel moment. Dat was niet zo in de tijd van 
Joseph, het was niet zo in de tijd van Brigham Young; het is sindsdien 
nooit zo geweest; en het zal nooit zo worden. De leiding van dit werk

Uit het leven van Joseph F. Smith
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onder de volken van de wereld zal nooit aan de mens overgelaten wor
den. Het is Gods werk.’4

Leringen van Joseph F. Smith

God zelf leidt zijn werk en zijn volk

God heeft alles in zijn orde gevestigd. Het huis van God is een huis 
van orde, en niet van verwarring. In dit huis is God zelf het opperste 
Hoofd, en Hij moet gehoorzaamd worden. Christus is in zijn beeld, 
zijn eniggeboren Zoon, en Hij is onze Heiland en onze God. ( ...)  Na 
God en Christus, is er op aarde iemand op wie de sleutels van macht 
en gezag van het heilig priesterschap zijn bevestigd, en aan wie het 
recht van presidentschap is gegeven. Hij is Gods spreekbuis voor zijn 
volk, in alle zaken met betrekking tot de opbouw van Zion en de gees
telijke en materiële verlossing van zijn volk.5

Geen enkel mens zal Gods volk of werk leiden. God kan mensen 
kiezen en hen zijn werktuigen maken om zijn doeleinden te bewerk
stelligen, maar de heerlijkheid en eer en macht gaan altijd naar de 
Vader, in wie de wijsheid en de macht berust om zijn volk te leiden en 
voor zijn Zion te zorgen. Ik leid de kerk van Jezus Christus niet, noch 
de heiligen der laatste dagen, en ik wil dat heel duidelijk maken. Geen 
mens leidt de kerk. ( ...)  Denk eraan dat God het werk leidt. Het is zijn 
werk. Het is niet het werk van de mens. Als dit het werk van Joseph 
Smith was geweest, of van Brigham Young, of van John Taylor, Wilford 
Woodruff of Lorenzo Snow, dan zou het de proeven niet hebben door
staan waaraan het onderworpen is.6

Eer en lof voor [de president van de kerk], het werktuig in Gods 
handen om orde te scheppen temidden van onzekerheid, en duide
lijke regels waardoor wij weten waar wij staan.7

Drie presiderende hogepriesters staan op aarde 
aan het hoofd van de kerk

God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest vormen de 
Godheid en het ongeëvenaarde besturende quorum boven alle schep
pingen van de Vader. Drie mannen staan op aarde aan het hoofd van 
de kerk, ( ...)  mannen van wie de enige bedoeling is om goed te doen 
aan alle mensen, die als grootste zorg hebben om te voorzien in het 
welzijn van het volk van de Heer, en die zich voortdurend ervoor
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inzetten om hen te verenigen en hen te laten werken, elk in zijn eigen 
positie en roeping, en mee te werken aan de opbouw van Zion.8

De Heer heeft in het begin van dit werk geopenbaard dat er drie 
hogepriesters behoren te zijn die de hoge priesterschap van zijn kerk 
presideren, en de hele kerk. (Leer en Verbonden 107:22,64,65,66,67, 
91 en 92.) Hij bevestigde op hen alle gezag dat noodzakelijk was om 
in alle aangelegenheden van de kerk te presideren. Zij bezitten de 
sleutels van het huis van God en van de evangelieverordeningen en 
van elke zegening die op aarde hersteld is in deze bedeling. Het 
gezag is gevestigd in een presidium bestaand uit drie hogepriesters. 
Zij zijn drie presidenten. De Heer zelf noemt hen zo. (Leer en 
Verbonden 107:29) Maar er is één presiderende president, en zijn 
raadgevers zijn tevens president.9

De hele kerk wordt gepresideerd door een raad die het Eerste 
Presidium heet, die bestaat uit een president en twee raadgevers, 
daarna twaalf apostelen, die in gezag op gelijke voet staan met het 
Eerste Presidium, hoewel zij onderworpen zijn aan en handelen onder 
hun leiding.10

De presiderende functionaris van de kerk kan en moet aangespro
ken worden met ‘president’, en moet ook zo genoemd worden. Dat 
geldt ook voor de raadgevers in het Eerste Presidium, want ieder van 
hen is volgens de Heer ook een president (LV 107:22, 24, 29); maar het 
is niet gepast om ordinair over de president van de kerk te spreken, 
en [het is] onjuist om hem aan te spreken met ‘profeet’, ‘ziener’ of 
‘openbaarder’, hoewel die verheven titels concreet de zijne zijn, 
terwijl ze ook de titels van zijn raadgevers zijn, en van alle leden van 
de Twaalf. ( ...)  Het zijn benamingen van geestelijke machten en func
ties, en zijn te heilig van aard om als ordinaire benamingen gebruikt te 
worden.11

Er is altijd een hoofd in de kerk, en als de president van de kerk 
wordt weggenomen door de dood of door een andere oorzaak, dan 
zijn de twaalf apostelen het volgende hoofd van de kerk, tot er weer 
een presidium georganiseerd is om het Eerste Presidium van de kerk 
te zijn, ( ...)  en het is de taak van de twaalf apostelen om dat onmid
dellijk in gang te zetten, op de aangegeven wijze, en ervoor te zorgen 
dat het Eerste Presidium gereorganiseerd wordt, zodat er geen 
tekortkoming zal zijn in de werking en de orde van de priesterschap in 
de kerk.12
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De president van de hoge priesterschap bezit de 
sleutels van het heilig priesterschap

In het algemeen gesproken is het priesterschap het gezag dat de 
mens ontvangen heeft om in Gods naam te handelen. Elke man die tot 
enig niveau van het priesterschap geordend wordt, krijgt dat gezag 
gedelegeerd.

Maar het is nodig dat elke handeling die uit hoofde van dit gezag 
wordt verricht, gedaan wordt op de juiste tijd en plek, op de juiste 
wijze, en volgens de juiste methode. De macht om dat werk te leiden, 
zijn de sleutels van het priesterschap.13

Alle sleutels en gezag en macht met betrekking tot het bestuur van 
de kerk en de Melchizedekse en Aaronische priesterschap, zijn in het 
bezit van de presiderende functionaris van de kerk. Er is geen positie 
of functie in de kerk die de president niet kan vervullen en zal vervul
len als dat nodig is [zie LV 107:9]. Hij heeft het ambt van patriarch; hij 
heeft het ambt van hogepriester en apostel, zeventig, ouderling, bis
schop en priester, leraar en diaken in de kerk; al die ambten hebben 
de leden van het presidium van De Kerk van Jezus Christus van de 
Heiligen der Laatste Dagen, en zij kunnen officiëren in elk van deze 
roepingen als de omstandigheden dat vereisen.14

Er is nooit maar één persoon aangesteld om de sleutels van het 
koninkrijk op aarde te bezitten. Toen Christus op aarde was, bezat Hij 
ze; maar toen Hij vertrok, droeg Hij ze over aan Petrus, daar hij de pre
sident of de voornaamste van de apostelen was, en het was zijn recht 
om leiding te geven en openbaring voor de kerk te ontvangen, en om 
alle autoriteiten raad te geven. Toen Satan en slechte mensen de over
hand hadden gekregen over de kerk, de Heiland hadden gekruisigd en 
de apostelen gedood, werden de sleutels van het koninkrijk van de 
aarde weggenomen. ( ...)  Van de tijd dat de sleutels van dit priester
schap van de aarde werden weggenomen tot zij door Joseph Smith 
werden ontvangen, bezat geen mens dat priesterschap, noch de sleu
tels ervan, noch het bijbehorende gezag om het Zion van God op te 
bouwen en een kerk of volk voor te bereiden op de komst van 
Christus.15

De Leer en Verbonden maakt heel duidelijk dat, hoewel elke func
tionaris in de kerk het recht heeft om te officiëren in zijn eigen roe
ping, ‘het Melchizedeks priesterschap omvat het recht van president
schap, en heeft macht en gezag over alle ambten in de kerk in alle
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Het Eerste Presidium van april 1910 tot en met oktober 1911 (vlnr):
Anthon H. Lund, Joseph F. Smith, John Henry Smith.

eeuwen der wereld, om in geestelijke dingen te bedienen’ (Leer en 
Verbonden 107:10). : r

Verder wordt ons in diezelfde openbaring in de verzen 65 en 66 
gezegd:

‘Er moet daarom noodzakelijkerwijze iemand van de hoge priester
schap worden aangesteld om over de priesterschap te presideren, en 
hij moet president van de hoge priesterschap der kerk worden 
genoemd:

‘Of, met andere woordeh, de presiderende hogepriester [gesteld] 
over de hoge priesterschap van de kerk.’16

Het voornaamste feit om te onthouden, is dat het priesterschap 
grootser is dan welk van haar ambten ook, en dat een man die het Mel- 
chizedekse priesterschap draagt door dat feit gemachtigd is om elke 
verordening daarvan, of die daarmee verbonden is, te verrichten wan
neer hij daartoe door iemarjd met het juiste gezag wordt opgeroepen, 
welk juiste gezag rust op de president van de kerk, of op ieder ander 
die hij aanwijst. Elke functionaris in de kerk staat onder zijn leiding, en 
hij wordt geleid door God. Hij is bovendien door de Heer gekozen om 
het hoofd van de kerk te zijn, en hij wordt dat zodra de priesterschap 
van de kerk (wat haar functionarissen en leden omvat) hem aanvaard 
en gesteund heeft. (Leer en Verbonden 107:22.)17
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De president wordt aangewezen om openbaring 
voor de hele kerk te ontvangen

De Heer heeft ook één man tegelijkertijd aangewezen om de sleu
tels van openbaring te dragen voor de hele kerk, al haar organisaties, 
autoriteiten, verordeningen en leerstellingen. De geest van openba
ring wordt verleend aan alle leden, voor het welzijn en de verlichting 
van ieder die inspiratie ontvangt, en overeenkomstig de functie 
waarin hij of zij geroepen is om werkzaam te zijn. Maar voor de hele 
kerk wordt alleen hij die aan het hoofd staat aangewezen om openba
ringen te ontvangen, op Gods gebod en om een eind aan tegenstellin
gen te maken. Met de hulp van zijn raadgevers, presideert hij de hele 
kerk in de hele wereld; zo heeft het Eerste Presidium het recht om 
geautoriseerde leiding te geven in alle zaken met betrekking tot de 
opbouw, het bestuur en de regelgeving van het lichaam.18

De heiligen der laatste dagen hebben als geloofsbeginsel dat ( ...)  
de president van de kerk erkend wordt als de enige persoon door wie 
wetten en leringen in de vorm van goddelijke communicatie tot het 
godsdienstig lichaam komen; dat die openbaring op elke tijd kan 
komen, over elk onderwerp kan gaan, hetzij geestelijk of materieel, al 
naar gelang Gods wil; en, uiteindelijk, dat dergelijke openbaring in de 
gedachten van elke getrouwe heilige der laatste dagen de grootste aan
dacht krijgt, ongeacht welke raad, advies of eis zij bevat.19

Op het moment dat er iemand opstaat die het recht op zich neemt 
om te heersen en te dicteren, of zijn broeders te veroordelen, vooral 
hen die presideren, zou hij onmiddellijk moeten worden tegengehou
den, want anders zijn onenigheid, verdeeldheid en verwarring het 
gevolg. Elke man en vrouw in deze kerk moet beter weten dan aan 
zo’n geest toe te geven; het moment dat zo’n gevoel opwelt bij hen, 
zouden ze het moeten vermanen, daar het in rechtstreekse tegen
spraak is met de orde van het priesterschap en met de geest en de 
bedoeling van dit werk. Wij kunnen alleen als gezaghebbend aanne
men wat door de aangewezen kanalen komt, door de gevestigde orga
nisaties van de priesterschap, wat het kanaal is dat God heeft aange
wezen om zijn bedoeling en wil aan de wereld bekend te maken.20

Het zou absoluut inconsequent, onredelijk en absurd zijn om aan te 
nemen dat God eerst een bepaalde man zou roepen en hem aanstellen 
in dit werk, om hem vervolgens te passeren en naar iemand anders te 
gaan om hetzelfde doel te bereiken. Geen verstandig, weldenkend 
mens zou een dergelijk idee accepteren. Een serieuze overweging van
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een dergelijk idee zou hetzelfde zijn als de Almachtige beschuldigen 
van inconsequent handelen, en van het scheppen van verwarring, 
onenigheid en tweespalt. Het koninkrijk van God zou nooit op een 
dergelijke manier op aarde gevestigd kunnen worden.21

Als [de president van de kerk] ontrouw zou worden, zou God hem 
verwijderen uit zijn positie. Ik getuig in de naam van de God van Israël 
dat Hij niet zal toestaan dat het hoofd van de kerk, de persoon die Hij 
gekozen heeft om aan het hoofd te staan, zijn wetten overtreedt en 
afvalt; op het moment dat hij iets zou doen dat daar op zijn tijd toe zou 
leiden, zou God hem wegnemen. Waarom? Omdat toestaan dat een 
slecht mens die positie zou bekleden, als het ware hetzelfde zou zijn 
als de bron laten vervuilen, wat iets is dat Hij nooit zal toestaan.22

God zal zijn dienstknechten respecteren en grootmaken

[Dit] is niet het werk van de mens, maar van de almachtige God. En 
het is zijn zaak om ervoor te zorgen dat mensen die deze positie bekle
den mensen naar zijn hart zijn, mensen die instructie van Hem ontvan
gen, en die deze instructies uitvoeren volgens zijn wil.23

[Gods] priesterschap zal altijd bestaan uit de juiste mannen, man
nen die de last kunnen dragen, mannen door wie Hij kan werken en 
de aangelegenheden van zijn kerk regelen volgens zijn eigen wil. En 
op het moment dat iemand zich op een andere bron richt, op dat 
moment stelt hij zichzelf volkomen open voor de verleidende invloe
den van Satan, en loopt hij gevaar om een dienstknecht van de duivel 
te worden; hij verliest de ware orde uit het oog waardoor de zegenin
gen van het priesterschap ontvangen worden; hij verlaat het konink
rijk van God en begeeft zich op gevaarlijk terrein.24

God zal zijn dienstknechten voor het volk eren en grootmaken. Hij 
zal hen in gerechtigheid steunen. Hij zal hen verheffen, verhogen in 
zijn tegenwoordigheid en zij zullen voor altijd en eeuwig deel hebben 
in zijn heerlijkheid.25

Ik geef mijn getuigenis van het goddelijk gezag van hen die de pro
feet Joseph Smith als president van de kerk zijn opgevolgd. Zij waren 
mannen van God. ( ...)  Ik kan getuigen van de integriteit, de eerbaar
heid, de reinheid, de intelligentie en de goddelijke zending en roeping 
van Brigham [Young], John [Taylor], Wilford [Woodruff] en Lorenzo 
[Snow]. Zij werden door God geïnspireerd om de zending te vervullen 
waartoe zij geroepen waren, en dat weet ik. Ik dank God voor dat 
getuigenis en voor de Geest die mij ingevingen geeft en mij een gevoel
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van verbondenheid geeft met die mannen, hun zending, dit volk, mijn 
God en mijn Verlosser.26

Broeders en zusters, het is mijn zaak en mijn taak om het evangelie 
van Jezus Christus te verkondigen en die gekruisigd, herrezen en zit
tend op een troon in macht, heerlijkheid en majesteit ter rechterhand 
van zijn Vader, onze God. ( ...)  Ik moet mijn uiterste best doen, mijn 
uiterste inzet geven, voor hen die door God aan mijn zorg zijn toever
trouwd. Ik moet ook mijn plicht doen tegenover het volk van God 
voor wie ik volgens zijn wil een nederig predikant en onderwijzer van 
het evangelie moet zijn.27

Het is het werk van de Heer. En ik smeekt u om dat niet te verge
ten. Ik verzoek u dringend om erin te geloven, want het is waar. Alles 
wat de Heer heeft gezegd over dit werk in de laatste dagen zal gebeu
ren. De wereld kan het niet tegenhouden. ( ...)  God staat aan het roer, 
en Hij zal zijn volk naar de overwinning leiden.28

Als ik iets zeg, als ik dat al doe, dat aanvaardbaar is voor God, als ik 
zijn waarheid spreek, gebeurt dat door de tegenwoordigheid en 
invloed van zijn Geest. En ik doe het voor zijn eer en heerlijkheid. Ik 
heb nooit enige eer voor mijzelf opgeëist. Ik wil geen eer; ik maak er 
geen aanspraak op, behalve uit hoofde van het feit dat ik lid van de 
kerk van Christus ben, wat de eer is van het onbezoedeld, onbe
smeurd, onwankelbaar en onbeweeglijk staan in het koninkrijk van 
mijn God en zijn Christus staan.29

Het is het koninkrijk van God of niets, wat mij betreft. Ik heb zelf 
geen sporen nagelaten in dit werk, en ik stel niets voor, afgezien van 
de nederige inzet die ik geef om mijn plicht te doen naarmate de Heer 
mij daartoe in staat stelt. Maar het is het koninkrijk van God. Wat ik 
bedoel met het koninkrijk van God is de organisatie van De Kerk van 
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, waarvan Jezus 
Christus de Koning en het Hoofd is.30

Studiesuggesties

• Wie leidt de kerk? Waarom is het belangrijk voor ons om te begrij
pen dat ‘geen mens Gods volk of zijn werk zal leiden’?

• Welke zegeningen zijn er beloofd aan de kerkleden die getrouw 
de president van de kerk volgen? (Zie ook LV 21:4-6.) In welke 
opzichten bent u gezegend door de raad van de levende profeten 
te volgen?
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• Hoe kunt u het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf steu
nen in hun werk?

• Wat betekenen de ‘verheven titels’ profeet, ziener en openbaarder? 
Op wie zijn die titels van toepassing?

• Wat zijn de sleutels van het priesterschap? Wat houdt het in om de 
president van de kerk te steunen als de enige persoon op aarde die 
alle priesterschapssleutels bezit en het gezag heeft om ze te gebrui
ken?

• Waarom is het essentieel om te weten dat alleen de president van 
de kerk is aangewezen om openbaring voor de hele kerk te ontvan
gen? Hoe kunnen we ervoor waken valse profeten en valse open
baringen te geloven?

• Waarom kunnen we er zeker van zijn dat de president van de kerk 
ons altijd volgens Gods wil zal leiden?
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De sabbat heiligen: 
opdat uw vreugde volkomen zij

De sabbat is een dag die door God voor ons 
gereserveerd is om te aanbidden, te bidden en de 

Allerhoogste onze toewijding te betonen.

Uit het leven van Joseph F. Smith

esident Joseph F. Smith erkende de grote plicht die de heiligen der 
laatste dagen hebben om de sabbatdag te heiligen, en leerde ze die 
plicht. Hij leerde de heiligen om op de sabbat de Heer te aanbidden 
en de tijd te gebruiken om hun gezin te onderwijzen en tot zegen te 
zijn. Hij zei: ‘Op sabbatdagen zou ik, wat mij betreft, tussen de dien
sten door graag het voorrecht hebben om thuis bij mijn gezin te zitten 
en met ze te praten, ze beter te leren kennen. Ik zou graag het voor
recht willen hebben om hier zoveel tijd aan te besteden als ik zonder 
moeite kon; om mijn kinderen beter te leren kennen, contact met ze 
te houden, ze in contact met de Schriften te houden, en om aan 
nog wat anders te denken dan grapjes, plezier, gelach, vrolijkheid en 
dergelijke.’1

Hij leerde de leden ook de consequenties van het ontheiligen van 
de dag die de Heer geheiligd had. Op zondag 12 juni 1898 zei hij in de 
Tabernakel te Salt Lake City: ‘Toen ik op weg was naar deze bijeen
komst, haalde ik een van de autoriteiten in. Hij merkte op dat hij bij 
het passeren van het station een grote menigte mensen zag die klaar 
stonden om een of ander pleziertochtje te maken. ( ...)  Als er onder 
hén iemand is die beweert een heilige der laatste dagen te zijn, dan is 
wat hij vandaag doet tegen de verbonden die hij gesloten heeft in de 
wateren van de doop en tegen de verbonden die gesloten worden op 
de heiligste plekken waar heiligen der laatste dagen worden toegela
ten. Die mensen schenden de sabbat, zij onteren een gebod van de
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Heer; zij tonen dat zij de wet niet gehoorzamen, en zij doen iets wat 
de Heer mishaagt, wat uiteindelijk schadelijk voor ze zal zijn, als het 
niet al tot afvalligheid leidt.’2

Leringen van Joseph F. Smith

De Heer heeft een op de zeven dagen 
gereserveerd en geheiligd

God h^eft de sabbat: gemaakt of aangewezen als een dag van rust, 
aanbidding, goede daden, ootmoedigheid en boetedoening, en aanbid
ding van de Almachtige in geest en waarheid.3

Er is in het hele land een groeiende trend om de sabbatdag niet 
meer te heiligen. Het gebod ‘Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt’ 
is tegenwoordig als wet nog net zo geldig als toen hij op de berg Sinaï 
aan Israël gegeven werd [Exodus 20:8] .4

De sabbat is een dag van rust en aanbidding, die door een speciaal 
gebod van de Heer aan De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen aangewezen en gereserveerd is. We moeten die dag 
respecteren en heiligen. En we moeten onze kinderen dit beginsel 
ook leren.5

Een op de zeven dagen is gereserveerd en geheiligd als een dag van 
aanbidding, ernstige overpeinzing, gebed en dankzegging, en deelne
ming aan het avondmaal van de Heer ter nagedachtenis aan Hem en 
zijn ongeëvenaarde verzoening. Laten wij onze kinderen de sabbatdag 
leren heiligen met als reden dat ze graag doen wat God geboden heeft. 
Dan zullen ze op andere dagen de juiste recreatie en rust, afwisseling 
en plezier krijgen. ( ...)  Laten we de sabbatdag niet ontheiligen.6

Wat behoren we te doen op de sabbatdag?

Respecteer de sabbatdag en heilig hem. Aanbid de Heer op de sab
batdag. Verricht geen werk. Ga er op de sabbatdag niet op uit om 
ijdele pleziertjes op te zoeken. Rust, verfris het verstand door gebed, 
studie en overdenking van de beginselen van leven en heil. Dat zijn 
gepaste activiteiten voor de sabbatdag. ( ...)

Laat de mensen van hier naar huis gaan en de volgende boodschap 
meenemen voor hun afwezige gezinsleden. Zeg tegen ze dat het presi
dium van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen tegen de schending van de sabbatdag is.7

/
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Het is de duidelijke plicht van elke heilige der laatste dagen - inclu
sief de jongemannen, de jongevrouwen, de jongens en de meisjes - 
om de sabbatdag op de goede manier te heiligen. Het mag vreemd 
lijken dat het nodig is om dit vaak vastgestelde feit te herhalen. Maar 
er lijken mensen te zijn, en soms complete gemeenschappen, die deze 
plicht verwaarlozen en daarom vermaand moeten worden.

Wat moeten we doen op de sabbatdag? De openbaringen van de 
Heer aan de profeet Joseph Smith zijn op dat punt erg duidelijk, en we 
moeten ons door die openbaringen laten leiden, want ze zijn in strikte 
overeenstemming met de leringen van de Heiland. Dit zijn de eenvou
dige vereisten:

De sabbat is aangewezen als een dag van rust van uw arbeid.

De sabbat is een speciale dag waarop u behoort te aanbidden, bid
den en waarop u ijver en bezieling voor uw godsdienstig geloof en 
plicht behoort te tonen - waarop u de Allerhoogste uw toewijding 
behoort te tonen.

De sabbat is een dag waarop er van u vereist wordt dat u uw tijd en 
aandacht aan de aanbidding van de Heer besteedt, of dat nu in bijeen
komsten is, thuis, of waar u ook bent - dat is de gedachte die u 
behoort bezig te houden.

De sabbat is een dag waarop u met uw broeders en zusters de bij
eenkomsten van de heiligen behoort bij te wonen, voorbereid om 
deel te nemen aan het avondmaal van de Heer; maar eerst moet u voor 
de Heer en uw broeders en zusters uw zonden hebben beleden, en 
uw medemens hebben vergeven zoals u van de Heer verwacht dat Hij 
u vergeeft.

Op de sabbatdag moet u niets anders doen dan uw voedsel met 
eenvoud des harten bereiden, opdat uw vasten volmaakt moge zijn en 
uw vreugde volkomen. Dat noemt de Heer vasten en gebed [zie 
LV 59:13-14].

De reden voor die vereisten voor de sabbatdag wordt ook duidelijk 
uiteengezet in de openbaringen. Het is zodat men zich beter onbe
vlekt van de wereld kan houden en ook omdat er van de heiligen ver
eist wordt naar het huis des gebeds te gaan en hun sacramenten op te 
offeren op de sabbatdag [zie LV 59:9]. C . )

De Heer is ontevreden over de mensen die dit weten en het niet 
doen.
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Het koor van de wijk Salt Lake 20 aan het begin van de twintigste eeuw.
President Joseph F. Smith beschouwde de muziek die ten gehore werd gebracht door
de ‘koren van de heiligen’ als ‘lieflijke lofprijzing van God? ; wat belangrijk was voor 

onze aanbidding op de sabbatdag. (Gospel Doctrine, blz. 259)

De mensen rusten niet uit van hun arbeid als zij ploegen, zaaien, 
hijsen en graven. Zij rusten niet uit als zij de hele dag thuis rondhan
gen en allerlei klusjes doen waarvoor zij het andere dagen te druk heb
ben gehad.

De mensen geven geen blijk van ijver en toewijding voor hun gods
dienstig geloof en plicht als ze er zondagochtend vroeg vandoor gaan 
( ...)  naar de canyons, de recreatieoorden, of om vrienden of amuse- 
mentsoorden te bezoeken met hun vrouw en kinderen. Zij tonen de 
Allerhoogste op die manier niet hun toewijding.

Door het najagen van pleziertjes en recreatie offeren zij hun tijd en 
aandacht niet aan de aanbidding van de Heer, noch kunnen zij zich 
daarom verheugen in de geest van vergeving en aanbidding die komt 
door deel te nemen aan het heilig avondmaal.

Als jongens en jongemannen de sabbatdag doorbrengen met rond
hangen bij de ijssalon of het restaurant in het dorp, spelletjes doen, 
rondrijden met de wagen, vissen, jagen, sporten, of uitjes maken, vas
ten zij niet met eenvoud des harten opdat hun vreugde volkomen mag
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zijn. Dat is niet de manier om onbevlekt van de wereld te blijven, maar 
de manier die hen de rijke beloften van de Heer zal ontnemen, waar
door ze verdriet krijgen in plaats van vreugde, en onrust en zorgen in 
plaats van de gemoedsrust die men krijgt door de werken van recht
schapenheid.8

We zouden er alle baat bij hebben om zo mogelijk elk uur van de 
sabbat aan de een of andere bezigheid, werk of studie te besteden 
waardoor wij ons ontwikkelen en beter op de hoogte stellen van onze 
taken in de kerk, van de wet van de kerk, de geboden van God en de 
voorschriften van het evangelie van Jezus Christus. ( ...)

Ik geloof dat het de plicht van de heiligen der laatste dagen is om 
de sabbatdag te respecteren en te heiligen, zoals de Heer ons geboden 
heeft. Ga naar het huis van gebed. Luister naar instructies. Geef uw 
getuigenis van de waarheid. Drink uit de bron van kennis en instructie 
die voor ons kan worden opengesteld door hen die geïnspireerd wor
den om ons instructie te geven. En gaan we naar huis, laat de gezinsle
den dan bijeenkomen. Laten we een paar liederen zingen. Laten we 
een paar hoofdstukken uit de Bijbel, het Boek van Mormon of de Leer 
en Verbonden lezen. Laten we de beginselen van het evangelie bespre
ken die betrekking hebben op de vooruitgang in de school van godde
lijke kennis, en laten we op die manier een op de zeven dagen door
brengen. ( ...)

Ik vind het een goede zaak om onze kinderen ten minste één dag 
per week bij wijze van spreken onder onze vleugels te nemen en ze 
eerbaarheid en eerlijkheid, eerbied voor het goede en het goddelijke, 
en respect voor ouderen en zwakkeren bij te brengen, en ze te leren 
vriendelijk te zijn voor de vreemdeling die in hun poorten is. ( ...)  Wij 
moeten ze leren beleefd te zijn. We moeten onze jongens leren een 
heer te zijn, en onze meisjes een dame te zijn. En als ik het heb over 
een heer of een dame, bedoel ik een jongen of een meisje, of een man 
of een vrouw, die kuis, zachtmoedig, vriendelijk, geduldig, liefdevol 
en aardig is voor de mensenkinderen. ( ...)

Er is veel dat wij kunnen doen op de sabbatdag dat onze kinderen 
thuis buiten de kerkdiensten om kan vermaken, interesseren en instru
eren. ( ...)  Laat ze amusement hebben op gepaste tijden, maar laat ze 
op de sabbatdag betere dingen leren.9
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Het is verstandig de zaterdagavond als voorbereiding 
op de dag van de Heer te reserveren

Het is de plicht van de kerkleden om hun werk zo te plannen dat 
ze geen excuus hebben om de dag des Heren van zijn heiligheid te 
beroven. Geef de jongens en meisjes daarom gedurende de week tijd 
die zij nuttig kunnen besteden aan recreatie, waardoor de sabbat over
blijft voor geestelijke ontwikkeling en aanbidding. Het is net zo goed 
onze plicht om ons amusement dusdanig te plannen dat het geen hin
dernis wordt voor onze aanbidding.10

Het is verstandig de zaterdagavond te reserveren als een tijd voor 
diepzinnige gesprekken of het doornemen van nuttige lectuur als 
inleiding op de sabbatdag.11

Een goed hedendaags ( ...)  gebod zou ongeveer zo kunnen luiden: 
werk niet zo hard op zaterdag dat u de sabbat de toewijding en aan
bidding ontneemt die hem als rustdag toekomen.

Thuis is zaterdag de dag die gereserveerd is voor het schoonmaken 
van het huis, extra koken, kleding herstellen en allerlei reparatieklus- 
jes waarvan men denkt dat die op de sabbatdag gedaan moeten wor
den. In zaken is de zaterdag een dag om allerlei losse karweitjes te 
doen, alle onafgemaakte details van de werkweek af te wikkelen.

De consequenties van de manier waarop we tegenwoordig met het 
einde van de week omgaan, komt al te vaak tot uiting in luiheid en zor
geloze onverschilligheid die onze gevoelens en een totaal gebrek aan 
energie bijna onverenigbaar maken met de geest van aanbidding. 
Geen enkele afgematte man of vrouw kan door overmatig zwoegen op 
de vroege zaterdagochtend en een late zaterdagavond daarna God nog 
op de juiste manier in geest en waarheid aanbidden.12

Wie als gewoonte de dag des Heren ontheiligt, 
zal de Geest van de Heer verliezen

Gij zult de sabbatdag eren en die heiligen. Doen wij dat? Is het 
nodig om dat te doen? Het is absoluut noodzakelijk om dat te doen, 
zodat we overeenkomstig de wet en de geboden van God leven; en als 
we die wet overtreden, maken we ons schuldig aan het overtreden 
van Gods wet. En wat wordt het resultaat, als we daarmee doorgaan? 
Onze kinderen zullen ons navolgen; zij zullen Gods gebod om een op 
de zeven dagen te heiligen ook negeren, en zullen de geest van
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gehoorzaamheid aan Gods wetten en eisen verliezen, zoals de vader 
die geest verliest als hij de geboden blijft overtreden.13

Personen die de gewoonte hebben de dag des Heren te ontheili
gen, kunnen niet meer als goed lid beschouwd worden. En kerkleden 
die hun openbare aanbidding en deelneming aan het avondmaal ver
waarlozen, en de sabbatdag niet gedenken en heiligen, zullen zwak 
worden in het geloof en zullen geestelijk ziek worden, en de Geest en 
gunst van God verliezen, en zullen uiteindelijk hun positie in de kerk 
verliezen en hun verhoging met de gehoorzamen en getrouwen.14

De Heer heeft gezegd: ‘Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt’. 
Het is een wet van God, niet alleen maar voor zijn volk, maar voor de 
hele mensheid. Het kerklid dat de sabbatdag niet gedenkt en heiligt, is 
in overtreding; hij verblijft niet in het woord der waarheid; hij is geen 
ware discipel van Christus; hij zal de waarheid niet kennen en de 
waarheid zal hem niet vrijmaken, tenzij hij die leert kennen en ernaar 
leeft.15

Tegen de openbaringen van de Heer in worden er tegenwoordig 
theatervoorstellingen en andere vormen van amusement gehouden 
op de sabbatdag. Zij blijken een krachtige factor te zijn in de vernieti
ging van het geloof van hen die deze gewoonte overnemen. De ouders 
van de jeugd van Zion zouden hun kinderen moeten beschermen 
tegen deze en andere vormen van kwaad, want zij zullen verantwoor
delijk worden gehouden als hun kinderen door hun verwaarlozing 
afdwalen.16

Het is net zo goed de plicht van de heiligen der laatste dagen om 
de sabbatdag te heiligen en de plichten te doen die zij op de sabbatdag 
hebben, als het hun plicht is om eerlijk om te gaan met hun naasten en 
in andere opzichten een rechtschapen leven te leiden. ( ...)  Het is ook 
de plicht van de ouders om een voorbeeld te zijn voor hun kinderen 
in het heiligen van de sabbatdag, in gezinsgebed, en in het nakomen 
van elke plicht die wij als heiligen der laatste dagen hebben. De 
vader en moeder die verzuimen hun kinderen dit te leren en hen niet 
aanmoedigen om hun plichten te doen, zullen die dwaasheid later 
betreuren.17

Wie de sabbat heiligt, krijgt grote materiële 
en geestelijke zegeningen

De zondag is een rustdag, een afwisseling van de gebruikelijke 
bezigheden van de week. Maar het is meer dan dat. Het is een dag van
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aanbidding, een dag waarop het geestelijk leven van de mens verrijkt 
kan worden. Een dag van luiheid, een dag van fysiek herstel is al te 
vaak erg anders dan de door God ingestelde rustdag. Fysieke afmatting 
en luiheid zijn onverenigbaar met de geest van aanbidding. De juiste 
uitvoering van de plichten en toewijding van de sabbatdag zal, door 
de afwisseling die het met zich meebrengt en het geestelijk leven, de 
beste rust geven die de mens op de sabbatdag kan krijgen.18

Ik wens oprecht ( ...)  dat wij gesterkt mogen worden in ons geloof; 
en dat wij betere heiligen der laatste dagen mogen worden dan wij in 
het verleden zijn geweest. Dat is een van de voornaamste doelen die 
wij hebben als wij op zondag bijeenkomen. ( ...)  Ik ben ervan over
tuigd dat wij de gewoonte hebben ontwikkeld om zonder enige bij
zondere berouw in ons hart naar de bijeenkomsten te komen. Dat kan 
als een harde uitspraak beschouwd worden, en het geldt misschien 
ook niet voor ons allen, maar ik ben ervan overtuigd dat velen luste
loos en zonder een speciaal doel naar de bijeenkomsten gaan. Ik denk 
dat we voor de Heer moeten erkennen dat we de sabbatdag gedenken 
en dat wij zijn wegen willen leren. ( ...)

Ik denk dat wij allen doordrongen zouden moeten zijn van 
de gedachte dat er een deel van dit werk is dat van elke persoon 
afhangt. Ieder moet beseffen dat hij of zij zal oogsten wat er gezaaid is. 
Daarom moet ieder vastberaden arbeiden, en als wij bijeenkomen, zou 
ieder de geest van gebed moeten hebben en zijn ziel niet alleen naar 
zichzelf laten uitgaan, maar naar de hele kerk. Als dit gedaan werd, 
zou niemand het huis van aanbidding verlaten zonder de geest van 
God te voelen.19

Wat is nu de belofte aan de heiligen die de sabbat heiligen? De Heer 
zegt dat als zij dit met een blijmoedig hart en gelaat doen, de volheid 
van de aarde de hunne is: ‘de beesten des velds en de vogelen der 
lucht, en hetgeen in de bomen klimt en op de aarde loopt; ja, en het 
kruid, en het goede, dat de aarde voortbrengt, hetzij voor voedsel, of 
voor kleding, of voor huizen, of voor schuren, of voor boomgaarden, 
of voor tuinen, of voor wijngaarden’ [LV 59:16-17].

Dat is er allemaal voor het welzijn en gebruik van de mens, om 
zowel het oog te behagen als het hart te verblijden, om het lichaam te 
versterken en de ziel te verkwikken. Dat alles is beloofd aan hen die 
de geboden onderhouden, en onder de geboden is dit belangrijke 
gebod om de sabbatdag te heiligen. ( ...)

Laten we op andere dagen spelen zoveel wij willen, maar laten wij 
op de sabbatdag rusten, aanbidden, naar het huis van gebed gaan,
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deelnemen aan het avondmaal, ons voedsel eten met eenvoud des har
ten, en God onze toewijding betonen, opdat de volheid van de aarde 
de onze mag zijn, en opdat wij gemoedsrust in deze wereld en eeuwig 
leven in de toekomende wereld mogen hebben.20

Studiesuggesties

• Met welk doel heeft de Heer de sabbatdag ‘gereserveerd en gehei
ligd’? Welke zegeningen krijgen we door een dag van rust en aan
bidding te hebben?

• Wat houdt het in om op de sabbat uit te rusten van ons werk? Wat 
zijn ‘gepaste bezigheden voor de sabbatdag’? Hoe kunnen we onze 
gezinsleden leren om de sabbatdag te heiligen?

• Wat betekent het ‘onbevlekt van de wereld’ te zijn? In hoeverre 
draagt het heiligen van de sabbat daartoe bij?

• In hoeverre maken vreugde en blijdschap deel uit van het heiligen 
van de sabbat? (Zie ook LV 59:13-14.) Hoe kan het schenden van de 
sabbat ertoe leiden dat men ongelukkig wordt, de Geest verliest en 
afvalt van de kerk?

• Wat zijn onze gezinsplichten op de sabbat? Hoe kunnen wij onze 
kinderen op de sabbat ‘eerbied leren voor het goede en godde
lijke’?

• Hoe kunnen onze zaterdagactiviteiten onze aanbidding op de 
sabbat verrijken of verarmen?

• Wat is onze plicht als we naar de zondagsbijeenkomsten gaan? 
Welke zegeningen ontvangen we door met de juiste geest naar 
onze bijeenkomsten te gaan?

• Welke geestelijke zegeningen krijgen we door de sabbat te 
heiligen? Welke materiële zegeningen zijn ons beloofd? (Zie ook 
LV 59:9-23.)
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1. Messages of the First Presidency of The 4. Messages of the First Presidency,

Church of Jesus Christ of Latter-day deel 4, blz. 210.
Saints, verz. door James R. Clark, 5. Gospel Doctrine, 5e ed. (1939),
6 delen (1965-1975), deel 5, blz. 17-18. blz. 242.

2. Deseret News: Semi-Weekly, 6. Deseret News: Semi-Weekly,
28 juni 1898, blz. 1. 28 juni 1898, blz. 1.

3. Conference Report, april 1915, blz. 10.
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7. Deseret News: Semi-Weekly,
5 juli 1898, blz. 1.

8. Gospel Doctrine, blz. 244-246.
9. Messages of the First Presidency/ 

deel 5, blz. 17-18, 20-21.
10. Gospel Doctrine, blz. 247.
11. Gospel Doctrine, blz. 242.
12. Gospel Doctrine, blz. 241-242.
13. Gospel Doctrine, blz. 402.
14. Messages of the First Presidency, 

deel 3, blz. 123.
15. Deseret News: Semi-Weekly, 28 juni 

1898, blz. 1.

16. Messages of the First Presidency, 
deel 4, blz. 210.

17. Deseret News: Semi-Weekly,
28 juni 1898, blz. 1.

18. Gospel Doctrine, blz. 242.
19. Collected Discourses Delivered by 

President Wilford. Woodruff, His 
Two Counselors, the Twelve Apostles, 
and Others, verz. door Brian H. Stuy,
5 delen (1987-1992), deel 2, 
blz. 364-365;
alinea-indeling toegevoegd.

20. Gospel Doctrine, blz. 245-246.
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Het kantoor van de Genealogical Society of Utah te Salt Lake City vóór 1917, 
een voorloper van de huidige bibliotheek voor familiegeschiedenis.

Vlnr: Lillian Cameron, Joseph Christensen, Joseph Fielding Smith en Bertha Emery.
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___________________Él --------------------------------------------

Ons werk is zielen redden

Ons belangrijkste werk is ons in te zetten voor 
de verlossing van de levenden en de doden.

Uit het leven van Joseph F. Smith

7
Z- Jijn  hele leven is Joseph F. Smith werkzaam geweest in dienst van 
Gods koninkrijk. Hij was ‘er altijd op uit om de vooruitgang van het 
werk van de Heer te bevorderen’.1 Tijdeiis de speciale conferentie 
waarin hij werd gesteund als president van de kerk, spoorde ftij de hei
ligen als volgt aan: ‘Het is onze plicht om dit werk met al onze energie 
aan te pakken, met volledige vastberadenheid en de vaste bedoeling in 
ons hart om het voort te stuwen, met de hulp van de Heer en in over
eenstemming met de inspiratie van zijn Geest, zoals het in het verle
den gedaan is.’2

Hij moedigde de heiligen in het toenemende aantal wijken en 
gemeenten over de hele wereld aan om andere mensen op alle moge
lijke manieren te dienen en tot zegen te zijn. Toen hij de zending in 
Engeland presideerde, somde William Fowler, een lid uit Sheffield, op 
wat hij gedaan had om het werk voor Gods koninkrijk voort te stu
wen. Broeder Fowler, die veel beproevingen en ontberingen had door
staan toen hij lid van de kerk werd, had een lofzang gecomponeerd als 
uitdrukking van zijn geloof in het evangelie en van zijn dankbaarheid 
voor wat hij had ontvangen. President Joseph F. Smith was aanwezig 
in de bijeenkomst waar die lofzang voor het eerst gezongen werd. De 
lofzang begon met woorden die inmiddels heiligen der laatste dagen 
over de hele wereld bekend in de oren klinken: ‘Wij danken U, Heer, 
voor profeten’ (lofzang 17).

Joseph F. Smith waardeerde de bijdrage van elke getrouwe heilige 
der laatste dagen aan het werk van de Heer, en wilde zijn eigen leven 
in de dienst van alle mensen doorbrengen, van zowel de levenden als 
de doden. Hij werkte graag in de tempel, waar hij tempelschrijver
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was. Hij hield toezicht op het tempelwerk in het Endowment House 
en later werd hij president van de Salt Lake-tempel. De Genealogical 
Society of Utah, die in 1894 was opgericht, bloeide op onder zijn 
bestuur. Het leven van Joseph F. Smith was een zending voor het wel
zijn en de verlossing van alle mensen, een zending die hij de heiligen 
aanbeval: ‘Er is niets zo groots en heerlijks in deze wereld als werken 
aan het heil van de levenden en de verlossing van de doden.’3

Leringen van Joseph F. Smith

Wij zijn op aarde om Gods werk te doen

Hij die zijn eniggeboren Zoon de wereld instuurde om zijn zending 
te vervullen, stuurde ook iedere ziel in mijn gehoor, stuurde elk mens 
in de wereld om een zending te vervullen. En die zending kan niet 
door verwaarlozing vervuld worden, noch door onverschilligheid, 
noch door onwetendheid. Wij moeten onze plicht leren, leren wat de 
Heer van ons vereist, en de taken begrijpen die Hij ons heeft toebe
deeld. Wij zouden moeten leren welke verplichting wij tegenover 
God en onze medemens hebben, alsmede tegenover het werk van 
Zion, wat in de laatste dagen op aarde hersteld is.4

Laten we bedenken dat we bezig zijn met Gods werk. En als ik 
Gods werk zeg, bedoel ik dat wij bezig zijn met het werk dat de 
Almachtige op aarde heeft gevestigd voor ons individueel heil. Ieder 
mens zou aan zijn eigen welzijn moeten werken, en voor zover moge
lijk ook aan dat van andere mensen. Het is in het leven absoluut niet 
de bedoeling dat de mens alleen voor zichzelf werkt. Het is niet de 
bedoeling dat wij in tijd of in de eeuwigheid alleen zijn. Iedere per
soon is een onderdeel van het huisgezin des geloofs, en elk onderdeel 
moet zijn of haar deel van de verantwoordelijkheid voelen die rust op 
het geheel. Ieder mens moet ijverig zijn plicht vervullen. Door dat te 
doen, en door zich rein en onbevlekt van de wereld te houden, draagt 
hij ertoe bij dat andere mensen zichzelf rein en onbevlekt houden.5

[Het evangelie van Christus] is een levende, dagelijkse godsdienst, 
een uurlijkse godsdienst. Het vereist van ons dat wij vandaag het 
goede doen, en zelfs dit uur, deze week, deze maand en dit jaar, enzo
voort, jaar in jaar uit, om onze godsdienst na te leven C wat de gods
dienst van Jezus Christus is, van rechtschapenheid, van waarheid, van 
genade, van liefde, van vergeving, van vriendelijkheid, eenheid, vrede 
op aarde in mensen des welbehagens, en in de hele wereld. Dat is 
onze zending.6
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Wij hebben een heerlijke bestemming voor ons liggen, wij zetten 
ons in voor een heerlijk werk. Het is al onze aandacht waard, het is 
ons leven waard en alles wat de Heer ons gegeven heeft, en tiendui
zend keer meer. Het heeft echt zijn weerga niet, het is alles in één, het 
is onvergelijkelijk. Het is alles wat er bestaat, en wat er ooit bestaan 
zal. Het evangelie is heil, en zonder dat is niets het bezitten waard.7

Wij allen moeten alles doen wat wij kunnen 
om ons heil te verkrijgen

Laten we ons heil bewerken in vrees en beven voor onze Vader, 
en laten we dan getrouw zijn tot het einde toe. Bedenk dat u zich 
voor tijd en alle eeuwigheid voor dit werk hebt opgegeven. U mag 
zich niet terugtrekken of wegvallen, behalve in zonde, maar dan komt 
de straf van de overtreding. Maar als u de verhoging verwacht; als u 
vaders en moeders, broers en zusters, verwanten en vrienden ver
wacht; als u heerlijkheid, intelligentie en een oneindig leven ver
wacht, dan moet u dat bereiken in Gods werk, want daarbuiten krijgt 
u dat nergens. Laten we daarom al onze aandacht geven aan dit werk. 
Laat al uw liefde uitgaan naar dit werk, en alleen naar dit werk. Laat de 
wereld los.8

Het evangelie van Jezus Christus is de macht van God tot heil, en 
het is absoluut noodzakelijk voor iedere man en vrouw in de kerk van 
Christus om werken van rechtschapenheid te doen, Gods wetten na te 
leven, en de geboden te onderhouden die Hij heeft gegeven, opdat zij 
in dit leven baat zullen hebben bij Gods macht tot heil.9

Wij geloven dat het nodig is voor de mensen in deze tijd om te 
leven en te handelen en in contact te staan met God de Vader en met 
de Zoon, en Hen te kennen, wat het eeuwige leven is. Wij geloven dat, 
om Hen te kennen en met Hen in contact te staan, het in deze tijd 
nodig is dat wij leven zoals de heiligen vanouds, opdat wij dezelfde 
zegeningen mogen ontvangen die zij kregen, en dag in dag uit door 
Hem onderricht mogen worden - regel op regel, voorschrift op voor
schrift, hier een beetje en daar een beetje, tot wij tot kennis van de 
Vader komen en Hem zelf kennen. Het is mij onmogelijk om Hem 
voor u te kennen, of voor wie dan ook om Hem voor mij te kennen. 
Gods Geest openbaart u het evangelie niet voor mij, noch getuigt Hij 
tot u van de Vader voor mij. Ik kan uw heil niet bewerkstelligen, noch 
u dat van mij. In dit opzicht kan geen mens een verlosser zijn voor 
iemand anders. Maar hij die het getuigenis van de Geest in zijn hart
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heeft, en die kennis heeft van de eerste beginselen van het evangelie, 
kan ze aan een ander verklaren, en daardoor kan de ander overtuigd 
raken van de waarheid, en ertoe gebracht worden om het zelf te aan
vaarden. Maar het is zijn gehoorzaamheid aan het evangelie en zijn 
eigen werken van rechtschapenheid die zijn heil bewerkstelligen, en 
niet die van de persoon die hem zijn getuigenis heeft gegeven. Alleen 
op die manier kan de mens zijn heil bewerkstelligen.10

U moet niet alleen geloven, maar u moet ook gehoorzamen en 
doen wat [God] gebiedt. U moet dat niet alleen doen, maar God 
bereidwillig uw hart geven, uw liefde en uw hele ziel. U moet uw 
wil opgeven voor de wil van de Vader, en alles doen wat Hij van u ver
eist, als u het heil wilt bereiken en in zijn tegenwoordigheid verhoogd 
wilt worden.11

Wij moeten ons inzetten om onze geliefden te redden

O, God, laat mij de mijnen niet kwijtraken. Ik kan mij niet veroorlo
ven de mijnen kwijt te raken, hen die God mij heeft gegeven en voor 
wie ik verantwoordelijk ben tegenover de Heer, en die afhankelijk zijn 
van mijn leiding, instructie en goede invloed. Vader, laat mij niet mijn 
interesse in de mijnen verliezen door mijn pogingen om anderen te 
redden. Liefde begint thuis. Het eeuwig leven zou thuis moeten begin
nen. Ik zou me vreselijk voelen als men mij zou laten inzien dat ik door 
verwaarlozing van mijn gezinsleden, in mijn pogingen om anderen te 
redden, stukje bij beetje de mijnen ben kwijtgeraakt. Dat wil ik niet. 
De Heer helpe mij om de mijnen te redden, voor zover de een de 
ander kan helpen. Ik besef dat ik niemand kan redden, maar ik kan ze 
leren hoe ze gered kunnen worden. Ik kan mijn kinderen een voor
beeld geven hoe dat kan, en het is mijn plicht om dat eerst te doen. Ik 
heb daarin een grotere verplichting tegenover hen dan tegenover wie 
dan ook in de wereld. En als ik het werk heb volbracht dat ik in mijn 
eigen huiselijke kring moet doen, dan kan ik mijn macht ten goede 
daarbuiten aanwenden, voor zover mij dat mogelijk is.12

Onze opdracht in deze wereld is om het goede te doen, goddeloos
heid te vertrappen, rechtschapenheid, reinheid en heiligheid in het 
hart van de mensen te verheffen, en boven alles in onze kinderen 
liefde voor God en zijn woord op te wekken, die voor hen een bron 
van licht, kracht, geloof en macht zal zijn, die hen van hun jeugd tot 
op hoge leeftijd zal leiden en hen een vast geloof in het woord van de 
Heer zal geven, en in het herstelde evangelie, het priesterschap en de
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vestiging van Zion, om nooit meer te worden verworpen of aan ande
ren gegeven te worden. Als ik iets verlang boven al het andere in deze 
wereld, dan is het dat mijn kinderen een vast fundament zullen krijgen 
in deze kennis en dit geloof, zodat ze er nooit van afgekeerd kunnen 
worden.13

Een ziel die in de wereld gered wordt, is net zo waardevol in Gods 
ogen als een ziel die thuis gered wordt. Maar wij hebben werk thuis 
dat wij goed moeten doen, binnen onze eigen muren; en het is niet 
goed genoeg als wij het werk dat thuis nodig is, verwaarlozen, en ver
volgens de wereld ingaan om werk te doen dat niet harder nodig is. 
Laten wij overal onze plicht doen.14

Wij moeten werken aan de verlossing 
van de levenden en de doden

Laten wij Christus steunen, zijn volk, zijn werk van rechtschapen
heid en verlossing; laten wij elkaar in het goede steunen en elkaar aan
sporen om het verkeerde niet meer te doen, opdat wij eikaars vrien
den mogen worden en eikaars verlossers op de berg Zion, en opdat 
wij de zwakken mogen helpen en hen sterken, de twijfelenden aan
moedigen en hun voor zover mogelijk licht geven voor een goed 
begrip, opdat wij een werktuig in de handen van God mogen zijn om 
verlossers te zijn voor ons eigen volk. Niet dat wij de macht hebben 
om mensen te verlossen. Wij hebben dat niet; maar wij hebben de 
macht om hun te tonen hoe zij het heil kunnen verkrijgen door 
gehoorzaamheid aan Gods wetten. Wij kunnen hun tonen hoe zij moe
ten leven om hun heil te bewerkstelligen, want wij hebben het recht 
om dat te doen, wij hebben de kennis en het begrip hoe wij dat moe
ten doen, en het is ons voorrecht om de mensen dat te leren (...)  
zowel door voorschrift als voorbeeld, waar we ons ook bevinden in de 
wereld.15

Het is altijd onze zending geweest om mensen te redden. Wij heb
ben ons ingezet ( ...)  om mensen kennis van het evangelie van Jezus 
Christus te geven, ze tot bekering te brengen, tot gehoorzaamheid aan 
de vereisten van Gods wet. Wij hebben ernaar gestreefd om de men
sen van dwaling te redden, ze te overreden om zich van het kwaad af 
te keren en te leren het goede te doen.16

Het is onze zending de mensheid te redden, ze voor het kwaad te 
behoeden, ze te verhogen, licht en waarheid in de wereld te brengen,
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de mensen op aarde op het hart te drukken rechtschapen te leven 
voor God en Hem te eren.17

De proef ( ...)  voor de grootsheid van onze ziel ligt ( ...)  in ons 
vermogen om te troosten, anderen te helpen, en niet zozeer in ons 
vermogen om onszelf te helpen en anderen te verdringen in de wor
steling van het leven.18

Wij zouden altijd moeten proberen [anderen] naar de overwinning 
te leiden, en niet om hen te verslaan! Ons doel is het eeuwig leven - 
het is ons doel om de mensheid te verhogen, niet om ze te verlagen.19

Het is ons werk om de wereld te redden, de mensheid te redden; 
ze in harmonie te brengen met Gods wetten en de beginselen van 
rechtschapenheid, rechtvaardigheid en waarheid, opdat zij hun heil 
mogen ontvangen in het koninkrijk van onze God, en uiteindelijk door 
gehoorzaamheid aan de verordeningen van het evangelie erfgenaam 
van God en mede-erfgenaam van Jezus Christus te worden. Dat is onze 
zending.20

Wij zullen ons werk pas volbrengen als we onszelf gered hebben, 
en dan pas als wij allen gered hebben die afhankelijk van ons zijn, 
want wij moeten net als Christus heilanden worden op de berg Zion. 
Wij zijn tot die zending geroepen. De doden zijn zonder ons niet vol
maakt, noch zijn wij dat zonder hen. Wij hebben namens hen een zen
ding te volbrengen voor hun welzijn; wij hebben een bepaald werk te 
doen om hen te bevrijden die, door hun onwetendheid en de ongun
stige omstandigheden waarin zij terechtkwamen op aarde, niet voor
bereid zijn op het eeuwig leven. Wij moeten voor hen de deur open
doen door de verordeningen te verrichten die zij niet zelf kunnen 
verrichten, maar die essentieel zijn voor hun bevrijding uit de ‘gevan
genis’, zodat zij kunnen voortkomen en leven naar God in de geest, en 
geoordeeld worden naar de mens in het vlees.21

Het werk voor onze doden, wat de profeet Joseph ons heeft opge
dragen met meer dan gewone aanwijzingen, ons instruerend om te 
zorgen voor die verwanten en voorouders die gestorven zijn zonder 
kennis van het evangelie, mag niet worden verwaarloosd. Wij moeten 
gebruikmaken van die heilige en krachtige evangelieverordeningen 
waarvan geopenbaard is dat zij essentieel zijn voor het geluk, het heil 
en de verlossing van hen die in deze wereld hebben geleefd in een tijd 
waarin zij het evangelie niet konden vernemen en die zijn gestorven 
zonder kennis ervan, en die nu wachten op ons, hun kinderen, die in 
een tijd leven waarin die verordeningen verricht kunnen worden om 
het werk te doen dat nodig is voor hun bevrijding uit die gevangenis.

246



H O O F D S T U K  2 7

Door het werk dat wij voor hen doen, zullen hun ketens van hen afval
len, zal de duisternis die hen omringt optrekken, zal er licht op hen 
schijnen en zullen zij in de geestenwereld horen van het werk dat 
door hun kinderen hier voor hen gedaan is, en zullen zij zich met u 
verheugen in het feit dat u die taken voor hen hebt uitgevoerd.22

Er is nooit een tijd geweest, er zal nooit een tijd komen, voor hen 
die het priesterschap dragen in De Kerk van Jezus Christus van de Hei
ligen der Laatste Dagen waarin de mens van zichzelf kan zeggen dat hij 
genoeg gedaan heeft. Zolang het leven duurt, zolang we het vermogen 
hebben om het goede te doen, om te werken aan de opbouw van 
Zion, en voor het welzijn van de mensheid, zouden wij bereidwillig 
moeten voldoen aan de vereisten die onze plicht aan ons stelt, of die 
nu klein of groot zijn.23

Studiesuggesties

• Waarom is het belangrijk te weten dat iedereen hier naartoe 
gestuurd is om ‘een zending te volbrengen’? Waarom is het ónmo
gelijk voor ons om onze zending te volbrengen als we ‘alleen voor 
[ons] zelf’ werken?

• Hoe kunnen we van Gods werk óns werk maken? Waarom is het 
werk van God ‘al onze aandacht’ waard? Hoe zouden onze keuzen 
blijk moeten geven van onze toewijding aan het werk van de Heer?

• Wat moeten we nog meer doen dan geloven en gehoorzamen om 
‘verlost en verhoogd te worden in [Gods] tegenwoordigheid’? Wat 
betekent het voor u om ‘bereidwillig uw hart, uw liefde en uw hele 
ziel aan God’ te geven? Hoe ontvangen wij na al onze inzet ons 
heil? (Zie ook 2 Nephi 25:23.)

• Wat moeten wij ‘boven alles’ proberen onze gezinsleden in te pren
ten?

• Hoe kunnen wij ernaar streven de onzen te redden en kunnen wij 
toch onze andere dienstbetoontaken uitvoeren? Hoe kan ons 
dienstbetoon aan andere mensen in de kerk en elders ons gezin 
tot zegen zijn?

• Hoe kunnen wij ernaar streven om ‘de mensheid te verhogen’? Wat 
kunnen wij doen om ertoe bij te dragen dat anderen Gods wetten 
naleven?
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• Wat kunnen wij doen om de mensen uit de ‘ketens’ te bevrijden 
die gestorven zijn zonder kennis van het evangelie? Hoe voelt u 
zich doordat u weet dat de mensen die u helpt ‘zich met u verheu
gen in de uitvoering van die taken’?

• Waarom schuilt ‘de proef ( ...)  van de grootsheid van onze ziel’ in 
‘ons vermogen om andere mensen te helpen’? Waarom denkt u 
dat? Hoe en wanneer hebt u zich opofferingen getroost voor het 
welzijn van andere mensen? Hoe voelde u zich toen?

Noten
1. Conference Report, oktober 1918, 12. Gospel Doctrine, blz. 462.

13- Gospel Doctrine, blz. 141-142.
14. Gospel Doctrine, blz. 390.
15. Gospel Doctrine, blz. 255.
16. Gospel Doctrine, blz. 72.
17. Gospel Doctrine, blz. 73.
18. Gospel Doctrine, blz. 265.
19. Joseph F. Smith aan zijn zoon Hyrum

blz. 2.
2. Conference Report, oktober 1901,

blz. 69.
3. Gospel Doctrine, 5e ed. (1939),

blz. 460.
4. Gospel Doctrine, blz. 249.
5. Gospel Doctrine, blz. 115-116.
6. Gospel Doctrine, blz. 397.
7. Gospel Doctrine, blz. 84.
8. Deseret News: Semi-Weekly,

M. Smith, 31 juli 1896, Truth and 
Courage: Letters of Joseph F. Smith, 
bez. door Joseph Fielding McConkie

5 mei 1894, blz. 608.
9. Gospel Doctrine, blz. 73.

10. ‘Discourse by President

(geen datering), blz. 52.
20. Gospel Doctrine, blz. 150.
21. Gospel Doctrine, blz. 442.
22. Gospel Doctrine, blz. 469-470.
23. Gospel Doctrine, blz. 188.

Joseph F. Smith’, Millennial Star,
19 september 1895, blz. 596-597.

11. Deseret News: Semi-Weekly,
9 augustus 1898, blz. 1.
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------------:____ i l l 62& Ö Ï-------------------------

Het kwaad 
van mishandeling

Wij mogen anderen nooit mishandelen, 
maar moeten barmhartig en zachtaardig zijn, 

vooral voor onze huisgenoten.

Uit het leven van Joseph F. Smith

fresident Joseph F. Smith was een lieve, zachte man die zijn verdriet 
uitsprak over elke vorm van mishandeling. Hij begreep dat geweld 
ook geweld zou oogsten, en zijn eigen leven was een eerlijke uiting 
van mededogen en geduld, warmte en begrip.

President Smith heeft eens gezegd: ‘Ik zag vandaag tijdens onze bij
eenkomst iets voorvallen in het middenpad. Een klein kind zat naast 
haar moeder op de bank. Er kwam iemand aan die het kind van de 
bank tilde, zelf ging zitten en het kind liet staan. Ik wil tegen u zeggen, 
broeders en zusters, dat dit mij pijn deed. Ik zou nooit ( ...)  een klein 
kind willen kwetsen in het huis van God, om geen indruk bij het kind 
achter te laten dat het huis van aanbidding een onprettige plek zou 
zijn, waardoor het zou prefereren om er niet meer te komen, dan om 
wel te gaan en gekwetst te worden.’1

President Smith heeft zijn broeders en zusters vaak de raad gege
ven om elkaar uiterst vriendelijk te behandelen. Geweld of gedrag dat 
iemand anders verlaagde, was ondenkbaar voor hem. Man en vrouw 
moesten elkaar de allergrootste achting betonen en hun kinderen met 
een goed voorbeeld leren om hun gezinsleden en alle andere mensen 
te respecteren.
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Leringen van Joseph F. Smith

We zouden elkaar met het grootste respect en de uiterste 
hoffelijkheid moeten behandelen

Laten wij onszelf overwinnen, en vervolgens al het kwaad overwin
nen dat wij om ons heen zien, voor zover wij dat kunnen. En we zul
len het doen zonder geweld te gebruiken; we zullen het doen zonder 
de keuzevrijheid van man of vrouw te beperken. We zullen het doen 
door overreding, lankmoedigheid, geduld, vergevensgezindheid en 
ongeveinsde liefde, waardoor we het hart, de gunst en de ziel van de 
mensenkinderen zullen winnen voor de waarheid zoals God die aan 
ons geopenbaard heeft.2

[God] heeft ons geschapen naar zijn eigen beeld, en hier zijn we 
dan: man en vrouw, ouders en kinderen. En wij moeten steeds meer 
worden zoals Hij - meer zoals Hij in liefde, vergevensgezindheid, 
geduld, lankmoedigheid en verdraagzaamheid, in reinheid van gedach
ten en gedrag, intelligentie, en in alle aspecten, opdat wij de verho
ging in zijn tegenwoordigheid waardig mogen zijn.3

Ouders ( ...)  moeten elkaar liefhebben en respecteren, en elkaar 
altijd behandelen met respect, vriendelijkheid en achting. De man 
moet zijn vrouw met de uiterste hoffelijkheid en respect behandelen. 
De man mag haar nooit beledigen; hij mag nooit kleinerend over haar 
spreken, maar moet haar thuis, in het bijzijn van hun kinderen, altijd 
hoogachten. ( ...)  De vrouw moet de man ook met de grootste achting 
en hoffelijkheid behandelen. Haar woorden tegen hem mogen niet 
scherp en sarcastisch zijn. Zij mag niets insinuerends tegen hem zeg
gen. Ze mag hem niet sarren. Ze mag niet proberen om hem boos te 
maken of het thuis onplezierig te maken. De vrouw moet een vreugde 
zijn voor haar man, en zij moet thuis zo leven en zich zo gedragen dat 
het voor haar man thuis de prettigste en gezegendste plek op aarde is. 
Dat zouden de man, de vrouw, de vader en de moeder op die heilige 
plek, thuis, moeten doen.

Dan wordt het makkelijk voor de ouders om hun kinderen niet 
alleen liefde in hun hart te geven voor hun vader en moeder, maar ook 
respect en hoffelijkheid voor hun ouders, en liefde, hoffelijkheid en 
achting voor elkaar. De broertjes zullen hun zusjes respecteren. De 
jongetjes zullen elkaar respecteren. De meisjes zullen elkaar respecte
ren, en de meisjes en jongens zullen elkaar respecteren en elkaar 
behandelen met de liefde, achting en het respect die alle kleine kinde-
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Harry Anderson, Christus bij de kinderen. Jezus Christus hield van kleine kinderen, 
en leerde de mensen: ‘En wie een van deze kleinen, die [in Mij] geloven, [kwetst] , het 

zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gedaan en hij in de zee was 
geworpen’ (Marcus 9:42; naar de NBG- en de King James-vertaling van de Bijbel).
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ren thuis zouden moeten hebben. Dan ( ...)  is thuis het fundament van 
een juiste opvoeding gelegd in het hart en het verstand van het kind.4

De man moet zijn vrouw zachtaardig behandelen

Bedenk wat het inhoudt om de sleutels van het gezag te bezitten 
die - mits zij in wijsheid en rechtschapenheid worden gebruikt - abso
luut gerespecteerd worden door de Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest! Respecteert u dit priesterschap? ( ...)  Zou u, als ouderling in de 
kerk van Christus, uw vrouw en kinderen schandelijk behandelen? 
Zou u de moeder van uw kinderen verlaten, de vrouw van uw boe
zem, de gave van God aan u die meer waarde heeft dan het leven zelf? 
Want in de Here is evenmin de vrouw zonder man iets, als de man zon
der vrouw.5

Ik kan niet begrijpen hoe een man onvriendelijk kan zijn voor een 
vrouw, en al helemaal niet voor de vrouw van zijn boezem, en de moe
der van zijn kinderen, en er wordt mij verteld dat er mannen zijn die 
absoluut bruut zijn, die de naam ‘man’ niet waard zijn.6

Als ik denk aan onze moeder, de moeder van onze kinderen, en 
besef dat zij onder de inspiratie van het evangelie een deugdzaam, 
rein, eerbaar leven leidt, trouw aan haar man, trouw aan haar kinde
ren, trouw aan haar overtuiging van het evangelie, o, wat welt er in 
mijn ziel dan een zuivere liefde voor haar op; hoe edel, wat een gave 
van God, hoe uitgelezen, hoe begeerlijk en hoe onmisbaar is zij dan 
voor het bereiken van de doeleinden van God en de uitvoering van 
zijn besluiten! Broeders, kunt u uw vrouw, de moeder van uw kinde
ren mishandelen? Kunt u zich ervan weerhouden haar liefdevol en 
vriendelijk te behandelen? Kunt u zich ervan weerhouden haar leven 
zo gemakkelijk en gelukkig mogelijk te maken, haar lasten zoveel u 
kunt te verlichten, het leven voor haar en haar kinderen thuis zo aan
genaam mogelijk te maken? Hoe kunt u zich daarvan weerhouden? 
Hoe kan iemand zich ervan weerhouden een grote belangstelling aan 
de dag te leggen voor de moeder van zijn kinderen, en voor zijn kinde
ren? Als wij de Geest van God bezitten, kunnen we niet anders. Pas als 
een man afwijkt van de juiste geest, als hij afwijkt van zijn plicht, zal 
hij enige ziel die aan zijn zorg is toevertrouwd verwaarlozen of schan
delijk behandelen. De man is verplicht om zijn vrouw en kinderen te 
respecteren.7

Intelligente mannen, zakenmensen, mannen die voortdurend aan 
het werk zijn, die hun energie en gedachten aan hun werk en taken
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moeten wijden, genieten misschien niet zoveel van de gemakken 
in hun gezin als ze zouden willen, maar als ze de Geest van de Heer 
bij zich hebben in de uitvoering van hun materiële taken, zullen ze de 
moeder van hun kinderen niet verwaarlozen, en hun kinderen 
ook niet.8

Vader en moeder, jaag uw kinderen niet weg

O, broeders, wees uw gezin trouw, wees uw vrouw en kinderen 
trouw. Leer ze de juiste manier van leven. Laat ze niet zo ver weg van 
u gaan dat ze u en alle beginselen van eerbaarheid, reinheid of waar
heid vergeten. ( ...)  Als u zorgt dat uw jongens u na aan het hart blij
ven liggen, binnen het bereik van uw omarming; als u ze laat voelen 
dat u van ze houdt, dat u hun ouders bent, dat zij uw kinderen zijn, en 
als u ze dichtbij u houdt, dan zullen ze niet ver van u verwijderen, en 
zullen ze geen erg grote zonden begaan. Maar als u hen buiten de deur 
zet, ze uw liefde onthoudt, gaan ze ’s avonds het donker in met als 
gezelschap de ontaarden en verlaagden. Als ze u vermoeien, of als u 
hun onschuldig kabaal en gebabbel thuis beu bent, en u zegt: ‘Ga 
ergens anders heen’, dan is dat de behandeling waarmee u uw kinde
ren verjaagt.9

Onze kinderen zijn net als wij: wij lieten ons niet drijven; we laten 
ons nog steeds niet drijven. Wij zijn net als enkele andere dieren in de 
wereld die wij kennen. Je kunt ze overhalen; je kunt ze leiden door ze 
met iets te lokken en door vriendelijk tegen ze te praten, maar je kunt 
ze niet drijven; ze laten zich niet drijven. Wij laten ons niet drijven. De 
mens heeft niet de gewoonte zich te laten drijven; zo is de mens niet 
gemaakt. ( ...)

U kunt uw jongens, en uw meisjes, niet de hemel in dwingen. U 
kunt ze de hel in dwingen, door harde middelen te gebruiken bij uw 
pogingen om ze goed te maken, als u zelf niet zo goed bent als u zou 
moeten zijn. De man die boos is op zijn jongen, en probeert hem in 
zijn boosheid te corrigeren, maakt de grootste fout; men moet eerder 
medelijden met hem hebben en hem eerder veroordelen dan het kind 
dat iets verkeerd heeft gedaan. U kunt uw kinderen alleen maar corri
geren met liefde, vriendelijkheid en ongeveinsde liefde, door overre
ding en rede.10

Vaders, als u uw kinderen wilt onderwijzen in de evangeliebeginse
len, als u wilt dat ze van de waarheid houden en die begrijpen, als u 
wilt dat ze u gehoorzamen en één met u zijn, houd dan van ze! Bewijs
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met ieder woord en iedere daad dat u van ze houdt. Voor uw eigen 
bestwil, voor de liefde die er tussen u en uw jongens zou moeten 
bestaan - hoe opstandig ze ook mogen zijn, of hoe opstandig de een 
of de ander ook mag zijn - als u met ze praat, doe dat dan niet in boos
heid, doe het niet hardvochtig, of met een veroordelende geest. 
Spreek vriendelijk tegen ze; laat ze zo nodig naar beneden komen en 
huil met ze, en laat hen met u huilen. Verzacht hun hart; geeft ze een 
gevoel van liefde voor u. Gebruik geen zweep en geen geweld, maar 
( ...)  benader ze met rede, met overreding en ongeveinsde liefde.11

Mogen de vaders in Israël zo leven als ze zouden moeten leven, 
hun vrouw zo behandelen als ze haar zouden moeten behandelen, 
hun woning zo comfortabel maken als ze kunnen, de last voor hun 
levensgezellin zo licht mogelijk maken, een goed voorbeeld geven 
aan hun kinderen, hun leren om ’s morgens en ’s avonds bijeen 
te komen in gebed, en als ze gaan zitten om voedsel tot zich te 
nemen, de genade te erkennen van God door hen het voedsel te 
geven dat zij eten en de kleding die zij dragen, en de hand van God in 
alles te erkennen.12

Studiesuggesties

• Wat betekent het om ‘onszelf te overwinnen’? Hoe kunnen wij ‘het 
hart’ van onze kinderen en anderen voor de waarheid ‘winnen’?

• Hoe kunnen man en vrouw elkaar met de ‘uiterste hoffelijkheid’ 
behandelen en met het ‘grootste respect’? Wat zijn de voordelen 
daarvan? Wat voor invloed heeft het op het gedrag van de kinderen 
als de ouders elkaar met respect en hoffelijkheid behandelen?

• Wat zijn de beste manieren waarop wij andere mensen ertoe kun
nen bewegen om goed te leven? (Zie LV 121:41-44.) Noem enkele 
soorten mishandeling die tegen deze raad van de Heer zijn.

• Hoe jagen wij soms onze kinderen weg? Wat kan er met ons en met 
onze kinderen gebeuren als we ze wegjagen?

• Waarom maakt de ouder die zijn kind in boosheid corrigeert een 
grotere fout dan het kind? Wat zou een ouder kunnen doen als hij 
boos is op kinderen?

• Hoe behandelde de Heiland kleine kinderen? (Zie Matteüs 
19:13-15; 3 Nephi 17:11-24.) Wat was zijn waarschuwing aan het 
adres van hen die kleine kinderen mishandelen? (Zie Matteüs 
18:1-6.)
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• Hoe kunnen wij onze kinderen dicht bij ons houden en bij de evan
geliebeginselen? Welke zegeningen krijgen zij die hun kinderen 
‘’na aan [hun] hart’ houden?

Noten
1. Gospel Doctrine, 5e ed. (1939), 

blz. 283.
2. Gospel Doctrine, blz. 253-254.
3. Gospel Doctrine, blz. 276.
4. Gospel Doctrine, blz. 283-284; 

alinea-indeling toegevoegd.
5. Gospel Doctrine, blz. 165.

6. Gospel Doctrine, blz. 352.
7. Conference Report, april 1915, blz. 6-7.
8. Gospel Doctrine, blz. 285.
9. Gospel Doctrine, blz. 281-282.

10. Gospel Doctrine, blz. 316-317.
11. Gospel Doctrine, blz. 316.
12. Gospel Doctrine, blz. 288.
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Zelfs toen Hij aan het kruis leed, droeg Jezus Christus zijn vervolgers geen 
kwaad hart toe, maar bad: ‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen’

(Lucas 23:34).

256



H O O F D S T U K  2 9

------------- IÉ -------------------------

Draag niemand een 
kwaad hart toe

Laten wij het voorbeeld van de Heiland volgen en hen 
die ons kwetsen vergeving en genade schenken.

Uit het leven van Joseph F. Smith

F1 je n  groot deel van zijn leven zag Joseph F. Smith dat de kerk en 
haar leden onder hevige vervolging te lijden hadden. Hij werd gere
geld lastig gevallen door mensen die tegen het werk en de kerk van de 
Heer waren en hij had daar veel onder te lijden. Ondanks die nare 
behandeling deed hij vreedzaam zijn werk en freesde hij zijn vijanden 
niet, en reageerde zelden op ze. Hij beschreef zijn vijanden als £niet de 
mijne, maar van Hem die ik probeer te dienen.’1

Zijn dochter Edith Eleanor herinnerde zich een voorval uit haar 
jeugd toen ‘de media mijn vader echt vervolgden. Enkele mensen op 
school bezaten valse berichten en leugens over mijn vader. Ik ging op 
een dag woedend naar huis. Toen vader die avond thuiskwam, zei ik 
tegen hem: “Papa, waarom doet u er niet wat aan? U doet niets terwijl 
die gemene mensen misbruik van u maken, al die leugens over u 
afdrukken, en u doet er niets aan!”’ Haar vader keek haar aan, glim
lachte en zei: “‘Meisje, maak je niet druk. Ze schaden mij helemaal 
niet; ze schaden alleen zichzelf. Weet je dan niet, meisje, dat iemand 
die een leugen vertelt zichzelf meer schaadt dan wie dan ook?”’2

President Smith wilde echt kwaad met goed vergelden en was zo 
vastberaden om het goede te doen dat hij, als hij hoorde dat hij 
iemand gekwetst had, niet kon rusten tot de wonden genezen waren. 
Hij zei eens: ‘Heb ik iets gedaan of gezegd dat u gekwetst heeft? Als 
dat het geval is, dan wil ik zeggen dat het onbedoeld was. Ik heb mijn 
hele leven nog nooit iemand met opzet gekwetst. ( ...)  U allen die door 
mij gekwetst bent, u allen die ik onjuist behandeld heb, als die er zijn,
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vertel mij wat ik verkeerd gedaan heb, dan zal ik alles doen wat in mijn 
macht ligt om het recht te zetten. Ik draag geen enkele van mijn broe
ders een kwaad hart toe; ik heb alleen maar liefde en een oprecht ver
langen om het goede te doen.’3

Leringen van Joseph F. Smith

Draag niemand een kwaad hart toe

Wij sporen u aan, wij smeken onze broeders en zusters in het 
evangelie van Jezus Christus om niet alleen zichzelf te respecteren 
door op de juiste manier te leven, maar ook hun naasten respect en 
liefde te betonen, ieder van hen. Wij sporen u aan om niet alleen het 
grootste van alle geboden die God de mens ooit heeft gegeven te 
onderhouden, namelijk om de Here uw God lief te hebben met heel 
uw hart, verstand en sterkte, maar wij vermanen u om ook de tweede 
wet te onderhouden, die daaraan gelijk is, namelijk om uw naasten lief 
te hebben als uzelf [zie Matteüs 22:36-40]; om kwaad met goed te 
vergelden, andere mensen niet te smaden omdat u gesmaad wordt of 
gesmaad kunt worden. Wij hoeven het huis van andere mensen niet 
neer te halen (bij wijze van spreken). Wij zijn volkomen bereid om ze 
laten wonen in het huis dat zij voor zichzelf hebben gebouwd, en wij 
zullen proberen hen een betere manier te tonen ( ...)  en een beter 
huis voor ze te bouwen, en ze vervolgens vriendelijk uit te nodigen 
met de geest van Christus, van ware christelijkheid, om dat betere 
huis te betrekken.4

Broeders en zusters, wij willen dat u één bent. Wij hopen en bid
den dat u naar huis gaat met het gevoel in uw hart en in de grond van 
uw ziel dat u elkaar wilt vergeven, en dat u van nu af aan nooit meer 
iemand een kwaad hart wilt toedragen. Het kan me niet schelen of het 
een lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen is of niet, of hij vriend of vijand is, of hij goed of slecht is. Het is 
bijzonder schadelijk voor iemand die het priesterschap draagt en de 
gave van de Heilige Geest bezit, om een geest van afgunst, kwaadwil
ligheid, wraakzuchtigheid of onverdraagzaamheid te hebben ten 
opzichte van zijn medemensen. Wij behoren in ons hart te zeggen: 
laat God maar oordelen tussen u en mij, maar ik zal u vergeven. Ik wil 
zeggen tegen alle heiligen der laatste dagen die geen vergevensgezind
heid hebben in hun ziel dat zij schuldiger en afkeurenswaardiger zijn 
dan degene die tegen hen gezondigd heeft. Ga naar huis en verwijder 
elk gevoel van afgunst en haat uit uw hart, verwijder het gevoel dat u
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niet vergeven kunt en ontwikkel in uw ziel de geest van Christus, die 
aan het kruis uitriep: ‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat 
zij doen’ [Lucas 23:34]. Dat is de geest die de heiligen der laatste 
dagen de hele dag moeten hebben.5

Als ik wist dat er mensen waren die wat tegen mij hadden, dan zou 
ik graag naar ze toe gaan, en ik zou niet rusten tot ik ze bezocht had en 
vernomen had wat ik verkeerd had gedaan. Als het erop zou lijken dat 
ik inderdaad iets heb gedaan dat mijn broeder heeft gekwetst, dan zou 
ik hem niet vragen een compromis met mij te sluiten om het pro
bleem op te lossen, maar zou ik zelf alles doen wat in mijn macht lag 
om het goed te maken met hem. Het is niet mijn zending om te kwet
sen, om kwaad te doen, maar om goed te doen.6

Verander uw gezichtspunt, kijk niet meer naar wat kwaad is, maar 
naar wat goed is, wat rein is, en wat de dwalenden leidt naar het pad 
zonder dwaling en dat geen vergissingen mogelijk maakt. Let op het 
goede in de mens, en als ze dat niet hebben, probeer het dan in ze op 
te wekken, probeer het goede in ze te vergroten, let op het goede, 
ontwikkel het, steun het, en spreek zo weinig over het kwaad als u 
kunt. Het doet niemand goed om het kwaad groot te maken, bekend 
te maken, of het met de tong of de pen te verspreiden. Daar komt 
niets goeds van. Het is beter het kwaad te begraven en het goede 
groot te maken, en alle mensen ertoe aan te zetten om het kwaad te 
verzaken en te leren het goede te doen. En laat het onze zending zijn 
de mensheid te redden en ze te leren en te leiden op het pad van de 
rechtschapenheid, en de doeners van kwaad niet als rechters te ver
oordelen, maar in plaats daarvan verlossers van mensen te zijn.7

Wij hebben barmhartigheid nodig; laten wij barmhartig zijn. Wij 
hebben naastenliefde nodig; laten wij onze naaste liefde geven. Wij 
hebben vergeving nodig; laten wij vergeven. Laten wij anderen behan
delen zoals wij willen dat zij ons behandelen [zie Matteüs 7:12].8

Wees uw vijanden genadig

Laat de Here God hun genadig zijn die ernaar streven om de zaak 
van Zion te schaden. O God, heb medelijden met de misleiden, de 
dwalenden, de dwazen, de onverstandigen. Geef hun uw Geest in hun 
hart, keer ze af van hun verkeerde daden en hun dwaasheden en 
breng ze terug op de weg van rechtschapenheid en in uw gunst. Ik 
vraag genade voor mijn vijanden - zij die over mij liegen en mij belas
teren en die allerlei vals kwaad over mij spreken. Ik smeek op mijn
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beurt God, mijn hemelse Vader, om ze genadig te zijn; want zij die dit 
doen, die niet weten wat zij doen, zijn slechts misleid, en zij die het 
met open ogen doen, hebben de genade, het mededogen en medelij
den van God nog het hardste nodig. Moge God medelijden met ze heb
ben. Moge Hij hun genadig zijn. Ik zou voor geen goud ook maar een 
haar op hun hoofd willen krenken. Ik zou ze op hun weg naar de voor
spoed nog geen strobreed in de weg willen leggen. Nee; en ik smeek 
mijn broeders om niets te ondernemen tegen de vijanden van ons volk 
en hen die hun eigen weg naar de vernietiging banen en zich niet wil
len bekeren, die met open ogen zondigen, die weten dat zij de wetten 
van God overtreden en liegen tegen de dienstknechten van de Heer en 
hen belasteren. Wees hun genadig. Raak ze niet aan; want dat is pre
cies wat ze willen. Laat ze met rust. Laat ze maar gaan.9

Ik geef toe dat het moeilijk voor me is om mijn vijanden lief te heb
ben - de vijanden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen - zoals ik mijn vrienden liefheb. Ik vind dat een grote 
opgave. Ik geef toe dat het me niet helemaal lukt, ik vind het moeilijk. 
En toch raakt de Geest van de Heer soms mijn ziel aan en verzacht 
hem dusdanig dat ik bereidwillig kan zeggen: ik laat het oordeel over 
aan God.10

Liefde voor allen en de liefde van God worden in het evangelie van 
Christus van u vereist. De liefde van uw medemens, de geest van ver
gevensgezindheid en van genade voor uw medemensen worden van u 
vereist, zoals in het gebed van de Heiland aan het kruis: ‘Vader, ver
geef het hun, want zij weten niet wat zij doen’ [Lucas 23:34]. Laten wij 
dus aan onze vijanden denken, laten wij voor ze bidden, opdat zij niet 
geheel verloren mogen gaan, maar dat de verlossende genade en de 
verlossende macht van het evangelie van Jezus hun toch nog mag wor
den aangeboden, dat hun hart mag worden geraakt, dat zij zich mogen 
bekeren van hun zonden en het kwaad dat zij hebben gedaan zo goed 
mogelijk mogen herstellen, en dat zij gehoorzaam mogen worden en 
worden gereinigd van hun zonden, door bekering en de doop voor de 
vergeving van zonden, door iemand die het gezag bezit om die heilige 
verordening te bedienen.

Wij hebben alle mensen lief. Wij hebben niets tegen de mensheid 
en zullen ons nooit tegen hen keren zolang zij ons met rust laten. Wij 
voeren geen strijd tegen de leerstellingen van anderen; wij voeren 
geen strijd tegen hun kerken, noch tegen hun godsdienstige overtui
ging. Het is niet ons doel en het maakt geen deel uit van onze zending 
om dat te doen. Laat hen dus aanbidden wie, wat of waar zij willen.
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(...)  Het is onze plicht om gewoon voort te gaan, onze plicht te doen, 
het evangelie te verkondigen door een goed voorbeeld en door voor
schrift, en ons licht zo te laten schijnen op hun begrip dat zij het licht 
mogen zien zoals God het ziet, en het aanvaarden, en ernaar leven als 
zij dat willen.11

Het werk van de Heer heeft zijn vijanden, maar 
God zal ons werk niet laten mislukken

Er zijn vijanden van het werk van de Heer, zoals er vijanden waren 
van de Zoon van God. Er zijn mensen die alleen maar kwaad spreken 
van de heiligen der laatste dagen. Er zijn mensen ( ...)  die hun ogen 
sluiten voor elke deugd en elk goede aspect van dit werk in de laatste 
dagen, die een vloedgolf van valsheden en verkeerde voorstellingen 
uitstorten over het volk van God.12

‘Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben, 
doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitge
kozen heb, daarom haat u de wereld’ (Johannes 15:19). De volgelingen 
van Jezus waren zijn uitverkorenen. En omdat Hij hen gekozen had, 
haatte de wereld hen. ( ...)  Verachting is het erfdeel van een uitverko
ren volk. Moeten we daarom proberen de verachting van de wereld 
op te wekken? Absoluut niet. Maar aan de andere kant moeten we niet 
ontmoedigd raken omdat het ongevraagd tot ons komt.13

Ik geloof niet dat er ooit een volk is geweest dat door openbaring 
geleid werd of door de Heer als zijn volk werd erkend dat niet gehaat 
en vervolgd werd door de slechten en de verdorvenen.14

Vanaf de dag dat de profeet Joseph Smith voor het eerst zijn visioen 
bekendmaakte tot nu toe, is de vijand van alle rechtschapenheid, de 
vijand van waarheid, deugd, eer, oprechtheid en reinheid van leven, 
de vijand van de enige ware God, de vijand van rechtstreekse openba
ring van God en van de inspiratie die uit de hemel tot de mens komt, 
tegen dit werk in slagorde opgesteld geweest.15

Ik heb zelf geen vijanden. Mijn vijanden zijn niet de mijne, 
maar van Hem die ik probeer te dienen. De duivel geeft niet zo om 
mij, maar haat het priesterschap, dat naar de orde van de Zoon van 
God is!16

In werkelijkheid voert het evangelie ons tegen de stroom van de 
passerende mensheid in. Wij staan zuiver menselijke aangelegen
heden in de weg en verstoren de stroming van het leven op veel
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manieren en veel plekken. Mensen die prettig zitten en goed verzorgd 
worden, laten zich niet graag storen. Het maakt ze boos. ( ...)  De heili
gen zijn nooit veilig als ze luisteren naar de protesten en de raad van 
hen die zouden willen dat wij altijd in harmonie met de wereld waren. 
Wij hebben een zending te volbrengen. En om die te volbrengen in 
overeenstemming met de goddelijke doeleinden, gaan wij in een 
andere richting dan de gewoonten van de mensheid. Wij worden daar
door impopulair. De wereld minacht ons.17

Wees niet bevreesd; werk niet minder hard voor de waarheid; leef 
zoals het heiligen betaamt. U bent op de goede weg, en de Heer zal 
uw werk niet laten mislukken. Deze kerk loopt geen gevaar door 
tegenstand en vervolging van buitenaf. We zouden banger moeten zijn 
voor zorgeloosheid, zonde en onverschilligheid van binnenuit. Er is 
meer risico dat het individu zal falen in het doen van het goede en het 
conformeren van zijn leven aan de geopenbaarde leerstellingen van 
onze Heer en Heiland Jezus Christus. Als wij het goede doen, zal alles 
goed gaan, zal de God van onze vaderen ons steunen, en zal alle tegen
stand alleen maar leiden tot de verdere verbreiding van de kennis van 
de waarheid.18

Laten wij onze vijanden in Gods handen laten

Er staat geschreven, en ik geloof dat het waar is, dat hoewel er ver
leidingen moeten komen, wee die mens door wie de verleiding komt 
[zie Matteüs 18:7]; maar zij zijn in de handen van de Heer, net als wij. 
Wij brengen geen harde beschuldigingen tegen hen in. Wij zijn bereid 
hen in de handen van de Almachtige te laten om Hem met hen te laten 
doen wat Hem goed lijkt. Het is onze taak om rechtschapenheid op 
aarde tot stand te brengen, te streven naar de ontwikkeling van kennis 
van Gods wil en Gods wegen, en van zijn grote en heerlijke waarhe
den die Hij door middel van de profeet Joseph heeft geopenbaard, niet 
alleen voor het heil van de levenden, maar ook voor de verlossing en 
het heil van de doden.19

God zal op zijn eigen tijd en zijn eigen manier afrekenen met [onze 
vijanden]. Wij hoeven alleen maar onze plicht te doen, zelf het geloof 
te behouden, zelf in de wereld rechtschapenheid tot stand te brengen, 
en het resultaat over te laten aan Hem die alles terzijde schuift voor 
het welzijn van hen die Hem liefhebben en zijn geboden onder
houden.20
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Wij hebben geen kwaad gevoel in ons hart ten opzichte van enig 
mens. Wij vergeven hen die overtredingen tegen ons begaan. Wij dra
gen hen die kwaad van ons hebben gesproken, en die een verkeerde 
voorstelling van zaken over ons hebben gegeven tegenover de wereld, 
geen kwaad hart toe. Wij zeggen: laat God tussen hen en ons oorde
len; laat Hem hun werk met hen afrekenen [zie LV 64:11]. Wij zullen 
geen hand tegen hen opheffen, maar zullen hen de hand van vriend
schap reiken als zij zich van hun zonden bekeren en tot de Heer 
komen en leven. Ongeacht hoe kwaadaardig zij ook zijn geweest, of 
hoe dwaas zij zich hebben gedragen, als zij zich ervan bekeren, zullen 
wij hen met open armen ontvangen en zullen wij alles doen wat wij 
kunnen om hen in staat te stellen zichzelf te redden.21

Studiesuggesties

• Hoe voelde u zich als u hen die overtredingen tegen u begaan had
den, had vergeven? Waarom zouden de heiligen der laatste dagen 
die niet vergeven schuldiger zijn dan degenen die tegen hen gezon
digd hebben? (Zie ook LV 64:9-11.)

• Als wij ons bewust zijn dat iemand iets tegen ons heeft, wat moe
ten we dan doen?

• In hoeverre kunnen wij door ‘het goede groot te maken’ in andere 
mensen beter ‘onze zending ( ...)  om de mensheid te redden’ vol
brengen?

• Waarom moeten wij genade en mededogen hebben voor onze 
vijanden? Wat zouden we in onze gebeden voor onze vijanden 
kunnen zeggen?

• Waarom kunnen de heiligen vaak ‘de verachting van de wereld’ 
voelen? Hoe zouden wij daarop moeten reageren? Waarom loopt 
de kerk geen ‘gevaar door tegenstand en vervolging van buitenaf’?

• Als wij door andere mensen gekwetst worden, waarom moeten 
wij dan bereid zijn de straf ‘in de handen van de Almachtige’ te 
laten?

• Hoe behandelde de Heiland zijn vijanden? (Zie Lucas 23:34.) Hoe 
kunnen wij zijn voorbeeld volgen en onze vijanden ‘de hand van 
vriendschap’ reiken?
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________IÉ (52®dh--------- --------
Geef toe aan de ingevingen 

van de Geest

Elk kerklid heeft voor zijn persoonlijke leiding 
recht op de inspiratie van de Heilige Geest

Uit het leven van Joseph F. Smith

President Joseph F. Smith keerde in gezelschap van bisschop Charles 
W. Nibley terug van een treinreis naar de oostelijke staten. Bij Green 
River (Wyoming) was hij net het balkon aan de achterkant van de 
wagon opgestapt, toen hij een stem hoorde die zei: ‘Ga naar binnen 
en ga zitten.’ Hij ging weer de trein in, aarzelde even en dacht: Ach, 
misschien beeld ik het me maar in. Toen hoorde hij weer de stem: ‘Ga 
zitten.’ Hij reageerde meteen en ging zitten. Precies op dat moment 
maakte de trein een heftige beweging doordat de locomotief en de 
meeste wagonsdoor een gebroken rail van het spoor liepen. Bisschop 
Nibley zei dat als president Smith niet geluisterd had, hij ernstig 
gewond was geraakt, want hoewel zijn wagon op het spoor bleef, 
waren alle wagons ‘flink tegen elkaar geknald’.

President Smith zei over deze ervaring: ‘Ik heb die stem al vaak 
gehoord, en ik heb er altijd baat bij gehad als ik ernaar luisterde.’

‘[President Smith] leefde in grote harmonie met de Geest van 
de Heer,’ merkte bisschop Nibley op, ‘en zijn leven was zo voorbeel
dig en kuis dat de Heer zich met gemak aan zijn dienstknecht kon 
manifesteren. Hij kon met recht zeggen: “Spreek Here, want uw 
knecht hoort” [1 Samuël 3:9]. (. . .) Het hart van president Smith 
was afgestemd op de celestiale melodieën - hij kon ze horen, en 
hoorde ze ook.’1
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Leringen van Joseph F. Smith

Alle kerkleden hebben het recht om persoonlijke 
leiding van de Heilige Geest te ontvangen

De Geest van inspiratie, de gave van openbaring, behoort niet aan 
slechts één persoon toe; het is geen gave die alleen het presidium van 
de kerk en de twaalf apostelen toebehoort. Hij is niet alleen voorbe
houden aan de presiderende autoriteiten van de kerk, maar is voor 
ieder individueel lid van de kerk. En het is het recht en voorrecht 
van elke man, vrouw of kind die de leeftijd van verantwoordelijkheid 
heeft bereikt om de geest van openbaring te hebben en de geest van 
inspiratie te hebben bij de uitvoering van zijn of haar plichten als lid 
van de kerk.2

Iedere persoon in de kerk heeft net zoveel recht om de geest van 
openbaring te hebben en het begrip van God dat die geest van open
baring hem geeft voor zijn eigen welzijn, als de bisschop die zijn wijk 
presideert. Iedereen heeft het voorrecht om die gave en andere voor
rechten te gebruiken voor zijn eigen aangelegenheden, de juiste 
opvoeding van zijn kinderen, het beheer van zijn boerderij, zijn kud
den, en zijn onderneming (...); het is zijn recht om de geest van open
baring en van inspiratie om het goede te doen, te hebben, om wijs en 
verstandig te zijn, rechtschapen en goed in alles dat hij doet. Ik weet 
dat dit een waar beginsel is.3

Het is het recht van het individu om inspiratie en manifestaties van 
de Heilige Geest te ontvangen voor hun persoonlijke leiding, om hun 
geloof te versterken, hen aan te moedigen in de werken van recht
schapenheid, getrouw te zijn en de geboden die God heeft gegeven te 
onderhouden en na te leven. Het is het recht van elke man en vrouw 
om hier openbaring voor te ontvangen, maar verder niet. Op het 
moment dat er iemand opstaat die het recht op zich neemt om te heer
sen en te dicteren, of zijn broeders te veroordelen, vooral hen die pre
sideren, zou hij onmiddellijk moeten worden tegengehouden, want 
anders zijn onenigheid, verdeeldheid en verwarring het gevolg. Elke 
man en vrouw in deze kerk moet beter weten dan aan zo’n geest toe 
te geven.4

Wij moeten zo dichtbij de Heer leven, zo nederig van geest zijn, zo 
handelbaar en buigzaam zijn onder de invloed van de Heilige Geest 
dat wij onder alle omstandigheden in staat zijn de bedoeling en de wil
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President Joseph F. Smith (links) en presiderende bisschop Charles W. Nibley 
nemen een pauze tijdens een treinreis. Bij een dergelijke treinreis met bisschop 
Nibley werd president Smith verwonding bespaard omdat hij luisterde naar de 

ingevingen van de Geest.
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van de Vader aangaande ons als individu en als functionaris in de kerk 
van Christus te kennen.5

Wij zouden (...)  altijd zo moeten leven dat de Heilige Geest als een 
levende bron in ons is, berekend om ons naar volmaking in rechtscha
penheid te leiden, en naar deugd en integriteit voor God, tot wij onze 
aardse zending volbrengen en elke taak uitvoeren die van ons vereist 
kan worden.6

Meestal krijgen wij openbaring door de stille, 
zachte stem van de Geest

Wij worden niet gevestigd in de waarheid door wonderbaarlijke 
manifestaties aan ons, maar door nederigheid en getrouwe gehoor
zaamheid aan de geboden en wetten van God.

Toen ik als jongen begon in de bediening, ging ik geregeld naar de 
Heer en vroeg Hem om mij iets wonderbaarlijks te tonen zodat ik een 
getuigenis mocht verkrijgen. Maar de Heer weerhield wonderen van 
mij, en toonde mij de waarheid, voorschrift op voorschrift, regel op 
regel, hier een beetje en daar een beetje, tot Hij mij de waarheid liet 
kennen van de kruin op mijn hoofd tot mijn voetzolen, en tot twijfel 
en angst absoluut uit mij verdreven waren. Hij hoefde daar geen engel 
uit de hemel voor te sturen, noch hoefde Hij ervoor te spreken met de 
bazuin van een aartsengel. Maar door de influisteringen van de stille, 
zachte stem van de Geest van de levende God heeft Hij mij het getui
genis gegeven dat ik bezit. En door dat beginsel en die macht zal Hij 
aan alle mensenkinderen kennis van de waarheid geven die hen bij zal 
blijven en hen de waarheid zal laten weten zoals God die weet, en hen 
de wil van de Vader laten doen zoals Christus die doet. En geen enkel 
aantal wonderbaarlijke manifestaties zal dat ooit bereiken.7

Broeders en zusters, u moet zich er nooit zorgen over maken als u 
geen erg grote of wonderbaarlijke manifestatie ontvangt, of als u geen 
uitermate wonderbaarlijke openbaringen uit de hemel ontvangt, als u 
maar zo leeft dat God zich aan u kan openbaren als Hij dat wil. Het zal 
u goed gaan, u zult niets te vrezen hebben, het zal u wat u betreft aan 
niets ontbreken als u in een positie bent om de wil van God te ontvan
gen wanneer Hij ook maar klaar is of verlangt die aan u bekend te 
maken. Dat is genoeg. En dan zal God u alleen dat openbaren wat u 
nodig hebt voor uw ontwikkeling, voor uw groei en vooruitgang in 
uw kennis van de waarheid.8
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Laten wij doen wat de Geest ons ingeeft

Ik voel me fysiek of mentaal niet in staat om mijn taken te verrich
ten als ik de hulp van de Geest van de Heer niet heb. Ik weet niet of er 
iemand is die het werk van de Heer kan doen dat van hem vereist 
wordt, en het onafhankelijk van de Heer kan doen, zonder de ingevin
gen en de inspiratie van de Geest die van de Vader van licht komt.9

Als wij zo leven dat wij de influisteringen van de stille, zachte stem 
van Gods Geest kunnen horen en begrijpen, laten wij dan doen wat 
de Geest ons ingeeft zonder de consequenties te vrezen. Het maakt 
niet uit of het strookt met de denkbeelden van vitters en critici, of van 
de vijanden van Gods koninkrijk. Komt het overeen met de wil van 
de Heer? Klopt het met de geest van het grote werk in de laatste 
dagen waar wij mee bezig zijn? Is het doel gericht op de vooruitgang 
van de kerk en de versterking ervan op aarde? Als het in die richting 
neigt, laten we het dan doen, ongeacht wat de mensen ervan zeggen 
of denken.10

Het is niet genoeg als wij tevreden zijn met slechts kennis van het 
goede. Wetend wat het goede is, moeten wij het goede doen, wat dat 
ook is, wat [Jezus Christus] ook van ons verlangt. Als wij weten wat 
het goede is, als wij de waarheid kennen, moeten we ons houden aan 
het goede en de waarheid, en moeten we altijd het goede doen, onder 
alle omstandigheden, en nooit toegeven aan de verleider of afwijken 
van het goede pad, het enge en nauwe pad dat terugleidt naar de 
tegenwoordigheid van God.11

[Onze] gehoorzaamheid moet vrijwillig zijn. Het moet niet 
gedwongen zijn, er moet geen dwang zijn. De mensen moeten niet 
tegen hun wil gedwongen worden om de wil van God te gehoorza
men. Zij moeten die gehoorzamen omdat zij weten dat het goed is, 
omdat zij het willen doen, en omdat zij het met plezier doen. God ver
heugt zich over het bereidwillige hart.12

Gehoorzamen wij de Geest, dan krijgen wij meer kennis 
en groeit ons onderscheidingsvermogen

De mens is de Bron van alle intelligentie en waarheid veel verschul
digd voor de kennis die hij bezit. Allen die de ingevingen van de Geest 
gehoorzamen, ingevingen die leiden tot deugd, eerbaarheid, de liefde 
van God voor de mens, en de liefde voor waarheid en voor al wat de
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ziel vergroot en veredelt, zullen een reinere, grotere en rechtstreekse, 
vastere kennis van Gods waarheden ontvangen dan ieder ander krij
gen kan.13

Man en vrouw zouden gevestigd moeten raken in de waarheid en 
een fundament moeten krijgen in het evangelie, en van niemand 
afhankelijk moeten zijn voor geleend of weerspiegeld licht, maar 
alleen moeten vertrouwen op de Heilige Geest, die altijd dezelfde is, 
voor altijd schijnt en getuigt tot het individu en de priesterschap, tot 
wie in overeenstemming met de wetten van het evangelie en de wil 
van de Vader leeft. Zij hebben dan eeuwigdurend licht dat niet bedekt 
kan worden.14

De enige veilige manier voor ons als individu is om zo nederig, zo 
rechtschapen en zo getrouw voor God te leven dat wij zijn Geest dus
danig kunnen bezitten dat wij in staat zijn om rechtvaardig te oorde
len, en waarheid van dwaling te onderscheiden, en goed van kwaad.15

Hoe weten wij dat [de raad die wij ontvangen van kerkleiders] juist 
is? Door Gods Geest in ons hart te krijgen, waardoor ons verstand 
opengaat en verlicht wordt, zodat we zelf de leer mogen kennen en in 
staat zijn om waarheid van dwaling te onderscheiden, licht van duis
ternis en goed van kwaad.16

Aan de getrouwe heilige der laatste dagen is het recht gegeven om 
de waarheid te kennen zoals God die kent. En geen enkele macht op 
een lager niveau dan die van het celestiale koninkrijk kan hem mislei
den, kan zijn verstand verduisteren, of zijn kennis van de beginselen 
van het evangelie van Jezus Christus verminderen. Dat is niet moge
lijk, want het licht van God schijnt feller dan de verlichting van vals
heid en dwaling. Daarom stijgen zij die het licht van Christus bezitten, 
de geest van openbaring en kennis van God, uit boven alle grillen van 
de wereld. Zij kennen deze leer, dat die van God is en niet van de 
mens.17

Als wij leven volgens de openbaringen, zal de Heer 
ons licht en intelligentie vergroten

Er moet nog veel geopenbaard worden. Er zijn dingen die we nu 
nog niet begrijpen, die nog geopenbaard moeten worden en die 
God op zijn eigen tijd bekend zal maken. Wat mij betreft is er al zoveel 
geopenbaard als ik lijk te kunnen begrijpen. Als ik maar alles kon 
bevatten wat God heeft geopenbaard, en het kon begrijpen zoals ik
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zou moeten, en het in rechtschapenheid kon toepassen, dan denk ik 
dat ik voorbereid zou zijn op iets meer, als ik het nog waardig was. 
Maar, lieve help, er zijn mensen onder ons die zich zorgen maken en 
druk maken over dingen die nog nooit aan de mens geopenbaard zijn. 
( ...)  Als de mensen hun tiende zouden betalen, het woord van wijs
heid onderhouden, hun gebeden doen, hun leven wijden aan de wer
ken van rechtschapenheid op aarde en het evangelie voor zichzelf 
bestuderen en het gehoorzamen, zou het niet zo hard nodig zijn om 
vragen te stellen, en vergeet ook niet dat ze alles dan beter zouden 
weten dan nu.18

Wij weten niets, en wij verkondigen niets aan de mensen, behalve 
dat wat de Here God heeft geopenbaard, en wij adviseren de autoritei
ten en hen die tot taak hebben om de evangeliebeginselen aan de 
wereld te leren en aan de heiligen der laatste dagen, om hun leringen 
en instructies te beperken tot het geopenbaarde woord van God. Ik 
verzeker u dat er al veel geopenbaard is dat nog niet is nageleefd. Er 
moet nog veel geleerd worden. Er moet nog veel onderwezen worden 
door de geest van instructie en er is nog veel dat door de profeet 
Joseph en zijn tijdgenoten is geopenbaard dat de mensen nog niet in 
hun hart ontvangen hebben en waartoe zij nog niet zo bekeerd zijn als 
ze zouden moeten.

Zijn wij in staat de grondregels van het evangelie en Gods wetten 
die al geopenbaard zijn na te leven en te gehoorzamen, dan zijn wij 
veel beter af en zijn wij dichter bij het doel van vervolmaking in wijs
heid, kennis en macht dan nu. Als die tijd aanbreekt, dan zullen er aan 
Gods volk nog grotere zaken geopenbaard worden. Maar tot wij onze 
plicht doen inzake wat wij al ontvangen hebben, tot wij getrouw zijn 
in de zaken die ons tot nu toe zijn toevertrouwd, tot wij onze gods
dienst zoals wij die nu hebben ook werkelijk naleven, zou er veroor
deling over ons gebracht worden als wij meer geboden, meer licht en 
intelligentie kregen. Het is genoeg als wij leven naar het licht van de 
huidige inspiratie en de huidige openbaring, en het is genoeg als ieder 
lid van de kerk de geboden van de Heer onderhoudt en werkt in de 
kerk naar de Geest hem of haar ingeeft en leidt in de uitvoering van 
kerktaken. Elke ziel onder ons heeft recht op inspiratie van God om te 
weten wat onze plicht is en hoe wij die moeten doen.19

Wat wij moeten doen, is in overeenstemming leven met het licht 
en de intelligentie die God ons in deze bedeling geopenbaard heeft, 
opdat wij in harmonie met de hemelse machten en bij hemelse perso
nen mogen leven, en vooral onze Heer Jezus Christus, die ons Hoofd
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is, die onze Wetgever, ons Voorbeeld en de Weg tot leven en heil voor 
de hele wereld is; door wie wij het celestiale koninkrijk van God in 
kunnen gaan, en zonder wie wij nooit die heerlijkheden zonder einde 
zouden kunnen ingaan. Hij is de Weg, het Licht en het Leven van de 
wereld, en wie ook de geboden onderhoudt die Hij ons heeft gegeven, 
en de werken doet die Hij heeft gedaan en ons geboden heeft om te 
doen, zal nooit in duisternis leven, maar zal het licht van het leven in 
zich hebben.20

Studiesuggesties

• Wie staat de ‘geest van openbaring’ ter beschikking?

• Op welke terreinen van ons leven kunnen we de persoonlijke 
leiding van de Geest gebruiken?

• Waarom zou God ons meestal door de stille, zachte stem van de 
Geest leiden en niet door ‘wonderbaarlijke manifestaties’? (Zie ook 
1 Koningen 19:11-12.) Op welke manieren leidt God ons door de 
stille, zachte stem?

• Hoe kunnen wij weten of wij beïnvloed worden door de Geest van 
de Heer? (Zie ook LV6:15, 22-23; 9:8-9; 11:12-14.)

• Waarom worden wij niet gedwongen om gevolg te geven aan de 
ingevingen van de Geest? Waarom zou God zich ‘verheugen in het 
bereidwillig hart’?

• Hoe moeten wij leven om leiding van de Geest te kunnen ontvan
gen? Wat beperkt ons vermogen om ingevingen van de Geest te 
ontvangen?

• Heeft de Geest u weleens geholpen om uw kennis van Gods waar
heid te vergroten?

• Welke zegeningen krijgen zij die vertrouwen op de ingevingen van 
de Heilige Geest en die niet vertrouwen op ‘geleend of weerspie
geld licht’?

• Hoe kunnen wij ons erop voorbereiden meer licht en intelligentie 
te ontvangen? (Zie ook Alma 12:10.)
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Glen S. Hopkinson, Beproeft Mij tóch daarmede; 
laat getrouwe HLD-pioniers zien die hun tiende brengen. Vaak werd de tiende bij een 

tiendekantoor vlakbij de Salt Lake-tempel in natura betaald en niet in geld.
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Gehoorzaamheid aan de 
wet van tiende

Wie de wet van tiende gehoorzamen, 
dragen bij tot het bereiken van de doeleinden van de 

Heer en maken aanspraak op zijn zegeningen.

Uit het leven van Joseph F. Smith

jA i-an het eind van de negentiende eeuw had de kerk gigantische 
schulden, ter waarde van meer dan een miljoen dollar. Die financiële 
verplichting drukte zwaar op Joseph F. Smith, Tijdens de oktobercon- 
ferentie van 1899 zei hij: ‘Wij hebben veel waardevolle instructie 
gehad met betrekking tot onze plichten als heiligen der laatste dagen, 
niet alleen met betrekking tot de wet van tiende, maar ook met betrek
king tot andere zaken, die elk op zich net zo belangrijk zijn als de wet 
van tiende. Maar er is momenteel voor het welzijn van de kerk niets zo 
belangrijk als de overweging van deze wet, waardoor er middelen in 
het magazijn van de Heer komen om te voorzien in de behoeften van 
de mensen.’1

Zeven jaar later kwam president Smith op een dag thuis van kan
toor en trof zijn dochter Rachel aan in de hal van het Beehive House.

‘Waar is je moeder?’ informeerde hij.

‘Weet ik niet.’

‘Waar zou ze kunnen zijn?’

‘Weet ik niet.’

‘Wanneer komt ze terug?’

‘Weet ik niet, papa, ik weet niet veel. Ik ben net uit school geko
men.’
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‘Nou meisje,’ zei hij, ‘ik wilde het eigenlijk eerst aan je moeder ver
tellen, maar omdat jij niets weet, zal ik het jou vertellen.’ Hij had een 
stuk papier in zijn hand.

‘Zie je dit papier?’

‘Ja, papa.’

‘Het betekent dat de kerk eindelijk geen schulden meer heeft.’ Hij 
glimlachte. ‘Zo, nu weet je echt iets!’2

Leringen van Joseph F. Smith

Door gehoorzaamheid aan de wet van tiende bevestigen 
wij onze trouw aan Gods koninkrijk

God eist dat wij een tiende van ons inkomen naar zijn magazijn 
brengen; en dat is een permanente wet voor alle ringen van Zion.3

Met dit beginsel [tiende] wordt de trouw van de mensen in deze 
kerk beproefd. Door dit beginsel wordt duidelijk wie voor Gods 
koninkrijk is en wie er tegen is. Door dit beginsel is te zien wie de wil 
van God wil doen en zijn geboden wil onderhouden, waardoor het 
land van Zion aan God wordt toegewijd. En wie tegen dit beginsel is, 
snijdt zichzelf af van de zegeningen van Zion. Dit beginsel is uitermate 
belangrijk, want hierdoor wordt bekend wie er trouw of ontrouw is. 
In dat opzicht is het net zo essentieel als geloof in God, bekering van 
zonde, doop voor de vergeving van zonden, of de oplegging van han
den voor de gave van de Heilige Geest.4

De wet van tiende is een test waardoor de mensen individueel 
beproefd worden. Al wie dit beginsel niet nakomt, zal bekend staan 
als iemand die onverschillig staat tegenover het welzijn van Zion, die 
zijn plicht als kerklid verzuimt en niets doet aan het bereiken van de 
materiële vooruitgang van Gods koninkrijk. Hij draagt ook niets bij tot 
de verbreiding van het evangelie onder de volken der aarde, en ver
zuimt datgene te doen wat hem recht zou geven op de zegeningen en 
verordeningen van het evangelie.5

De wet van tiende onderhouden is vrijwillig. Ik kan naar eigen keus 
mijn tiende betalen of niet. Het is mijn eigen zaak of ik dat doe of niet, 
maar aangezien ik de kerk trouw ben, haar belangen trouw ben, 
geloof dat het juist en rechtvaardig is om de wet van tiende te onder
houden, doe ik dat ook - wat hetzelfde principe is als dat ik het juist
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vind dat ik de wet van bekering naleef en de wet van de doop voor 
vergeving van zonden.6

Van hen onder ons die in het verleden onze tiende niet betaald 
hebben, en daarom verplichtingen hebben tegenover de Heer, die niet 
in de omstandigheden zijn om te betalen, vereist de Heer dat ook niet 
meer, maar Hij zal ons het verleden vergeven als wij deze wet in de 
toekomst eerlijk naleven. Dat is royaal en vriendelijk, en ik ben er 
dankbaar voor.7

Ik heb al eerder gezegd, en ik zal dat hier nog eens herhalen, dat 
iemand die altijd zijn of haar tiende betaalt, nooit zal afvallen van de 
kerk. Het maakt niet uit hoeveel of hoe weinig het is; het is een wet 
van de Heer; het is een bron van inkomsten voor de kerk; het is Gods 
vereiste; en Hij heeft gezegd dat zij die het niet doen, geen erfdeel in 
Zion waardig zijn. Geen mens zal ooit afvallen van de kerk zo lang hij 
zijn tiende betaalt. Dat is redelijk. Waarom? Omdat hij, zolang hij 
geloof heeft om zijn tiende betalen, geloof heeft in de kerk en in de 
evangeliebeginselen, en dan is er nog goeds in hem, en is er nog licht 
in hem. Zolang hij dit doet, zal de verleider hem niet overwinnen en 
hem misleiden.8

Tiende is Gods wet van inkomsten voor zijn kerk 
en het zegenen van de heiligen

De wet van tiende is de wet van inkomsten voor De Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Zonder die wet zou het 
onmogelijk zijn om de doeleinden van de Heer te verwezenlijken.9

De Heer ( ...)  heeft de wet van tiende gegeven zodat er middelen in 
zijn magazijn zouden zijn om de doeleinden te verwezenlijken die Hij 
in gedachten had; om de armen te vergaderen, het evangelie te ver
breiden onder de volken op aarde; om hen te onderhouden van wie er 
vereist wordt dat zij dag in dag uit hun voortdurende aandacht geven 
aan het werk van de Heer, en voor wie er voorzieningen getroffen 
moesten worden. Zonder deze wet zou dit alles niet gedaan kunnen 
worden, zouden er geen tempels gebouwd en onderhouden kunnen 
worden, en zouden de armen niet gevoed en gekleed kunnen worden. 
Daarom is de wet van tiende nodig voor de kerk, zo nodig zelfs dat de 
Heer hem sterk beklemtoond heeft.10

[Tiende] wordt gebruikt om de verordeningen van Gods huis in 
( ...)  tempels te verrichten. Duizenden en duizenden dollars ervan
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worden gebruikt om de jeugd van Zion te onderwijzen en de scholen 
van de kerk te onderhouden. Duizenden dollars worden gebruikt om 
de armen te voeden en kleden, en te zorgen voor hen die afhankelijk 
zijn van de kerk. Zij zijn van hun ‘moeder’ afhankelijk voor hun steun 
en onderhoud, en het is juist en gepast dat de kerk voor zover moge
lijk zorgt voor haar eigen armen en behoeftigen, zwakken en hulpelo
zen.11

De Heer heeft geopenbaard hoe die middelen [de tiende] beheerd 
moeten worden; namelijk door het presidium en door de hoge raad 
van de kerk (dat wil zeggen, de twaalf apostelen), en de presiderende 
bisschop van de kerk. Ik vind dat wijs. Het wordt niet overgelaten aan 
één persoon, die het alleen moet uitgeven of behandelen, helemaal 
niet. Het is aan ten minste achttien personen, mannen van wijsheid, 
geloof en grote capaciteiten, zoals die achttien mannen zijn. Ik zeg dat 
het aan hen is om de tiende van de mensen uit te geven en het te 
gebruiken voor welk doel zij in hun wijsheid en oordeel ook achten 
dat de kerk er het meeste bij gebaat is; ( ...)  dit tiendefonds wordt 
beheerd door deze mannen die de Heer heeft aangewezen om daar 
gezag over te hebben, voor de benodigdheden en het nut van de 
kerk.12

De Heer ( ...)  vereist vooral van de mensen die aan het hoofd van 
deze kerk staan en die verantwoordelijk zijn voor het leiden van Gods 
volk, dat zij erop toezien dat Gods wet van [tiende] onderhouden 
wordt. Het is onze plicht. ( ...)  Het is de plicht van de leiders van de 
kerk om iets te zeggen over dat beginsel, opdat de mensen niet alleen 
hun plicht mogen doen met betrekking tot deze wet, maar dat er ook 
iets in het magazijn van de Heer mag zijn waarmee voorzien kan wor
den in de behoeften van de mensen; want de behoeften van de kerk 
zijn de behoeften van de mensen. De leden van de kerk zijn de kerk, 
daarom rust elke verplichting van de kerk ook op elk individueel lid 
van de kerk en heeft hij de plicht om zijn evenredig deel bij te dragen. 
De Heer vereist van ons dat wij erop toezien dat zijn wet door zijn 
volk onderhouden wordt.13

Ik wil mijn broeders en zusters die hier vanmorgen zijn zeggen dat 
er naar mijn mening nog nooit een tijd is geweest waarin de leden van 
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen een 
beter leven leidden, of waarin zij getrouwer en ijveriger waren dan nu. 
Wij hebben verschillende manieren om dat te beoordelen. Eén bijzon
der nauwkeurige manier om daar achter te komen, is het feit dat de 
wet van tiende wordt onderhouden. ( ...)  Dat is een goede indicatie
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dat de heiligen der laatste dagen hun plicht doen, dat zij geloof heb
ben in het evangelie, dat zij bereid zijn om Gods geboden te onder
houden en dat zij misschien wel getrouwer zijn dan ooit tevoren.

Ik wil nog iets tegen u zeggen, en dat is eigenlijk een felicitatie. 
Namelijk dat wij door de zegen van de Heer en de getrouwheid van de 
heiligen in het betalen van hun tiende alle schulden van de kerk heb
ben afbetaald. Momenteel is De Kerk van Jezus Christus van de Heili
gen der Laatste Dagen niemand meer een dollar schuldig die zij niet 
onmiddellijk kan betalen. Eindelijk zijn wij in een positie waarin wij 
boter bij de vis kunnen doen. Wij hoeven geen geld meer te lenen en 
we hoeven dat nooit meer te doen als de heiligen der laatste dagen 
hun godsdienst blijven naleven en deze wet van tiende blijven onder
houden. Het is de w et van inkomsten voor de kerk.

Verder wil ik tot u zeggen dat wij misschien niet in staat zijn om 
het meteen te bereiken, maar wij verwachten de tijd te zien komen 
dat wij u geen dollar meer hoeven te vragen als bijdragè, behalve dat 
wat u vrijwillig geeft, omdat we dan genoeg tiende in het magazijn van 
de Heer hebben om alles te betalen dat nodig is voor de voortgang van 
Gods koninkrijk. ( ...)  Dat is het ware beleid, het ware doel van de 
Heer voor het beheer van de aangelegenheden van zijn kerk.14

Het voornaamste aspect van tiende betalen is 
gehoorzaamheid aan de wet

Ongetwijfeld zou er met betrekking tot dit beginsel van tiende veel 
meer uit de Schriften te lezen zijn wat God in deze bedeling aan ons 
geopenbaard heeft, en wat Hij van ons vereist opdat wij door gehoor
zaamheid aan zijn wet dit land mogen heiligen zodat het waarlijk een 
land van Zion voor ons mag worden. En de belofte is dat Hij, als wij de 
wetten van God gehoorzamen, ons vertrouwen in Hem stellen en 
dicht tot Hem naderen, dicht tot ons zal naderen, en dat Hij ons zal 
belonen met zijn gunst en zegen. Hij zal de afvreter dreigen en zal de 
aarde vruchtbaar maken, opdat zij van haar kracht zal geven aan de 
landman, de bewerker van de aarde en de herder van kudden. Hij zal 
zijn koeien vermenigvuldigen, en zal er aan de rechterhand en de 
linkerhand wel bij varen, en zal een overvloed hebben omdat hij zijn 
vertrouwen stelt in God. Hij nadert Hem en is bereid Hem op de proef 
te stellen om te zien of Hij dan niet de vensters van de hemel zal 
opendoen en zegeningen in overvloed over hem uitgieten [zie 
Maleachi 3:10]. Laat ieder die het evangelie van Jezus Christus heeft
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ontvangen deze uitspraak ontvangen en naar deze woorden luisteren. 
Sommigen kunnen ze onderschatten. Maar zij die dat doen, zullen 
ongetwijfeld niet tot de Heer naderen, en zullen verzuimen de Heer 
op de proef te stellen, zij zullen de geboden die Hij heeft gegeven niet 
onderhouden, en zij zullen nooit weten dat God de waarheid zegt en 
dat Hij in staat is om zijn woord en beloften te houden aan zijn volk als 
dat bereid is te gehoorzamen en zijn w et te onderhouden. ( ...)

Ik heb een broeder ontmoet - ik hoef zijn naam niet te noemen, 
want hij is slechts één uit duizenden die van hetzelfde kunnen getui
gen, niet alleen van horen zeggen, maar door het bewijs van nijver
heid, welvaart, vooruitgang en verbetering waarmee hij midden in de 
woestijn omringd wordt. Dit seizoen heeft hij rijke oogsten binnenge
haald, zijn boerderijen hebben een overvloed opgeleverd, terwijl de 
boerderijen van veel van zijn buren onder het onkruid zitten en hun 
oogst maar de helft tot een derde is geweest van wat hij heeft binnen
gehaald. Hoe verklaart u dat? Ik verklaar het door het feit dat God hem 
gezegend heeft. En hij verklaart het ook zo, want hij is een intelligent 
man, een man die niet alleen verstandig werkt, maar in de vrees van 
God leeft en in het verlangen van zijn hart om zijn wetten te gehoorza
men. ( ...)  Hij betaalt zijn tiende, denkt aan zijn offergaven, hij is 
gehoorzaam aan Gods w etten en is niet bang om tot zijn vrienden en 
buren te getuigen dat het door zijn gehoorzaamheid komt dat God 
hem gezegend heeft met welvaart en hem heeft gemaakt wat hij nu is. 
En ik getuig dat het komt doordat God hem gezegend heeft, en zijn 
grond, en zijn werk, zodat hij de inkomsten kreeg en de zegeningen 
ontving waar hij naar streefde en voor werkte. Hij heeft gehandeld in 
goed geloof in de Heer. De Heer kende zijn hart en heeft hem dien
overeenkomstig gezegend.15

Dus kom ik tot de conclusie dat het voornaamste aspect van tiende 
betalen gehoorzaamheid aan de wet is, en dat er meer goeds tot ons 
zal komen door die gehoorzaamheid dan tot wie dan ook. Al hebben 
wij tienduizenden dollars op onze naam staan en betalen wij een eer
lijke tiende van ons inkomen, waardoor onze tiende een groot bedrag 
wordt, toch zal het goede dat er voor ons voortkomt uit gehoorzaam
heid aan de w et van God uiteindelijk veel groter zijn dan het goede dat 
onze middelen bij de armen doen. Hij die een bijdrage geeft, wordt 
meer gezegend dan hij die hem ontvangt.

De moeilijkheid is dat als een mens rijk wordt, hij zich meteen te 
arm begint te vinden om de wetten van God te gehoorzamen. Rijkdom 
maakt mensen arm als het erom gaat met de Almachtige om te gaan.
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De arme kan zijn tiende makkelijk betalen en kan bijdragen van zijn 
kleine inkomen voor het welzijn van de behoeftige. Maar als hij miljo
nair wordt, of iets dergelijks, dan wordt hij zelfzuchtiger. Het gevolg is 
dat hij zichzelf de gelegenheid ontzegt om grotere manifestaties te 
ontvangen van de vriendelijkheid en genade van God ten opzichte van 
hem, die hij zou kunnen ontvangen door het grotere nut dat hij met 
zijn toegenomen middelen zou kunnen hebben.

Gehoorzaamheid is wat de Almachtige vereist. Het was gehoor
zaamheid wat Hij van Abraham vereiste. Ik heb het nu over gehoor
zaamheid aan God, niet aan de mens. En ik daag iedereen uit om te 
bewijzen dat gehoorzaamheid aan God, zelfs in het betalen van tiende, 
niet beter is dan ongehoorzaamheid - beter voor de mens zelf, en 
beter voor het hele volk. Als iemand de wet van tiende gehoorzaamt, 
heeft hij recht op de zegening van God zelf, en, wat hem betreft, zijn 
er middelen in het magazijn van de Heer om de armen te voeden, het 
evangelie overal te verbreiden, tempels te bouwen en zijn doeleinden 
te verwezenlijken; maar als hij deze w et niet gehoorzaamt, dan is er 
niets, en dan ontzegt hij zichzelf de zegen die de Heer hem anders 
gegeven had.16

Studiesuggesties

• Wat is de w et van tiende van de Heer? (Zie ook LV 119:3-4.) Welke 
evangeliebeginselen brengen wij in praktijk als we onze tiende 
betalen? Waarom is gehoorzaamheid aan de w et het ‘voornaamste 
aspect’ van tiende betalen?

• Wat kunnen kerkleden doen die in het verleden hun tiende niet 
betaald hebben en dit gebod nu wel willen onderhouden? Wat kan 
ertoe leiden dat mensen achter raken met het betalen van hun 
tiende? Hoe kan welvaart de mensen ‘egoïstischer’ maken?

• Voor welke doelen wordt de tiende onder meer gebruikt? In welke 
opzichten wordt er met de tiende voorzien in de geestelijke en de 
materiële behoeften van kerkleden en andere mensen?

• Wie bepaalt er hoe de uitgaven uit het tiendefonds van de kerk 
worden verdeeld? (Zie ook IV 120.)

• Hoe kan men zijn gezinsleden leren tiende te betalen?
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Welke zegeningen belooft de Heer aan hen die hun tiende betalen? 
(Zie ook Maleachi 3:10-12.) Wanneer en hoe bent u gezegend door 
de w et van tiende te gehoorzamen?
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Vrijheid door gehoorzaamheid

God heeft ons de vrijheid gegeven om goed 
of kwaad te kiezen en zal ons verantwoordelijk 

houden voor het gebruik van de intelligentie 
en de kansen die Hij ons heeft gegeven.

Uit het leven van Joseph F. Smith

esident Joseph F. Smith geloofde dat de individuele keuzevrijheid 
en verantwoordelijkheid onmisbare, essentiële onderdelen zijn van 
het proces waardoor Gods kinderen worden zoals Hij. ‘U en ik moeten 
de zegeningen van het eeuwig leven voor onszelf verkrijgen, door 
gehoorzaamheid en de genade van God’, legde hij uit. ‘Wij hebben 
de macht om onze eigen wil te gebruiken, en wij kunnen goed of 
kwaad kiezen. ( ...)  Wij moeten leren zelf te staan of te vallen, zowel 
man als vrouw.’1

President Smith verscheen in 1904 in eigen persoon voor de leden 
van het Congres van de Verenigde Staten en getuigde met kracht van 
het recht van kerkleden om hun keuzevrijheid te gebruiken voor het 
doen van persoonlijke, godsdienstige en politieke keuzen. Op 26 
maart 1907 publiceerde het Eerste Presidium ‘An Address: The Church 
of Jesus Christ of Latter-day Saints to the World’, wat unaniem werd 
aangenomen tijdens de algemene aprilconferentie van 1907. Er wer
den veel fundamentele geloofspunten van de heiligen der laatste 
dagen in herhaald, en eindigde met de verklaring: ‘Wij geloven in de 
keuzevrijheid van de mens, en daardoor in zijn individuele verant
woordelijkheid.’2

President Smith geloofde en onderwees in het feit dat gehoorzaam
heid aan de wetten van het evangelie van Jezus Christus de enige 
manier is om de vrijheid te verkrijgen die Jezus Christus beloofde toen 
Hij zei: ‘de waarheid zal u vrijmaken’ (Johannes 8:32).
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Leringen van Joseph F. Smith

God heeft ons de gave van keuzevrijheid gegeven en 
zal ons verantwoordelijk houden voor onze keuzen

God heeft alle mensen keuzevrijheid gegeven en tevens het voor
recht om Hem te dienen of Hem niet te dienen, het goede of het ver
keerde te doen. Dat voorrecht is aan iedereen gegeven, ongeacht hun 
overtuiging, huidskleur of omstandigheden. De rijken hebben die keu
zevrijheid, de armen hebben die keuzevrijheid, en niemand is door 
enige macht van God de mogelijkheid ontnomen om die keuzevrijheid 
ten volle uit te oefenen. Die keuzevrijheid is aan allen gegeven. Dat is 
een zegening waarmee God de wereld van de mens heeft begiftigd, 
de wereld van al zijn kinderen. Maar Hij zal ons strikt verantwoordelijk 
houden voor het gebruik van die keuzevrijheid, en zoals er van Kaïn 
is gezegd, zal er van ons gezegd worden: ‘Is er niet, indien gij goed 
handelt, verhoging? Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde 
als een belager aan de deur’ (Genesis 4:7; naar de Statenvertaling en 
NBG-vertaling van de Bijbel).3

Wij zijn vrij om te kiezen, en kunnen kiezen om het evangelie te 
aanvaarden of te verwerpen, het voorbeeld van de Heiland of van 
Lucifer te volgen. Die keuze is aan ons. Wij zijn erfgenaam van God en 
mede-erfgenaam van Jezus Christus, en hebben het voorrecht om 
heerlijkheid en verhoging te bereiken in het koninkrijk waar Jezus en 
de geheiligden verblijven, maar het is aan ons om dat te kiezen of te 
verwerpen. God heeft verklaard dat Hij alleen van ons zal eisen wat 
wij ook echt kunnen doen. Als Hij ons taken geeft die moeilijk uit te 
voeren zijn, als we het vanuit een natuurlijk standpunt bekijken, dan 
zal Hij ons de macht geven om ze te verwezenlijken. Maar als we het 
niet waardig zijn, en we niet al onze energie en intelligentie die wij 
van nature bezitten ervoor inzetten, zal zijn belofte niet worden ver
vuld, omdat hij alleen geldt op voorwaarde dat wij ons deel doen.4

De Heer heeft de mensenkinderen hun keuzevrijheid gegeven. De 
mens kan naar eigen keus goed of kwaad doen. ( ...)  Hij houdt 
ons gewoon verantwoordelijk tegenover Hem en vraagt rekenschap 
van de intelligentie en de kansen die Hij ons hier in het vlees heeft 
gegeven.5
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Arnold Friberg, Hoofdaanvoerder Moroni zw aait de banier der vrijheid. 
Kerkleden in het Boek van Mormon verzamelden rond de banier der vrijheid om een 

verbond te sluiten dat zij ‘hun rechten en hun godsdienst [zouden] handhaven, 
opdat de Here God hen [mocht] zegenen’ (Alma 46:20).
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God staat het gebruik van onze 
keuzevrijheid niet in de weg, maar laat ons de 

consequenties van onze keuzen ervaren

De goddelijke voorzienigheid grijpt niet in als de mens zijn keuze
vrijheid gebruikt. Als het de mens niet vrij stond om goed te kiezen en 
het kwaad te weigeren, of vice versa, dan zou er geen rechtvaardig
heid of zelfs rede schuilen in het vellen van een oordeel over ze. Als 
gevolg van de macht om zijn vrije wil uit te oefenen, wordt de mens 
een verantwoordelijk wezen, en zal daarom de consequenties onder
gaan van zijn eigen handelingen. Hij zal beloond of bestraft worden, al 
naar gelang zijn werken, als de boeken worden geopend en hij geoor
deeld wordt naar hetgeen erin geschreven staat.

God zou ongetwijfeld oorlog kunnen afwenden, misdaad voorko
men, armoede wegvagen, dwaling overwinnen, en alles heerlijk, mooi 
en vreugdevol maken. Maar dat zou de vernietiging van een essentiële 
en fundamentele eigenschap van de mens inhouden - het recht van de 
keuzevrijheid. Het is voor het welzijn van zijn zoons en dochters dat 
zij zowel met het kwade in aanraking komen als met het goede, met 
duisternis zowel als licht, met dwaling zowel als waarheid, en met de 
gevolgen van de overtreding van eeuwige wetten. Daarom heeft Hij 
het kwaad toegelaten dat tot stand is gekomen door de handelingen 
van zijn schepsels, maar Hij zal de uiteindelijke gevolgen ervan 
beheersen voor zijn eigen heerlijkheid en de vooruitgang en verho
ging van zijn zoons en dochters, als zij gehoorzaamheid hebben 
geleerd door dat waaronder zij lijden. De tegenstellingen in deze 
wereld van een mengeling van verdriet en vreugde zijn opvoedkundig 
van aard, en zullen de manier zijn waarop de mensheid tot een volko
men waardering wordt gebracht van al wat juist, waar en goed is. De 
voorkennis van God geeft niet aan dat Hij de hand heeft in het tot 
stand brengen van dat wat Hij voorziet, noch maakt het Hem in welke 
mate dan ook verantwoordelijk voor dat wat de mens doet of weigert 
te doen.6

Er gebeuren veel dingen in de wereld waar wij moeilijk een goede 
reden in kunnen zien om er de hand van de Heer in te erkennen. ( ...)  
De enige reden die ik heb kunnen ontdekken om de hand van de Heer 
te erkennen in bepaalde voorvallen, is het feit dat wat er gebeurd is, 
door de Heer is toegelaten. Als twee mannen aan hun driften, hun zelf
zucht en boosheid toegeven en ruzie maken met elkaar, en die ruzie 
leidt tot lichamelijke strijd en geweld onder hen, dan is het moeilijk
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voor mij om de hand van de Heer in dat voorval te erkennen, behalve 
dan dat de mannen die op die manier van mening verschillen en ruzie 
maken, van God de keuzevrijheid hebben gekregen om hun eigen 
intelligentie te gebruiken, voor zichzelf goed van kwaad te onder
scheiden, en naar hun eigen verlangens te handelen. De Heer heeft 
niet bedoeld of gepland dat die twee mannen ruzie zouden maken, of 
op zo’n manier uiting geven aan hun boosheid dat het tot geweld 
onder hen zou leiden, en misschien wel tot bloedvergieten. God heeft 
nooit zoiets bedoeld, noch kunnen wij dergelijke zaken toeschrijven 
aan de Almachtige. ( ...)

De keuzevrijheid die [God] ons heeft gegeven, heeft ons vrij gela
ten om eigenmachtig op te treden - om als wij dat willen, dingen te 
doen die niet goed zijn, die in tegenspraak zijn met de w etten van 
leven en gezondheid, die niet wijs of verstandig zijn - en de gevolgen 
kunnen ernstig zijn voor ons, vanwege onze onwetendheid of onze 
vastberadenheid om te volharden in dat wat wij willen, in plaats van te 
voldoen aan de eisen die God ons heeft gesteld.7

U zult de consequenties van uw eigen vergissingen ondergaan, 
van uw eigen fouten, ook al brengen zij verdriet, ziekte of zelfs de 
dood met zich mee! Ik erken dus de hand van de Heer in deze keuze
vrijheid die Hij de mensenkinderen gegeven heeft, maar ik erken 
de hand van de mens in de consequenties van zijn eigen handelingen, 
de gevolgen van zijn ongehoorzaamheid aan de wet van God. Ik schrijf 
de zwakheden, de vergissingen of fouten, de misdaden en het kwaad 
van de mens, en het kwaad dat er in de wereld heerst, niet toe aan 
God de Vader.8

Het is op [het] gebied van de keuzevrijheid geweest, en het 
gebruik van het menselijk oordeel, dat het meeste kwaad dat er in de 
wereld is gedaan, is voorgekomen - het martelaarschap van de heili
gen, de kruisiging van de Zoon van God zelf, en veel van de afval en 
afdwaling van het werk van de rechtschapenheid en van de wetten 
van God, zijn op dit gebied van de keuzevrijheid voorgekomen en van 
het gebruik van het menselijk oordeel. God heeft in zijn eindeloze 
wijsheid en grote genade middelen verschaft en heeft de mensenkin
deren de weg gewezen waardoor zij, zelfs met hun keuzevrijheid en 
gebruik van hun eigen oordeel, individueel tot God kunnen gaan in 
geloof en gebed, en erachter komen wat hun menselijk oordeel en 
wijsheid zou moeten leiden. En ik wil niet dat de heiligen der laatste 
dagen vergeten dat dit hun voorrecht is.9
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De kerk van Jezus Christus pleegt geen inbreuk 
op de vrijheid van het individu

Het koninkrijk van God is een koninkrijk van vrijheid; het evange
lie van de Zoon van God is het evangelie van vrijheid.10

Kunt u een organisatie vinden, godsdienstig of anderszins, die 
dezelfde mate van volmaking in bestuur en organisatie heeft als te vin
den is in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen, die gesticht is door inspiratie aan de profeet Joseph Smith? En 
wat is het doel van die organisatie? Om mensen te onderdrukken? Om 
u te schaden? Om u neer te buigen op de aarde? Is het om u uw vrijhe
den, uw rechten of uw voorrechten te ontnemen? Is het om u een 
slaaf te maken en u te verlagen tot het stof? Of is het om u te verhogen 
op de schaal van intelligentie en mannelijkheid en uw vrijheden te ver
groten, want er is geen vrijheid als de vrijheid van het evangelie van 
Jezus Christus? Ik kan u namelijk zeggen dat geen mens vrij is als hij in 
de slavernij van zonde en overtreding verkeert, noch is hij vrij als hij in 
de slavernij van onwetendheid met betrekking tot het plan van leven 
en heil verkeert.11

Ik geloof dat er geen vrijer, onafhankelijker of intelligenter volk te 
vinden is in de wereld, onafhankelijker in het kiezen van de koers die 
zij willen gaan in het werk dat zij doen en in al hun aangelegenheden, 
dan de heiligen der laatste dagen. Er is momenteel in de hele wereld 
geen goed lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laat
ste Dagen dat niet zo is vanwege zijn onafhankelijkheid van karakter, 
vanwege zijn intelligentie, wijsheid en vermogen om goed van kwaad 
te onderscheiden.12

De godsdienst van de heiligen der laatste dagen heeft betrekking 
op zowel ons huidige gedrag als ons toekomstige geluk. Het beïn- 
vloedt haar volgelingen [gelovigen] in alles wat een uitwerking heeft 
op het karakter van de mens. Het is zowel voor het lichaam als de 
geest. Het leert de mens hoe hij in deze wereld moet leven en hande
len om voorbereid te zijn op de realiteit van de toekomende wereld. 
Daarom instrueert de kerk zowel in materiële als geestelijke zaken, 
voor zover ze betrekking hebben op de kerk, haar eigendommen, 
instellingen en omgang met haar leden. Maar ze pleegt geen inbreuk 
op de vrijheid van het individu of het terrein van de staat. De keuze
vrijheid van de mens is een fundamenteel beginsel dat, volgens de leer 
van de kerk, zelfs God zelf niet onderdrukt.13
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Gehoorzaamheid, de juiste uitoefening
van keuzevrijheid, brengt zegeningen van onschatbare 

waarde met zich mee

Er zijn ( ...)  bepaalde zegeningen waarmee God de mensenkinde
ren begiftigt op uitsluitend de voorwaarde dat zij deze keuzevrijheid 
juist gebruiken. Niemand kan bijvoorbeeld vergeving van zijn zonden 
ontvangen als hij zich niet bekeert en zich laat dopen door iemand 
die daartoe het gezag bezit. Als wij vrij van zonden willen zijn, van de 
gevolgen ervan, van de macht ervan, dan moeten we deze door God 
geopenbaarde wet gehoorzamen, anders krijgen we nooit vergeving 
van zonden. Dus al heeft God ongeacht deze voorwaarde alle mensen 
die keuzevrijheid gegeven om te kiezen tussen goed en kwaad, heeft 
Hij de mensenkinderen alleen maar vergeving van zonden gegeven, en 
zal dat alleen maar blijven doen, als gevolg van hun gehoorzaamheid 
aan de wet. ( ...)

Alle mensen zijn gezegend met de kracht van hun lichaam,, het 
gebruik van hun verstand, en het recht om op godsdienstig gebied de 
verstandelijke vermogens waarmee zij zijn begiftigd te gebruiken zoals 
het hen goed dunkt. Maar God heeft niet toegestaan dat de gave van 
de Heilige Geest verleend werd aan iemand, die zich niet hield aan 
Gods wetten, en Hij zal dat ook nooit toestaan. Daarom kan niemand 
vergeving van zonden ontvangen; niemand kan de gave van de Heilige 
Geest ontvangen; niemand kan de openbaringen van God ontvangen; 
niemand kan het priesterschap ontvangen, alsmede de daaraan ver
bonden machten en voorrechten; niemand kan erfgenaam van God en 
mede-erfgenaam van Jezus Christus worden, als hij niet voldoet aan de 
vereisten van de hemel. Het zijn universele zegeningen, het zijn grote 
voorrechten van onschatbare waarde met betrekking tot het evangelie 
en het plan van leven en heil, die allen onder bepaalde voorwaarden 
ter beschikking staan, maar die niemand onder de hemel krijgen kan 
als hij niet de weg bewandelt die God heeft aangegeven om ze te ont
vangen. En die voorrechten en zegeningen kunnen verspeeld worden 
als ze eenmaal ontvangen zijn, en misschien wel voor eeuwig ver
speeld, als we niet standvastig voortgaan op de route die voor ons is 
uitgezet. ( ...)

De zon schijnt op de slechten en de goeden. Maar de Heilige Geest 
daalt alleen neer op de rechtschapenen en op hen die vergeving van 
hun zonden hebben ontvangen. De regen daalt neer op de slechten en 
de goeden, maar de rechten van het priesterschap worden bevestigd,

289



H O O F D S T U K  3 2

en de leer van het priesterschap daalt alleen als dauw neer op de ziel 
van hen die het op de door God aangewezen manier ontvangen. De 
gunst van de hemel, de erkenning door de Almachtige van zijn kinde
ren op de aarde als zijn zoons en dochters, kan alleen ontvangen wor
den door gehoorzaamheid aan de wetten die Hij heeft geopenbaard.14

De grootste mate van vrijheid komt door gehoorzaamheid 
aan het evangelie van Jezus Christus

Het evangelie van Jezus Christus is de volmaakte w et van vrijheid. 
Het is toegerust om de mens naar de hoogste staat van heerlijkheid 
te leiden en hem te verhogen in de tegenwoordigheid van onze 
hemelse Vader, ‘bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer’ 
[Jakobus 1:17].15

Wij geloven dat het Gods wil is om de mens te verhogen; dat de 
vrijheid die komt door gehoorzaamheid aan het evangelie van Jezus 
Christus de grootste mate van vrijheid is die de mens kan krijgen. Er is 
in de wereld geen vrijheid die de mens kan genieten of voorgeven te 
genieten die zijn basis niet heeft in de wil en de w et van God, en die 
de waarheid niet heeft als grondslag en fundament. Het is dwaling die 
de mens in slavernij brengt. Het is onwaarheid die de mens omlaag 
haalt. Het is dwaalleer en het gebrek aan kennis van Gods wetten en 
Gods wil die de mens in de wereld op hetzelfde niveau laten als de 
ruwe schepping; want zij hebben geen hoger instinct, geen hoger 
beginsel, geen hogere motivatie, geen hogere ambitie dan de ruwe 
wereld, als zij niet de inspiratie hebben die uit een hogere bron komt 
dan de mens zelf.16

Alleen door gehoorzaamheid aan de wetten van God kan de mens 
uitstijgen boven de onbeduidende zwakheden van het sterfelijk leven 
en de diepte van de genegenheid, liefde die het hart en de motieven 
van de mensenkinderen zouden moeten drijven.17

Broeders en zusters, laten wij vrij zijn. Ik stel - en ik denk dat ik het 
recht heb om dat te doen - dat ik een vrij mens ben zolang ik de gebo
den van God onderhoud. Als ik iets verkeerds doe, ben ik de slaaf van 
dat verkeerde. Als ik zonde bega, dan ben ik de slaaf van die zonde. Als 
ik Gods w etten overtreed, ben ik verantwoording verschuldigd aan de 
Heer. Maar ik stel dat wat vrijheid betreft, wat vrijheid van uitspraken 
betreft, vrijheid van wil, vrijheid van handelen - wat alles betreft dat 
iemand onder de mensen een vrij man maakt, geloof ik niet dat er 
iemand anders op aarde is die vrijer is dan ik. Weet u, ik kan zondigen
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als ik dat wil. Ik heb net zoveel vrijheid om te zondigen als ieder ander. 
Niemand heeft enig recht om te zondigen, maar iedereen heeft de vrij
heid om het te doen als ze dat willen. God heeft hun keuzevrijheid 
gegeven. Is het mannelijk om zonde te begaan omdat ik de vrijheid 
heb dat te doen? Ik heb de vrijheid om naar een bar te gaan en sterke 
drank te drinken, als ik dat wil, of naar een gokhal te gaan en te gok
ken. Ik heb net zoveel vrijheid wat dat betreft als ieder ander op aarde. 
Maar op het moment dat ik dat doe, word ik een slaaf en een lijfeigene 
van de goddeloosheid. Aan de andere kant, als ik mij niet schuldig 
maak aan het bezoeken van bars, of aan kaartspelen, of aan gokken, of 
aan andere misdaden, ben ik onschuldig en ben ik in zoverre een vrij 
man. De waarheid heeft mij vrijgemaakt wat dit betreft.18

Wij verkondigen geen evangelie van vrees. Wij willen de ziel van 
de mens niet terroriseren. Wij vragen een mens niet om rechtschapen 
te zijn vanwege de verschrikkingen die de verdoemden wachten. Wij 
willen niet dat u een goed mens bent omdat u de straf voor de slech
ten vreest. Wij willen niet dat u goed doet vanwege de straf die ver
bonden is aan het doen van kwaad. Wij willen dat u goed doet omdat 
het goed is, en omdat uw hart van het goede houdt, en omdat het te 
verkiezen is boven al het andere. Wij willen dat u eerlijk bent, niet 
alleen omdat het het langst duurt, maar omdat u daarmee God eert en 
zijn doeleinden in uw leven verwezenlijkt. Want £een eerlijk mens is’, 
volgens een oud [Engels] gezegde, ‘het edelste werk van God’. Wij 
willen eerlijk zijn omdat wij God liefhebben, en omdat wij de heiligen 
van God niet [kunnen zijn] als wij dat niet doen. Wij willen goed zijn 
omdat we het fijn vinden goed te zijn, en niet omdat we de conse
quenties van God vrezen.19

De Heer aanvaardt geen gehoorzaamheid van de mens als zij het 
niet met een opgewekt, blij hart doen, en dat is al wat Hij van zijn 
dienstknechten eist. Dat is de gehoorzaamheid die wij moeten tonen, 
en als we dat niet doen, zijn wij onder veroordeling.20

[Jezus Christus] had niet alleen intelligentie, maar Hij paste die ook 
toe wanneer Hij goed deed, en wanneer Hij mensen vrijmaakte van de 
dwalingen van de wereld en de kwade tradities van de vaders. Hij ver
klaarde ernstig de waarheid: ‘Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waar
lijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid 
zal u vrijmaken’ [Johannes 8:31-32]. Geen mens is net als God als hij 
niet vrij is. Waarom? Omdat Hij alle rechtschapenheid bezit, alle 
macht en alle wijsheid. Hij bezit ook zijn keuzevrijheid, en zijn keuze
vrijheid wordt gebruikt om goed te doen, en niet om kwaad te doen.
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Daarom kan geen mens worden zoals Hij als hij zich niet onderwerpt 
aan dat wat rechtschapen, rein en goed is, en als hij dwaling en zonde 
niet kan verzaken en zichzelf overwinnen. ( ...)

Hij die het meest buigzaam is en onderworpen aan de wil van God, 
geeft van alle mensen blijk van de grootste wijsheid. Hij die zijn 
mening opstelt tegenover de wensen en doeleinden van de Heer, is in 
dat opzicht van alle mensen het verst van God verwijderd. Al is Hij 
geformeerd naar het beeld van de Vader, toch lijkt hij het minst op de 
Zoon, als hij niet in zijn hart kan zeggen: ‘Vader, [...] niet mijn wil, 
maar de uwe geschiede’ [Lucas 22:42]. Het is de wil van de Heer dat 
wij die geest bezitten, en die waarheid begrijpen. Het is waar dat er 
voor ons maar één God de Vader is, en dat alle mensen aan Hem 
onderworpen moeten zijn en zijn geboden moeten onderhouden om 
vrij te zijn en ware discipelen van Christus te zijn.21

Studiesuggesties

• Wat is keuzevrijheid? Wie heeft die? Waarom is keuzevrijheid een 
zegen?

• Hoe verwacht God dat wij onze keuzevrijheid gebruiken? Wat 
belooft Hij ons als wij besluiten om Hem te gehoorzamen? (Zie 
LV 58:28.)

• Waarom wordt toegelaten dat wij de consequenties van onze 
daden ondergaan? In hoeverre zou onze ervaring in het sterfelijk 
leven minder worden als God oorlog afwendde, misdaad voor
kwam en armoede wegvaagde? Hoe kunt u reageren op iemand 
die onterecht ‘het kwaad dat er in de wereld bestaat’ aan God 
toeschrijft?

• Welke verzekering hebben wij dat God, hoewel Hij ‘het kwaad 
[heeft] toegelaten dat tot stand is gekomen door de handelingen 
van zijn schepsels, [...] de uiteindelijke gevolgen ervan [zal] 
beheersen’? (Zie ook Romeinen 8:28; LV98:3.)

• Wat betekent het ‘inbreuk te plegen op de vrijheid van het indi
vidu’? Hoe kunnen ouders en leiders in de kerk andere mensen 
ertoe brengen om gehoorzaam te zijn, zonder inbreuk te plegen op 
hun vrijheid? (Zie ook LV 121:34-46.)

• Hoe draagt de kerk bij aan onze ware vrijheid? Hoe beperken 
zonde en dwaling ons?
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• Welke ‘grote’ zegeningen ‘van onschatbare waarde’ hebt u ontvan
gen door uw besluit om Gods wetten te gehoorzamen? (Zie ook 
LV 130:20-21.)

• In hoeverre is het anders om Gods wetten uit liefde te onderhou
den dan uit vrees voor straf?

• Hoe kunnen wij het voorbeeld van de Heiland volgen door gehoor
zamer te zijn aan de wil van de Vader?
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In 1850 woonden Mary Fielding Smith en haar kinderen in dit eenvoudige huisje dat was 
opgetrokken uit in de zon gedroogde stenen. Hier leerde Joseph F. Smith 

evangeliewaarheden die hem de rest van zijn leven tot zegen waren. Het huisje maakt nu 
deel uit van het Óld Deseret Village in het This Is The Place Heritage Park.
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------------------------------------Él C ---------------------- ,--------------------------

Kinderen: de grootste van 
alle aardse vreugden

Wij moeten onze kinderen koesteren, ze opvoeden in 
het evangelie van Jezus Christus, 

en ze deugd, liefde en integriteit bijbrengen.

Uit het leven van Joseph F. Smith

-R esident Joseph F. Smiths liefde voor het evangelie was verstren
geld met zijn christelijke liefde voor zijn kinderen - zowel zijn eigen 
kinderen als kinderen in het algemeen. ‘De grootste van al mijn aardse 
vreugden zijn mijn kinderen’, zei hij eens. ‘God zij dank!’1

Charles W. Nibley, de presiderende bisschop van de kerk, merkte 
op dat president Smiths ‘liefde voor kinderen grenzeloos was' Tijdens 
[een reis] door de zuidelijke nederzettingen naar St. George ( ...)  
zag hij menigten kinderen voorbij komen, en het was prachtig om te 
zien hoe hij van ze hield. Het was mijn taak om te proberen het reisge
zelschap weer op gang te krijgen, zodat we op tijd in de volgende 
nederzetting zouden zijn waar de menigten op ons zouden staan te 
wachten, maar het was een moeilijke taak om hem weg te trekken 
bij de kleine kinderen. Hij wilde ze allemaal de hand schudden en met 
ze praten. (.. .>

‘Ik ben vaak bij hem thuis geweest als een van zijn kinderen ziek te 
bed lag. Ik heb hem ’s avonds moe zien thuiskomen, wat logisch is, en 
toch kon hij uren met dat kleintje in zijn armen heen en weer lopen, 
( ...)  het liefhebbend, en het op alle manieren met grote tederheid en 
een sterke geest van medelijden en liefde bemoedigend.’2

‘Hij betoonde zijn grote en eerbare gezin grote tederheid en liefde. 
Op 10 november 1918 kwamen in zijn laatste woorden tot zijn kinde
ren de dierbaarste gevoelens van zijn hart als volgt tot uiting: “Als ik
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om mij heen kijk, en mijn jongens en meisjes zie die de Heer mij gege
ven heeft - en met de hulp van de Heer ben ik erin geslaagd om het ze 
redelijk gemakkelijk te maken, en ze op zijn minst respectabel te 
maken in de wereld - dan heb ik de schat van mijn leven gevonden, al 
wat het leven de moeite waard maakt.’”3

Leringen van Joseph F. Smith

Leer kinderen door voorschrift en voorbeeld 
het evangelie van Jezus Christus

Een man en een vrouw die het evangelie van Jezus Christus aan
vaard hebben en een gezamenlijk leven begonnen zijn, zouden in 
staat moeten zijn om door hun macht, voorbeeld en invloed hun 
kinderen ertoe te brengen een leven te leiden in deugd, eerbaarheid 
en integriteit aan het koninkrijk van God dat hun eigen welzijn en heil 
tot zegen zal zijn. Niemand kan mijn kinderen met grotere oprecht
heid en aandacht voor hun geluk en heil adviseren dan ik zelf. Nie
mand heeft meer interesse in het welzijn van mijn kinderen dan ik. Ik 
kan niet tevreden zijn zonder hen. Zij zijn een deel van mij Zij zijn van 
mij; God heeft ze aan mij gegeven, en ik wil dat ze nederig zijn en 
onderworpen aan de vereisten van het evangelie. Ik wil dat ze in alles 
het goede doen, zodat ze het waardig zullen zijn dat de Heer ze telt 
onder zijn verbondsvolk, dat uitverkoren is boven alle andere volken 
omdat zij zich opofferingen hebben getroost voor hun eigen verlos
sing in de waarheid.4

Kinderen, wordt ons gezegd, ‘zijn een erfdeel des Heren’. En 
volgens de psalmist zijn ze ook zijn ‘beloning’ [Psalmen 127:3]. Als 
kinderen worden afgesneden van hun geboorterecht, hoe wordt de 
Heer dan beloond? Zij zijn geen bron van zwakheid en armoede voor 
het gezinsleven, want zij brengen bepaalde goddelijke zegeningen 
met zich mee voor de welvaart van het gezin en het volk. ‘Als pijlen in 
de hand van een held, zo zijn de zonen der jeugd. Welzalig de man die 
zijn pijlkoker met deze heeft gevuld’ [Psalmen 127:4-5].5

Wij zijn een christelijk volk, wij geloven in de Heer Jezus Christus 
en wij vinden het onze plicht om Hem als onze Heiland en Verlosser te 
erkennen. Leer uw kinderen dat. Leer ze dat door de profeet Joseph 
Smith het priesterschap hersteld is dat Petrus, Jakobus en Johannes 
bezaten, die geordend waren door de Heiland zelf. Leer ze dat de pro
feet Joseph Smith toen hij nog een joegen was, gekozen en geroepen 
was door God om in de wereld het fu idament te leggen voor de kerk
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van Christus, het heilig priesterschap en de verordeningen van het 
evangelie te herstellen die noodzakelijk zijn voor de mens om in aan
merking te komen voor het koninkrijk van de hemel. Leer uw kinde
ren hun naasten te respecteren. Leer uw kinderen hun bisschop te 
respecteren en de onderwijzers die hen thuis komen instrueren. Leer 
uw kinderen respect te hebben voor ouderdom, grijze haren en 
zwakke lichamen. Leer ze om hun ouders in ere te houden en allen te 
helpen die hulpeloos en behoeftig zijn. Leer uw kinderen, zoals u dat 
zelf hebt geleerd, het priesterschap te eren dat u draagt, het priester
schap dat wij als ouderlingen in Israël dragen.

Leer uw kinderen om zichzelf te respecteren, en het beginsel van 
het presidium te respecteren waardoor deze organisatie intact gehou
den wordt en waardoor de kracht en macht voor het welzijn, het 
geluk en de opbouw van het volk behouden wordt. Leer uw kinderen 
dat zij op school hun leerkrachten moeten respecteren in al wat waar 
en eerlijk is, in al wat mannelijk en vrouwelijk en de moeite waard is. 
( ...)  Leer uw  kinderen de wet van God en de wet van de mens en van 
ons land te respecteren.6

In de Leer en Verbonden lezen wij dat het van ouders vereist wordt 
dat zij hun kinderen onderwijzen ‘in de leer van bekering, geloof in 
Christus, de Zoon van de levende God, en va.n doöp, en de gave des 
Heiligen Geestes door het opleggen van handen, wanneer zij acht jaar 
oud zijn (...). En zij moeten hun kinderen eveneens leren te bidden en 
oprecht voor de Here te wandelen.’ En als de ouders dit verzuimen, en 
de kinderen dwalen af en keren zich van de waarheid af, dan, zo heeft 
de Heer gezegd, zal de zonde op het hoofd van de ouders zijn [LV 
68:25, 28]. Wat een verschrikkelijke gedachte is het dat een vader die 
met heel zijn hart van zijn kinderen houdt, verantwoordelijk gehou
den moet worden voor God wegens de verwaarlozing van hen die hij 
zoveel heeft liefgehad tot zij zich afkeerden van de waarheid en ver- 
stotenen werden. Het verlies van die kinderen zal de ouders worden 
toegerekend, en zij zullen verantwoordelijk worden gehouden voor 
hun afval en duisternis. ( ...)

Als ik kan aantonen dat ik het koninkrijk van God in mag gaan, dan 
wil ik mijn kinderen daar hebben, en ik ben wel van plan om het 
koninkrijk van God in te gaan. Ik heb het plan opgevat om dat te doen, 
en het is mijn bedoeling om, met de hulp van de Heer en door nede
righeid en gehoorzaamheid, mijn zending op deze aarde te volbrengen 
en God altijd trouw te blijven. Ik heb besloten om dat te doen, en ik 
ben vastbesloten om met Gods hulp niet te falen. Daarom wil ik mijn
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kinderen ook bij mij. Ik wil dat mijn gezinsleden mij vergezellen, dat 
zij gaan waar ik ook heenga, en dat zij mogen delen in welke verho
ging ik ook ontvang.7

Ouders hebben invloed op hun kinderen; ( ...)  en hoewel wij mis
schien niet inzien dat ons voorbeeld enige invloed of uitwerking 
heeft, verzeker ik u dat er vaak schade is ontstaan doordat de mensen 
hun gedrag als onbeduidend beschouwden, maar zij toch invloed had
den op hun buren of hun kinderen. ( ...)  Toch zien wij vaders en moe
ders een voorbeeld geven aan hun kinderen van gedrag dat zij zelf 
veroordelen en waar zij hun kinderen voor waarschuwen. Het 
inconsequente gedrag van ouders heeft de neiging om de kinderen 
ongevoelig te maken en ze weg te leiden van leven en heil, want als 
ouders hun kinderen beginselen leren die ze zelf niet in praktijk bren
gen, dan zal die lering niet veel gewicht in de schaal leggen - hooguit 
ten kwade.

Wij zien deze zaken niet zoals we ze zouden moeten zien. Wat zal 
een kind, als het begint te denken, van een ouder vinden die beweert 
te geloven dat het woord van wijsheid deel uitmaakt van het evangelie 
van Jezus Christus, en dat het door openbaring gegeven is, maar het 
elke dag van zijn leven overtreedt? Hij zal opgroeien met het geloof 
dat die ouder een huichelaar is en zal geen geloof in het evangelie heb
ben. Zij die dat doen, nemen een vreselijke verantwoordelijkheid op 
zich. Wij kunnen nooit té consequent zijn in onze levenswijze, noch 
kunnen we té getrouw zijn in het vervullen van beloften.8

Wij moeten onze kinderen in liefde opvoeden

Onze kinderen worden gewoon wat wij van ze maken. Zij worden 
geboren zonder kennis of begrip - ze zijn de meest hulpeloze wezens 
van de schepping in de hele wereld. Het kleintje begint na zijn 
geboorte te leren, en al wat het weet, is in grote mate afhankelijk van 
zijn omgeving, van de invloeden waaronder hij wordt grootgebracht, 
de vriendelijkheid waarmee hij wordt behandeld, de edele voorbeel
den die hij ziet, de geheiligde invloeden van vader en moeder, of 
andere invloeden, op zijn babyverstand. En hij zal vooral worden wat 
zijn omgeving en zijn ouders en leerkrachten van hem maken.

( ...)  Veel hangt af van de invloed waarin [een kind] wordt opge
voed. U zult merken dat de krachtigste invloed op het verstand van 
een kind om het over te halen te leren, vooruitgang te maken, of iets 
te bereiken, de invloed van de liefde is. Er kan bij de opvoeding van
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een kind meer goeds worden bereikt door ongeveinsde liefde dan 
door welke andere invloed dan ook. Een kind dat niet overwonnen 
kan worden door de zweep, of door geweld onderworpen kan wor
den, kan onmiddellijk in toom worden gehouden door ongeveinsde 
liefde en sympathie. Ik weet dat dit waar is. En dit beginsel geldt voor 
alles in het leven. ( ...)  Bestuur de kinderen niet door passie, door ver
bitterde woorden of vitten, maar door liefde en door hun vertrouwen 
te verdienen.9

Als u uw kinderen maar kunt overtuigen dat u van ze houdt, dat uw 
ziel geeft om hun welzijn, dat u hun trouwste vriend bent, dan zullen 
zij, op hun beurt, hun vertrouwen in u stellen, van u houden en pro
beren te doen wat u van ze vraagt en uw wensen met liefde uitvoeren. 
Maar als u zelfzuchtig en onvriendelijk tegen ze bent, en als ze niet het 
vertrouwen hebben dat ze uw volledige liefde hebben, dan zullen zij 
zelfzuchtig zijn, en kan het ze niet schelen of ze u behagen en of ze 
uw wensen wel of niet uitvoeren, en het gevolg zal zijn dat ze opstan
dig, onnadenkend en zorgeloos worden.10

Broeders en zusters (...), ik smeek u om te onderwijzen en in te 
tomen door de geest van liefde en verdraagzaamheid, tot u overwint. 
Als kinderen opstandig zijn en moeilijk in te tomen, heb dan geduld 
met ze tot u ze met liefde kunt overwinnen, dan zult u hun ziel gewon
nen hebben en kunt u hun karakter vormen zöals u wilt.11

Pas op dat kinderen niet onhandelbaar worden

God verhoede dat er iemand onder ons zo onverstandig, onnaden
kend en oppervlakkig in onze liefde voor onze kinderen is, dat wij 
hen, in de angst ze te beledigen, niet durven tegenhouden als ze 
onhandelbaar dreigen te worden, als ze het verkeerde doen en als ze 
in hun dwaasheid een grotere liefde opvatten voor wereldse zaken 
dan voor rechtschapen zaken. Ik wil daar het volgende over zeggen: 
Sommige mensen hebben zo’n onbeperkt vertrouwen in hun kinde
ren gekregen dat zij het niet mogelijk achten dat zij afdwalen of het 
verkeerde doen. Zij geloven niet dat zij iets verkeerd kunnen doen, 
want zij hebben zo’n groot vertrouwen in ze. Het resultaat is dat zij ze 
’s morgens, ’s middags en ’s avonds vrij laten om allerlei vormen van 
ontspanning en amusement op te zoeken, vaak in het gezelschap van 
hen die zij niet kennen of begrijpen. Sommige van onze kinderen zijn 
dermate onschuldig dat zij geen kwaad vermoeden, waardoor ze niet 
op hun hoede zijn en door het kwaad in de val gelokt w orden.12
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Wat doen wij thuis om onze kinderen op te voeden; wat doen wij 
om ze te verlichten? Wat doen we om ze aan te moedigen thuis ver
maak te zoeken en hun vrienden thuis te ontvangen voor huiswerk of 
amusement? ( ...)  Zijn wij in hun persoon en hun activiteiten geïnte
resseerd? Verschaffen wij hun de fysieke kennis, het geestelijk voed
sel, de gezonde lichaamsoefening en de geestelijke zuivering die hen 
in staat zullen stellen om rein en gezond van lichaam, intelligente en 
eerzame burgers, en getrouwe heiligen der laatste dagen te worden?

(...)  Wij kunnen onze zoons en dochters heel goed wat tijd geven 
voor recreatie en afleiding, en thuis voorzieningen treffen om hun ver
langen naar gepaste lichamelijke en geestelijke recreatie te bevredi
gen, iets waar elk kind recht op heeft, en wat hij op straat of op onge
paste plekken zal zoeken als het thuis niet verschaft w ordt.13

De aard en de verscheidenheid van onze vormen van amusement 
hebben zoveel te maken met het welzijn en het karakter van onze jon- 
gemensen dat ze met de grootst mogelijke zorg in stand gehouden 
zouden moeten worden voor het behoud van de zeden en het uithou
dingsvermogen van de jeugd van Zion.

Allereerst moeten ze niet buitensporig zijn. En men moet de jonge- 
mensen ontmoedigen om zichzelf over te geven aan de geest en frivo
liteit van buitensporige vrolijkheid. ( ...)  Men moet hun leren om 
steeds meer amusement met een sociaal en intellectueel karakter 
te aarderen. Feestjes thuis, concerten die de talenten van de jeugd 
ontwikkelen, publiek amusement dat oud en jong samenbrengt, die 
activiteiten hebben de voorkeur. ( ...)

Ten tweede moet ons amusement overeenkomen met onze gods
dienstige geest van broederschap en religieuze toewijding. ( ...)  De 
amusementskwestie heeft een dergelijk verstrekkend belang voor het 
welzijn van de heiligen dat de presiderende autoriteiten van elke wijk 
het hun uiterste aandacht en overweging moeten geven.

Ten derde moet ons amusement zo weinig mogelijk het werk op 
school hinderen. Het is uiterst wenselijk dat de eerste scholing van 
onze jongemensen zo weinig mogelijk onderbroken wordt. ( ...)

Ten laatste vrezen wij dat in veel gezinnen de ouders alle regels 
met betrekking tot het amusement van hun kinderen zullen loslaten 
en hen volkomen vrij laten om hun plezier te zoeken waar en wanneer 
zij maar kunnen. De ouders mogen nooit de controle kwijtraken over 
het amusement van hun kinderen die nog beïnvloedbaar zijn. En 
zij moeten uiterst zorgvuldig zijn in de beoordeling van het gezel
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schap waarin hun jongemensen zich naar plekken van amusement 
begeven.14

Leer kinderen de waarde van geduld en van werken

Het is de plicht van de ouders om hun kinderen in hun jeugd de 
evangeliebeginselen bij te brengen en ze te leren serieus en ijverig te 
zijn. Hun kinderen moeten van de wieg tot aan de tijd dat zij het 
ouderlijk huis verlaten geleerd worden om een gezin te stichten en 
zelf ook de plichten van het leven op zich te nemen. Ze moeten leren 
dat er een tijd is om te zaaien en om te oogsten, dat een mens zal oog
sten wat hij zaait. In je jeugd slechte gewoonten zaaien levert niets 
anders op dan slechtheid. En het zaaien van luiheid levert nooit iets 
anders op dan armoede en een gebrek aan financiële zekerheid op 
hogere leeftijd. Kwaad gewint kwaad, en goed brengt goed voort. ( ...)

Laat de ouders in Zion hun kinderen iets te doen geven zodat ze de 
vaardigheden van de nijverheid mogen leren, en dat zij toegerust 
mogen zijn om verantwoordelijkheid te dragen als zij die krijgen. Leid 
ze op in een of ander nuttig beroep, zodat ze van een inkomen verze
kerd zijn als ze in het leven op eigen benen gaan staan. Denk eraan dat 
de Heer heeft gezegd: ‘de leegloper zal van de arbeider [niet] het 
brood e ten’. Allen in Zion moeten nijver zijn. [Zie LV42:42.] Ze mogen 
zich ook niet overgeven aan luid gelach, lichtzinnige en dwaze reden, 
wereldse hoogmoed en zinnelijke verlangens, want die zijn niet 
gepast, maar zijn ernstige zonden in de ogen van de Heer.15

Werken is de sleutel tot het ware geluk van ons stoffelijke en gees
telijke wezen. Als iemand miljoenen bezit, moeten zijn kinderen toch 
nog leren hoe zij met eigen handen moeten werken; jongens en meis
jes behoren thuis training te krijgen waardoor zij de praktische, dage
lijkse aangelegenheden van het gezinsleven aan kunnen.16

Het is uiterst bevredigend voor ouders om in staat te zijn te reage
ren op de wensen van hun kinderen, maar het is ongetwijfeld wreed 
om een kind alles te geven waar het om vraagt. Het is verstandiger om 
kinderen ook het een en ander te weigeren dat op zichzelf onschuldig 
lijkt. Onze pleziertjes zijn vaak in grotere mate afhankelijk van de kwa
liteit van onze verlangens dan van de bevrediging ervan. Een kind kan 
overladen worden met cadeautjes die het weinig of geen plezier 
geven, simpelweg omdat hij er niet naar verlangt. De training van 
onze verlangens is dus iets wat van verstrekkend belang is voor het 
geluk in ons leven. ( ...)
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Gods manieren om onze verlangens te trainen, zijn uiteraard de 
meest volmaakte. En als zij die in een positie zijn om de verlangens 
van kinderen te trainen en te sturen zijn wijsheid zouden toepassen, 
dan zouden de kinderen met veel meer succes de moeilijkheden kun
nen bestrijden waarmee alle mensen in de strijd om het bestaan 
geconfronteerd worden. En wat is Gods manier? Overal in de natuur 
leren wij de lessen van geduld en wachten. Wij willen de dingen al 
lang voordat wij ze krijgen, en het feit dat we er lange tijd naar ver
langd hebben, maakt ze dierbaarder als ze eenmaal komen. In de 
natuur is er een tijd om te zaaien en een tijd om te oogsten; en als kin
deren leren dat de verlangens die zij zaaien stukje bij beetje geoogst 
kunnen worden door geduld en werken, zullen ze leren het te waar
deren wanneer ze een doel bereiken waar ze lang naar uitgekeken 
hebben.17

Laten we onze kinderen boven alles opvoeden in de beginselen 
van het evangelie van onze Heiland, zodat zij de waarheid mogen 
leren kennen en in het licht mogen wandelen dat schijnt voor allen 
die het willen ontvangen. cHij, die Mij vroeg zoekt,’ heeft de Heer 
gezegd, ‘zal Mij vinden en niet worden verlaten’ [LV 88:83]. Daarom 
past het ons om al vroeg in ons leven te wandelen op het enge en 
nauwe pad dat naar het eeuwig heil leidt.18

Studiesuggesties

• In welk opzicht zijn de kinderen die aan onze zorg zijn 
toevertrouwd ‘een erfdeel des Heren’ en zijn ze zijn ‘beloning’? 
(Psalmen 127:3.) Welke goddelijke zegeningen brengen kinderen 
met zich mee ‘voor de welvaart van het gezin en het volk’?

• Waarom moeten ouders hun kinderen leren in de Heer Jezus Chris
tus te geloven? Welke andere belangrijke leringen en beginselen 
moeten we kinderen leren? (Zie ook Mosiah 4:14-15; LV 68:25-28.) 
Hoe kunnen we ze die leren?

• Wat zouden de gevolgen kunnen zijn als we kinderen de evangelie
beginselen niet leren?

• Waarom is het belangrijk dat ouders eensgezind en consequent zijn 
in wat ze hun kinderen leren? Waarom is het belangrijk om ze een 
voorbeeld te geven dat overeenkomt met wat ze leren?

• Waarom is liefde ‘de krachtigste invloed op het verstand van een 
kind’? Hoe kunnen ouders het vertrouwen van hun kinderen
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krijgen? Wat zouden de consequenties kunnen zijn van een ‘zelf
zuchtige, onvriendelijke’ behandeling van kinderen?

Wat houdt het in ‘onverstandig’ te zijn in de opvoeding van een 
kind? Wat zijn de gevaren van onverstandig al teveel toegeven aan 
de verlangens van kinderen?

Wat zijn ‘Gods manieren’ om zijn kinderen ‘op te voeden’? Hoe 
kunnen wij zijn voorbeeld in ons eigen gezin volgen?

Hoe kunt u president Smiths raad aangaande het opstellen van 
richtlijnen voor gezinsvermaak opvolgen? Hoe kunnen we kinde
ren leren om door ‘geduld en w erken’ zinvolle doelen te bereiken?

Noten
1. Life of Joseph F. Smith, verz. door 

Joseph ̂ Fielding Smith (1938), 
blz. (1938), blz. 449.

2. Charles W. Nibley, ‘Reminiscences’, • 
Gospel Doctrine, 5e ed. (1939), 
blz. 523.

3. Geciteerd in ‘Last of the School of 
Veteran Leaders’, Edward H. Anderson, 
Gospel Doctrine, blz. 539-540.

4. Gospel Doctrine, blz. 278.
5. Gospel Doctrine, blz. 289.
6. Gospel Doctrine, blz. 293; 

alinea-indeling toegevoegd.
7. Deseret News: Semi-Weekly,

28 juni 1898, blz. 1; alinea-indeling 
toegevoegd.

8. Deseret News: Semi-Weekly,
3 januari 1871, blz. 2; alinea-indeling 
toegevoegd.

9- Gospel Doctrine, blz. 294-295; 
alinea-indeling gewijzigd.

10. Gospel Doctrine, blz. 389.
11. Gospel Doctrine, blz. 295.
12. Gospel Doctrine, blz. 286.
13- Gospel Doctrine, blz. 318-319-
14. Gospel Doctrine, blz. 321.
15. Gospel Doctrine, blz. 295-296.
16. Gospel Doctrine, blz. 527.
17. Gospel Doctrine, blz. 297-298.
18. Gospel Doctrine, blz. 296.
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De Vernal-tempel. In 1997 werd de tabernakel van de ring Uintah 
verbouwd tot Vernal-tempel.
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In heilige tempels verrichten wij verlossende 
verordeningen voor de levenden 

en de doden, en sluiten wij verbonden die wij ons 
leven lang trouw moeten zijn.

Uit het leven van Joseph F. SmithTjl ijdens de inwijdingsdienst in augustus 1907 van de tabernakel van 
de ring Uintah in Vernal (Utah), zei president Joseph F. Smith tegen de 
aanwezige heiligen dat het hem niet zou verbazen als er ooit in hun 
midden een tempel werd gebouwd.1 In november 1997 werd de ver
bouwde tabernakel ingewijd als de Vernal-tempel, de 51e tempel van 
de kerk.

Het leven en de bediening van Joseph F. Smith waren nauw ver
bonden met tempelwerk. Zijn persoonlijke ervaringen daarmee 
begonnen in de winter van 1845-1846, toen zijn moeder en haar zus
ter, Mercy R. Thompson, ‘druk bezig waren met werk dat in de tempel 
verricht w erd’. President Smith zei daarover later: ‘Daar werden de 
kinderen van mijn vader aan hun ouders verzegeld.’2 Hij was in 1853 
aanwezig bij het leggen van de hoeksteen van de Salt Lake-tempel en 
bij de inwijding van die tempel in 1893.

In afwachting van de inwijding, zei hij: ‘Veertig jaar lang zijn de 
hoop, de verlangens en de verwachtingen van de hele kerk geconcen
treerd geweest op de voltooiing van dit heilige gebouw. ( ...)  Nu dit 
geweldige gebouw eindelijk voltooid is, en klaar is om voor goddelijke 
doeleinden gebruikt te worden, hoeven we toch niet te zeggen dat er 
een evenement nadert dat voor ons als volk van het allergrootste 
gewicht is?’3 Hij was van 1898 tot en met 1911 president van de Salt 
Lake-tempel. Negen van die jaren was hij tevens president van de 
kerk.
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President Smith nam deel aan de inwijdingsdiensten in de tempels 
te St. George, Logan en Manti. In 1913 wijdde hij de bouwplaats voor 
de tempel in Cardston (Alberta, Canada). En in 1915 wijdde hij de 
grond in van zijn geliefde adoptie-vaderland Hawaii voor de eerste 
tempel buiten Noord-Amerika. Maar hij zag in dat de kerk nog slechts 
op de drempel stond van het werk van de tempelbouw: ‘Ik voorzie de 
noodzaak om andere tempels te bouwen ( ...)  die aan de Heer toege
wijd worden voor de verrichting van de verordeningen van Gods huis, 
zodat de mensen baat mogen hebben bij het huis van de Heer zonder 
er honderden mijlen voor te hoeven reizen.’4

Leringen van Joseph F. Smith

Tempels zijn er voor de verrichting van heilige 
verlossende verordeningen

Wij doen tempelwerk. Wij hebben vier tempels gebouwd in dit 
land, en wij hebben er twee gebouwd in het oosten voordat wij hier 
kwamen. Tijdens het leven van de profeet Joseph Smith is er één 
gebouwd en ingewijd, en is het fundament gelegd van een tweede. De 
bouw van de muren was al ver gevorderd toen hij de martelaarsdood 
onderging. Hij werd door de inzet van de mensen onder de allermoei
lijkste omstandigheden en in armoede voltooid, en werd gewijd aan 
de Heer. De verordeningen van het huis van God werden erin bediend 
zoals de leidende autoriteiten van de kerk geleerd was door de profeet 
Joseph Smith zelf. ( ...)  Datzelfde evangelie is er nu nog, en diezelfde 
verordeningen worden nu nog bediend, zowel voor de levenden als 
de doden - dezelfde verordeningen die bediend werden door de pro
feet zelf, en die hij de kerk gegeven had.5

Wij hopen de tijd te zien dat er tempels zijn in de verschillende 
delen van het land waar ze nodig zijn voor het gemak van de mensen. 
En wij beseffen dat een van de grootste taken van het volk van God in 
deze tijd is om hun hart tot de vaders te wenden en het werk te doen 
dat nodig is om samen, van generatie tot generatie, in de band van het 
nieuw en eeuwigdurend verbond te worden samengebonden.6

De tempels staan niet open voor het publiek. Zij zijn er voor het 
verrichten van heilige verordeningen met betrekking tot de verlossing 
van de levenden en de doden. De voornaamste ceremonies zijn begif- 
tigingen, huwelijken en verzegelingen. ( ...)  Veel van dit werk voor de 
doden is plaatsvervangend van aard. De heiligen der laatste dagen heb
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ben hoop op de verlossing van hen die dit leven verlaten hebben zon
der het evangelie te gehoorzamen, op voorwaarde dat ze haar vereis
ten gehoorzamen in de andere wereld, de plek voor de geest van hen 
die zijn heengegaan. Het evangelie zal hun verkondigd worden door 
de dienstknechten van de Heer die het paradijs in zijn gegaan. En zij 
die blijk geven van geloof en die zich bekeren, kunnen hier plaatsver
vangend hun doop ontvangen, en op dezelfde wijze andere bedienin
gen ontvangen, tot het einde, waarbij zij verhoogd en verheerlijkt 
kunnen worden.7

Niemand kan Gods koninkrijk ingaan zonder door de deur te gaan, 
en op de manier die Jezus Christus de mensenkinderen aangeboden 
heeft. ( ...)  Niemand die ooit op deze aardbol geleefd heeft en is 
gestorven, zal de kans ontlopen om het evangelie van Jezus Christus te 
horen. Als zij het ontvangen en gehoorzamen, zullen de evangeliever- 
ordeningen voor en namens hen verricht worden door hun familie 
of nageslacht in een generatie na hen, zodat aan elke wet en vereiste 
van het evangelie van Jezus Christus voldaan wordt, en de beloften en 
vereisten vervuld worden voor de verlossing van zowel de levenden 
als de doden.8

Als er daarom een man of vrouw onder de heiligen der laatste 
dagen is die niet de noodzaak inziet van de verordeningen van Gods 
huis, die niet beantwoordt aan de eisen van het evangelie in al 
haar riten en verordeningen, dan kan hij of zij geen juist begrip heb
ben van het grote werk waartoe de heiligen der laatste dagen in 
deze tijd geroepen zijn, noch kan hij of zij de zegen krijgen die komt 
door de deugd van gehoorzaamheid aan een wet die hoger is dan die 
van de mens.9

Laat niemand de verordeningen van Gods huis lichtvaardig behan
delen.10

Wij leven niet alleen de paar ellendige jaren die wij op deze aarde 
doorbrengen, maar ook gedurende het leven dat oneindig is. En wij 
willen elke zegen hebben in die ontelbare tijdperken van de eeuwig
heid. Maar als ze niet voor ons worden veilig gesteld door de verzegel- 
bevoegdheid die door de Zoon van God aan de apostel Petrus was 
gegeven, kunnen we ze niet bezitten. Als we ze niet bemachtigen 
door dat beginsel, dan hebben we in het toekomende leven geen 
vader, moeder, zuster, echtgenote, kinderen, vrienden, rijkdom of eer, 
want alle aardse ‘verbonden, overeenkomsten, verbintenissen, ver
plichtingen, eden, geloften, voltrekkingen, betrekkingen, verenigin
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gen of beloften’ [zie LV 132:7] vervallen in het graf als ze niet door de 
macht van God verzegeld en bekrachtigd zijn.11

Laten wij naar de tempel gaan met getrouwe 
vastbeslotenheid Gods wil te doen

Een zeker man ( ...)  kwam eens met de aanbeveling van zijn bis
schop ( ...)  en vroeg het voorrecht om zich te mogen laten dopen voor 
een aantal van zijn doden. Daar hij op de juiste wijze was aanbevolen, 
kreeg hij dat voorrecht. Hij liet zich dopen voor zijn doden. Daarna 
mocht hij verder gaan en andere verordeningen voor hen verrichten. 
Zodra het werk gedaan was, kondigde hij zijn besluit aan om de kerk 
te verlaten. Ik bewonderde de man in zeker opzicht, want hij was vast
besloten om alles te doen wat hij kon voor zijn overleden vrienden, 
voordat hij zichzelf beroofde van het voorrecht om het te doen. Men 
kan zeggen: ‘Wordt dat werk dan wel geaccepteerd door de Heer?’ 
Nou, misschien wel wat de doden betreft, want de verslagen zijn bij
gehouden en de ceremonie was verricht volgens de wet die God heeft 
ingesteld. Alles was op de juiste manier gedaan, en onder leiding van 
het juiste gezag, dus waarom zou het niet in orde zijn wat de doden 
betreft? Maar hoeveel baat zal de man zelf hebben bij wat hij heeft 
gedaan? Niet veel. ‘Want wat baat het een mens de gehele wereld te 
winnen en aan zijn ziel schade te lijden?’ [Marcus 8:36.]

Dit heeft in zoverre betrekking op de persoon die probeert onder 
valse voorwendselen voorrechten te krijgen in het huis van de Heer: 
wie probeert God te misleiden door voor te geven iets te zijn wat hij 
niet is, om dusdanig de voorrechten en zegeningen van het huis van 
God te stelen, zal daar op de lange duur geen baat bij hebben. Als wij 
de zegeningen en verordeningen van het huis van God willen ontvan
gen, laten wij ze dan met een eerlijk hart ontvangen, en laten wij dat 
huis betreden met een getrouwe en eerlijke vastbeslotenheid om de 
wil van God te doen in al die dingen - niet tijdelijk, maar ons hele 
leven te doen wat Hij ons gebiedt. Zolang wij de juiste geest blijven 
houden, zullen die zegens ons ter beschikking blijven, en zullen wij 
door God als zijn kinderen erkend worden. Pas als wij afwijken van 
het juiste pad en verzuimen onze plicht te doen, zal God zijn geest aan 
ons onttrekken en ons aan ons eigen lot overlaten. ( ...)

Als ik in mijn hart voelde dat ik een van mijn broeders onrecht had 
aangedaan; of ik had een van de w etten van God niet gehoorzaamd; of 
ik had een lid van de kerk onteerd, of wie dan ook die mij presideert in
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de kerk van God, dan zou ik het als mijn plicht zien om dat goed te 
maken voordat ik dat huis betrad. ( ...)  Als ik u onrecht heb aange
daan; als ik u enig recht ontnomen heb; als ik mijn belofte aan u niet 
gehouden heb; als ik iets heb gedaan dat mij in enige mate in de ogen 
van God of mijn broeders verlaagd heeft, dan zou ik dat moeten pro
beren goed te maken voordat ik probeer naar het huis van God te 
gaan. Toch zou ik dat niet willen doen alleen maar met als doel naar 
dat huis te gaan. Ik zou dat willen doen omdat het mijn plicht is; en 
om zo goed te leven dat ik ervoor in aanmerking kom om erheen te 
gaan, en wanneer dan ook daarna in heilige plaatsen voor de Heer te 
staan, zou ik alles goed moeten maken met elke broeder die ik onrecht 
zou hebben aangedaan.

Ik zou hun eer moeten geven wie eer toekomt. Ik zou God, mijn 
hemelse Vader, nu, en van nu af aan altijd en voor eeuwig, eer moeten 
geven. Dat is het beginsel op basis waarvan ik het goede zou moeten 
doen, goed zou moeten maken en moeilijkheden zou moeten oplos
sen. Ik heb gehoord dat broeders met familiebanden, en met relaties 
in het kader van het nieuw en eeuwigdurend verbond, die onderlinge 
geschillen hebben, die gevoelens van verbittering in hun hart hebben 
tegenover elkaar, en geen van hen wil zichzelf verootmoedigen om 
naar de ander te gaan en zijn fouten toe te geven, of proberen een ver
zoening tot stand te brengen, terwijl beiden zich blind staren op de 
zwakheden van de ander, en tegelijkertijd geen acht slaat op zijn eigen 
fouten en zwakheden. En toch (...), als hun het voorrecht ontzegd 
werd om het huis van God te betreden, zouden ze vinden dat hun een 
groot onrecht was aangedaan.

Maar laat mij u vragen: Zijn zulke mensen waardig om daar naartoe 
te gaan? Is een persoon die gevoelens van verbittering in zijn hart 
draagt tegenover zijn naaste, en hem niet wil vergeven noch naar ver
zoening wil streven, waardig om het huis van God te betreden? En 
toch kunt u hem niet weigeren. Ondanks alles wat wij kunnen doen of 
zeggen, zullen er honderden zijn die in deze omstandigheden daar
heen gaan. Kunnen ze verwachten dat God daar bij hen zal zijn, en dat 
zijn heerlijkheid op hen zal schijnen? Misleid uzelf niet. Als wij goed 
leven, zal God zich aan ons manifesteren. Als wij erop voorbereid zijn, 
zullen wij Hem zien zoals Hij is, en zullen wij Hem kennen. En wij zul
len ook bekend zijn zoals wij zijn. Maar dat is als wij goed leven, en 
niet eerder.12
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Wees de verbonden die u sluit in het 
huis van de Heer trouw

Wat betreft onze godsdienst, of onze eeuwige verbonden, mogen 
wij niet schipperen, noch mogen wij onze beginselen prijsgeven. Zij 
zijn afkomstig van God en zijn gebaseerd op de rots der eeuwigheid. 
Zij zullen nog leven en bestaan als rijken, machten en volken verbrok
kelen en vergaan. En met de hulp van de Almachtige zullen wij onze 
verbonden met heilige geestdrift bewaken en onze belangen in stand 
houden, en zullen wij onze God trouw zijn, zolang de tijd voortduurt 
of de eeuwigheid bestaat.13

Moge de Heer u nu zegenen. In de naam van de Heer zegen ik u - 
deze aanwezigen, het verbondsvolk van de Heer, net als het oude 
Israël het verbondsvolk van God was, want u hebt een heilig verbond 
gesloten van het evangelie van Jezus Christus dat u de geboden van 
God zult onderhouden, dat u kwaad en goddeloosheid zult schuwen. 
U weet wat u hebt gedaan. U kent de aard van de verbonden die u 
voor God en getuigen en voor de engelen van de hemel hebt gesloten. 
Daarom bent u de verbintenis van het nieuw en eeuwigdurend ver
bond aangegaan en bent werkelijk het verbondsvolk van God in de 
laatste dagen.14

Zoals de Heer mij in het verleden geholpen heeft om mijn verbon
den trouw te zijn die ik heb gesloten met Hem en met u, ( ...)  ben ik 
van plan om ze met zijn hulp en zijn zegen de rest van mijn leven 
trouw te blijven, of ik nu nog lang of kort mag leven, dat maakt mij 
niet uit. Tijdens mijn leven hoop ik een getrouw man te zijn, een eer
lijk man, een man die de hele mensheid onder ogen kan komen, en die 
uiteindelijk voor God kan staan, voor de Rechter van de levenden en 
de doden, zónder te schrikken van wat ik in de wereld heb gedaan.

(...)  Ik smeek u om uw verbonden trouw te zijn; wees de verbon
den trouw die u in de wateren van de doop hebt gesloten, de verbon
den die u in het huis van de Heer hebt gesloten, en wees al uw plich
ten trouw. Om een heilige der laatste dagen te zijn, moet een man of 
een vrouw een denker zijn; hij of zij moet iemand zijn die van alles 
overdenkt, iemand die zijn koers in het leven zorgvuldig overweegt, 
alsmede de beginselen die hij of zij heeft geaccepteerd. Iemand kan 
geen getrouwe heilige der laatste dagen zijn zonder op zijn minst in 
enige mate de beginselen te bestuderen en te begrijpen van het evan
gelie dat hij heeft ontvangen. ( ...)  Als iemand het evangelie van Jezus 
Christus begrijpt, zult u hem op het rechte pad voorwaarts zien gaan,
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overeenkomstig het woord van de Heer, en de wet van God, in strikte 
overeenstemming met dat wat consequent, rechtvaardig, rechtscha
pen en in alle opzichten aanvaardbaar is voor de Heer, die alleen aan
vaardt wat goed is en Hem behaagt, want alleen dat wat goed is, 
behaagt Hem.15

• Waarom bouwen we tempels? Welke zegeningen ontvangen wij 
als we naar de tempel gaan en we de verbonden naleven die we 
daar sluiten? (Zie ook LV 109:10-23 ) Hoe voelt u zich als u naar de 
tempel gaat?

• In welke opzichten behandelen de mensen soms ‘de verordenin
gen van het huis van God lichtvaardig’?

• Wat betekent het voor u om ‘elke zegen [te] hebben in die ontel
bare tijdperken van de eeuwigheid’? Wat hebben wij in dat opzicht 
aan de tempelverordeningen? Hoe kan naar de tempel gaan ertoe 
bijdragen dat wij ‘de plechtige ernst der eeuwigheid’ in gedachten 
houden? (LV 43:34.)

• Wat houdt het in waardig te zijn om naar het huis van God te gaan? 
Wat kunnen wij doen om ons beter voor te bereiden alvorens naar 
de tempel te gaan? Waarom kunnen wij geen ‘voorrechten en zege
ningen van het huis van God stelen’?

• Wat denkt u dat er van u vereist wordt om trouw te zijn aan de ver
bonden die u in de tempel gesloten hebt?

• Hoe kunnen wij president Smiths uitdaging aannemen om ‘denkers 
en werkers’ te zijn?

• Hoe kunnen wij het huis van God eer betonen? Hoe kunnen ouders 
hun kinderen leren om de tempel te eren?

Studiesuggesties

Noten
1. Historisch verslag ring Uintah: 

1905-1909, kwartaalconferentie,
25 augustus 1907, archieven van de 
afdeling kerkgeschiedenis van De Kerk 
van Jezus Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen, blz. 246.

3. Messages of the First Presidency of
The Church of Jesus Christ of Latter- 
day Saints, verz. door James R. Clark,
6 delen (1965-1975), deel 3, 
blz. 241-242.

2. Gospel Doctrine, 5e ed. (1939), blz. 197.
4. Conference Report, april 1901, blz. 69.
5. Gospel Doctrine, blz. 470.
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6. Gospel Doctrine, blz. 471.
7. Messages of the First Presidency, 

deel 4, blz. 249-250.
8. ‘Latter-day Saints Follow Teachings of 

the Savior’, Scrap Book of Mormon 
Literature, 2 delen (geen datering), 
deel 2, blz. 561-562.

9. Gospel Doctrine, blz. 213.
10. Gospel Doctrine, blz. 5.
11. Deseret'News: Semi-Weekly,

11 november 1873, blz. 1.

12. Deseret News: Semi-Weekly,
21 maart 1893, blz. 2; alinea-indeling 
toegevoegd.

13. Messages of the First Presidency, 
deel 2, blz. 346-347.

14. Messages of the First Presidency, 
deel 4, blz. 186.

15. Conference Report, oktober 1910, 
blz. 3-4.
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Onderlegd raken in de waarheid

Het is onze plicht ijverig naar waarheden te zoeken 
en elke dag iets bij te leren.

Uit het leven van Joseph F. Smith

H o e w e l  president Joseph F. Smith nooit echt in de gelegenheid is 
geweest om naar school te gaan, heeft de leerstelling ‘de heerlijkheids 
Gods is intelligentie’ (LV 93:36) grote invloed op hem gehad. Hij moe
digde de heiligen dan ook aan om zoveel mogelijk onderlegd te raken 
in zowel geestelijke als wereldlijke waarheden. President Smith gaf 
altijd zijn steun aan het onderwijsprogramma van de kerk in die 
dagen, dat veel heiligen in staat stelde om zowel voortgezet als gods
dienstonderwijs te volgen. Ook stond hij aan de wieg van de huidige 
kerkelijke onderwijsinstellingen. Hij was het namelijk die het semina- 
rieprogramma instelde. Het eerste seminarie opende in 1912 zijn deu
ren, naast de Granite High School in Salt Lake City.

In zijn hoedanigheid van president van de kerk heeft hij de hulpor
ganisaties van de kerk - de zustershulpvereniging, de zondagsschool, 
het jeugdwerk en de OOV (onderlinge ontwikkelingsvereniging; 
tegenwoordig de jongemannen- en jongevrouwenorganisatie) - steeds 
gewezen op hun rol in het evangelieonderwijs. Tijdens zijn ambtspe
riode is men in de hulporganisaties met uniforme cursussen voor 
zowel kinderen als volwassenen van start gegaan. En in de tijdschrif
ten van de kerk verschenen schema’s voor de wekelijkse lessen. Hij 
was vele jaren werkzaam als redacteur van de Improvement Era, de 
voorloper van de Ensign, en de Juvenile Instructor, het toenmalige 
orgaan van de zondagsschool. Hij schreef veel artikelen waarin hij de 
leer van de kerk uitlegde. ‘Hij schreef graag’, herinnerde een van zijn 
vrienden zich, ‘en vaak heb ik hem horen zeggen dat hij meer tijd zou 
willen besteden aan de Era.'1
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President Smith bracht het als volgt onder woorden: ‘Voor de heili
gen der laatste dagen is de bewerking van hun heil, krachtens de ver
zoening van Christus, een leerproces. ( ...)  Kennis is een middel tot 
eeuwige vooruitgang.’2

Leringen van Joseph F. Smith

Het evangelie omvat alle waarheid

Er is geen waarheid in welke religieuze vereniging of organisatie 
ook, die niet ook voorkomt in het evangelie van Jezus Christus, dat de 
profeet Joseph Smith verkondigde, en na hem de leiders en ouderlin
gen van deze kerk; maar om die te doorgronden en te ervaren moeten 
we wel wat doen, het zal enige inspanning van ons vergen, enige toe
wijding. Als we dat niet kunnen opbrengen, zullen we uiteraard niet 
de vruchten plukken die de oogst zouden zijn geweest van onze 
inspanning, de zegeningen die voortkomen uit een gedegen begrip 
van die beginselen. En dan kan het gebeuren dat anderen onder ons 
komen en hun ideeën bepleiten waarnaar, hoewel ze duidelijk te kort 
schieten in duidelijkheid, instructie en waarheid, geluisterd wordt 
door mensen aan wie verteld wordt dat die ideeën nieuw zijn en niet 
vervat in het evangelie van Jezus Christus dat door de heiligen der laat
ste dagen wordt verkondigd. Dat is een beangstigende misvatting, een 
waarvoor eenieder die het evangelie liefheeft, moet waken.3

Als u de waarheid liefhebt, als u het evangelie in uw hart hebt 
gesloten en het liefhebt, zal uw  intelligentie vermeerderd worden; uw 
begrip van de waarheid zal worden verruimd, meer dan op welke 
andere manier ook. Boven al het andere in de wereld is het de waar
heid die de mens vrij maakt - vrij van lusteloosheid en onverschillig
heid, vrij van de beangstigende gevolgen van onachtzaamheid, want 
beangstigend zal het zijn als we onze plicht jegens de levende God 
verzaken. Als u de waarheid leert en in het licht van de waarheid wan
delt, wordt u vrijgemaakt van de dwalingen van mensen (...); u bent 
dan boven alle verdenking verheven en staat boven elke vorm van 
overtreding. God zal met goedkeuring op u neerzien en u en uw erf
goed zegenen, u voorspoedig maken en u tot bloei brengen als een 
groene laurierboom.4

Wie in de gelegenheid is om zich in de kennis Gods te verdiepen 
en die te omarmen, en de weg des levens, ( ...)  is beter af dan iemand 
die rijkdom vindt, of de verborgen schatten van de aarde. ( ...)  Hij is 
vrij om de duidelijke en waardevolle waarheden te aanvaarden, ont-
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In dit gebouw is in 1912 het eerste seminarie van start gegaan, 
naast de Granite High School in Salt Lake City.

sproten aan de bron ten gunste van de verlossing en het leven van de 
mens. En zijn hart is - of behoort dat te zijn - geheel gewijd aan de 
grote en glorieuze zaak van de verlossing van het mensdom.5

Wat zou u zeggen tegen iemand dié in verwarring is omtrent de 
waarheid? Het antwoord is duidelijk. Hij zal geen voldoening vinden 
in de leringen van mensen. Laat hem haar zoeken in het geschreven 
woord van God; laat hem tot God in het verborgene bidden, waar nie
mand hem kan horen; laat hem in zijn binnenkamer om licht vragen; 
laat hem de leringen van Jezus gehoorzamen en hij zal onmiddellijk 
groeien in de kennis van de waarheid. Die handelswijze zal hem vrede 
in zijn ziel schenken, vreugde in zijn hart en een vaste overtuiging die 
niet te verstoren zal zijn. Hij zal de zekerheid hebben dat Hij £die in het 
verborgene ziet, ( ...)  het [hem zal] vergelden.’ [Zie Matteüs 6:6.]6

In tegenstelling tot de theorieën van mensen 
is Gods woord altijd waar, altijd juist

Onze jonge mensen zijn ijverige studenten. Hun honger naar ken
nis en waarheid is prijzenswaardig. Ze ontkomen er in hun studie niet
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aan dat ze tijdelijk veel theorieën van mensen moeten overnemen. Zo 
lang zij echter inzien dat die theorieën hen ten dienste staan bij hun 
studie en meer niet, hoeft dat geen direct gevaar op te leveren. Pas als 
die theorieën worden aangenomen als fundamentele waarheden ont
staat er gevaar, want de student die dat doet, loopt een groot risico 
hopeloos op het verkeerde spoor terecht te komen (...).

De kerk houdt vast aan het ondubbelzinnige gezag van goddelijke 
openbaring, en dat moet de norm zijn; en daar de conclusies van 
de zogeheten ‘wetenschap’ door de jaren heen aan veranderingen 
onderhevig zijn geweest, en daar goddelijke openbaring waarheid 
is, en eeuwig zal bestaan, moet het wel zo zijn dat de wetenschap 
zich conformeert aan de positieve verklaringen van goddelijke open
baring. Verder moeten de docenten in de instellingen die de kerk 
heeft opgericht voor theologisch onderwijs, alsook in andere studier
ichtingen, in hun onderwijs in harmonie Zijn met de beginselen en 
leringen van de kerk (...).

De godsdienst van de heiligen der laatste dagen is geen waarheid 
vijandig gezind, ook niet wetenschappelijk onderzoek naar waarheid. 
‘Dat wat zich bewezen heeft, aanvaarden we met vreugde’, heeft het 
Eerste Presidium in zijn kerstboodschap aan de heiligen gezegd, ‘maar 
lege filosofieën, theorieën en speculaties van mensen accepteren we 
niet, noch nemen we iets over dat indruist tegen de goddelijke open
baring of het gezonde verstand. Wij staan echter positief tegenover 
alles wat leidt tot goed gedrag, overeenstemt met de correcte moraal 
en dat wat geloof in God in de hand werkt, ongeacht zijn herkomst.’ 
[‘Words in Season from the First Presidency’, Deseret Evening News, 
17 december 1910, blz. 3 ]

Een goed devies voor jonge mensen die zich willen verdiepen in de 
filosofische theorieën, is alles te toetsen, maar er op te letten alleen 
het goede te behouden. De waarheid verandert niet, maar de theo
rieën van de filosofen veranderen en worden vervangen. Waar de 
mensen zich nu om wetenschappelijke redenen aan vasthouden om 
uit het onbekende de waarheid te destilleren, kan morgen opzij wor
den gelegd, met dank voor de bewezen diensten; geloof is echter een 
eeuwig beginsel waarmee de nederige gelovige oneindige troost kan 
verkrijgen. Het is de enige manier om God te vinden.7

Wetenschap en filosofie hebben door de eeuwen heen verandering 
op verandering ondergaan. Er is nog geen eeuw voorbijgegaan, of er 
zijn reeds nieuwe theorieën in de wetenschap en filosofie geïntrodu
ceerd die de oude tradities, het oude geloof en de oude leerstellingen,

316



H O O F D S T U K  3 5

erop nagehouden door filosofen en wetenschappers, zijn gaan vervan
gen. In deze materie zullen zich waarschijnlijk altijd veranderingen 
voordoen, maar het woord van God is altijd waar, is altijd juist.8

Scholing die als hoogste ideaal de jacht op wereldlijke ambities 
heeft, ontbreekt het aan die vrije en ongebreidelde expressie van de 
geest die een hogere vrijheid en een weldadiger leven mogelijk maakt. 
Naarmate we toenemen in jaren en in ervaring heeft ons geestelijke 
leven steeds meer van doen met ons ware geluk. Steeds vaker merken 
we dat we in gedachten bezig zijn met het eind van ons leven en daar
mee met het begin van een groter leven.9

Wij moeten ons verbeteren en vooruitkomen 
op de intelligentieschaal

Wij leren niet te allen tijde zonder ooit tot erkentenis der waarheid 
te komen [zie 2 Timoteüs 3:7]. Integendeel, we leren te allen tijde en 
komen steeds dichter tot een goed begrip van de waarheid, wat de 
plicht en verantwoordelijkheid is van de leden van de kerk die tot ver
antwoordelijke posities worden geroepen. Niet alleen is het van toe
passing op de leden die tot verantwoordelijke posities worden geroe
pen, maar op ( ...)  [alle] leden van De Kerk van Jezus Christus van de 
Heiligen der Laatste Dagen.

Is er iemand, onder de huidige omstandigheden, die niet groeit? Is 
er iemand onder ons die niet dagelijks wat bijleert? Is er iemand onder 
ons die niet toeneemt in ervaring met het verstrijken der jaren en met 
het nakomen van de plichten van het lidmaatschap in de kerk en die 
van het burgerschap (...)? Het zou volgens mij heel triest zijn voor De 
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en haar 
leden om ook maar even te veronderstellen dat we tot stilstand zijn 
gekomen, dat we opgehouden zijn met groeien, met ons verbeteren 
en vooruitkomen op de intelligentieschaal, en in de getrouwe vervul
ling van onze plicht, onder alle omstandigheden waarin wij als volk en 
als lid van de kerk van Christus worden gebracht.10

Een van de grootste kwaden die er bestaan ( ...)  is onwetendheid, 
gekoppeld aan onverschilligheid. Ik neem aan dat als de onwetenden 
zich niet zo onverschillig opstelden ten aanzien van deze feiten en 
hun situatie, ze ertoe gebracht konden worden om meer te leren dan 
ze nu doen. De moeilijkheid met de mensen is dat ze te vaak hun ogen 
sluiten voor de feiten die om hen heen bestaan, en het lijkt heel moei
lijk te zijn voor veel mensen om zich die eenvoudige waarheden eigen
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Studenten van de Latter-day Saints’ University in Salt Lake City.
President Joseph F. Smith heeft de heiligen altijd aangespoord: ‘( . ..) verrijk uw geest met 

het beste aan kennis en feiten. (...) niemand kan in onwetendheid gered worden’
(Gospel Doctrine, blz. 206).

te maken, die elke heilige der laatste dagen en elk gezin van heiligen 
der laatste dagen in feite moet kunnen dromen. Hoe brengen we dit 
kwaad, deze onverschilligheid, deze daaruit volgende onwetendheid 
tot staan? Het lijkt mij toe dat de enige manier is wakker te worden en 
interesse te tonen, ofwel aandacht te schenken aan datgene wat zo 
belangrijk en noodzakelijk is voor het geluk en welzijn van de men
senkinderen, in het bijzonder datgene wat zo noodzakelijk is voor het 
geluk en welzijn van ieder afzonderlijk.

Maar dat is niet het enige dat noodzakelijk is om de waarheid te 
leren of om onwetendheid een halt toe te roepen. Daarna volgt de toe
passing van het begrip en de kennis die we hebben opgedaan, op de 
werken en zaken die noodzakelijk zijn om onszelf, onze kinderen, 
onze naasten, ons thuis, ons geluk te kunnen beschermen.11

Ga op zoek naar de waarheid in het geschreven woord; luister naar 
en aanvaard de waarheid die door de hedendaagse profeten en leer
krachten wordt verkondigd; verrijk uw geest met het beste aan kennis 
en feiten. Van hen die in zijn naam spreken, vereist de Heer nederig
heid, geen onwetendheid. Intelligentie is de heerlijkheid Gods; en nie
mand kan in onwetendheid gered worden [zie LV93:36; 131:6].12
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In dienst zijn van de Heer is een middel tot het verkrijgen van een 
gedegen scholing, en een goede scholing komt de inzetbaarheid van 
de geschoolde ten goede en verleent iets extra’s en pit aan al zijn 
ondernemingen.13

Heb steeds edele gedachten, bepaal u tot verheven them a’s, stel 
uw doelen hoog en heb hoge aspiraties. Wees tot op zekere hoogte 
onafhankelijk; in die mate dat het u tot nut en hulp is en het u zelfred- 
zaam maakt, ofschoon geen mens echt onafhankelijk van zijn mede
mens kan zijn, en naar ik hoop is er niemand zo roekeloos dat hij zijn 
volslagen afhankelijkheid van onze hemelse Vader ontkent. Streef 
ernaar u te ontwikkelen in de hoogste betekenis van het woord; haal 
zoveel mogelijk uit uw tijd, uw lichaam, uw hersenen, en laten al uw 
inspanningen gericht zijn op eerzame zaken, dat geen van uw inspan
ningen voor niets zullen zijn geweest, en geen arbeid resulteert in ver
lies of kwade gevolgen.

Zoek het beste gezelschap; wees vriendelijk, wees beleefd, streef 
ernaar te leren al wat goed is en doorgrond de plichten van liet leven, 
zodat u een zegen zult zijn voor iedereen met wie u omgaat en u het 
beste uit uw  leven zult halen.14

Bij al onze educatieve en wereldlijke bezigheden moeten 
we ons aan de ijzeren roede vasthouden

Het is heel belangrijk dat de heiligen der laatste dagen altijd de 
erkende norm voor een religieus en moreel leven, die als leidraad door 
hedendaagse openbaring is vastgesteld, voor ogen houden. Zij moeten 
zich, om het anders te zeggen, stevig vasthouden aan wat zo mooi 
omschreven is als de ‘ijzeren roede’.

In deze tijden waarin de commerciële, sociale en handelsorganisa
ties veel invloed uitoefenen op de mensen, ( ...)  kunnen de heiligen 
der laatste dagen hun taken en plichten niet naast zich neerleggen 
voor andere levensnormen.

Het is beangstigend dat mensen zich te vaak laten leiden door het 
gedrag van anderen in hun omgeving. Als men zich in die handels-, 
sociale en politieke organisaties overgeeft aan twijfelachtige praktij
ken en het hen ontbreekt aan soberheid, is dat nog geen reden voor 
hen die beweren heiligen der laatste dagen te zijn om de trossen los te 
gooien en af te drijven met hen die onverschillig, eigenzinnig of onze
delijk zijn. ( ...)
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We moeten nooit vergeten dat wij heiligen der laatste dagen zijn of 
dat behoren te zijn, hoe ons leven zich ook moge ontwikkelen, en we 
moeten nooit de morele en geestelijke leiding uit het oog verliezen die 
het evangelie ons oplegt. Sommigen van onze jongemannen die hun 
leven te gronde hebben gericht, zullen hun rampspoed en neergang 
kunnen terugleiden naar de eerste keer dat zij gehoor gaven aan hun 
verlangen om gelijk te zijn aan hen met wie zij in hun dagelijks leven 
omgingen.

Er doen zich vlagen van opwinding voor en wel in die mate dat de 
mensen zich kennelijk volledig op het verkeerde been laten zetten en 
alles vergeten, behalve wat hun stoffelijk genot of geldelijk gewin 
brengt. Sommigen hebben in feite geen hogere morele norm dan de 
populaire norm van de wereld. Als die vlagen van opwinding voorbij 
zijn, komen ze erachter dat ze niet alleen doelloos ronddrijven, maar 
soms ook hopeloos worden overspoeld door de rommel en het wrak
hout van een op drift zijnde mensheid. ( ...)

Het is te allen tijde noodzakelijk, en vooral als onze omgeving ons 
niet die morele en geestelijke steun verschaft die we nodig hebben 
voor onze vooruitgang, dat we naar het huis des Heren gaan om te 
aanbidden en ons onder de heiligen te begeven, zodat hun morele en 
geestelijke invloed een corrigerende werking kan hebben op onze ver
keerde ideeën en ons kan herstellen tot dat leven dat ons geweten en 
onze ware godsdienst ons oplegt.

( ...)  Laten we daarom nooit vergeten, onze wereldlijke roepingen 
en kennissenkring ten spijt, wat de belangrijkste taak is die we aan 
onszelf en onze God verplicht zijn.15

Studiesuggesties

• Welke ervaringen hebben u geleerd dat alle waarheid ‘voorkomt in 
het evangelie van Jezus Christus’?

• Wat moeten we doen om de beginselen van de waarheid te leren? 
Welke gevaren schuilen er in het verzaken van die plicht? Welke 
beloningen worden er beloofd aan hen die de waarheid leren en in 
het licht ervan wandelen?

• Wat is het standpunt van de kerk inzake wetenschappelijk onder
zoek naar waarheid? Hoe verhouden de theorieën en filosofieën 
van de mens zich tot het woord van God?

320



H O O F D S T U K  3 5

• Welk gevaar schuilt er in het volgen van een opleiding louter voor 
het nastreven van ‘wereldlijke ambities?

• Op welke manieren houden mensen op met het zich ‘verbeteren 
en vooruitkomen op de intelligentieschaal’? Hoe kunnen we 
ervoor zorgen dat we elke dag iets bijleren? (Zie ook LV 130:18-19)

• Waarom is onwetendheid ‘een van de grootste kwaden’? Hoe kun
nen we dit kwaad tot staan brengen?

• Hoe kunt u ‘zoveel mogelijk uit uw tijd, uw lichaam, uw hersenen’ 
halen? Welke houding en gewoonten kunnen ervoor zorgen dat ‘u 
het beste uit uw leven zult halen’?

• Welke gevaren schuilen er in het als leidraad overnemen van ‘het 
gedrag van anderen in [onze] omgeving’ bij onze educatieve en 
wereldlijke bezigheden?

• Wat kunnen we doen, ‘onze wereldlijke roiepingen en kennissen
kring ten spijt’, zodat we ‘de belangrijkste plicht ( ...)  die we aan 
onszelf en onze God verplicht zijn’ niet vergeten? ;

Noten

3. Gospel Doctrine, 5e ed. (1939), 
blz. 122-123.

2. Messages of the First Presidency of The 
Church of Jesus Christ of Latter-day 
Saints, verz. door James R. Clark, 
zes delen (1965-1975), deel 4, 
blz. 146-147.

1. ‘Editor’s Table’, Improvement Era, 
december 1918, blz. 174.

7. Gospel Doctrine, blz. 38-39.
8. Gospel Doctrine, blz. 39.
9 Gospel Dbctrine, blz. 353.

10. Gospel Doctrine, blz. 342.
11. Gospel Doctrine, blz. 432-343.
12. Gospel Doctrine, blz. 206.
13- ‘Counsel to Returning Missionaries’,

Millennial Star, 2 oktober 1913,

4. ‘A Journey to the South’, Improvement 
Era, december 1917, blz. 102.

5. ‘Foreign Correspondence’, Millennial 
Star, 25 maart 1878, blz. 187.

blz. 646.
14. Gospel Doctrine, blz. 351-352.
15. ‘ Editorial Thoughts: Our Religious

Identity\  Juvenile Instructor,

6. Gospel Doctrine, blz. 126.
maart 1912, blz. 144-145.
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Del Parson, Daniël weigert vlees en wijn aan het hof.
Daniël en zijn vrienden weigerden het vlees en de wijn die hen namens de Babylonische 

koning werd aangeboden, omdat ze wisten dat het niet goed voor hen was. Zij kozen 
ervoor ander voedsel te nuttigen. Daardoor werden ze sterk en gezond en werden ze 

gezegend met wijsheid.
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Het woord van wijsheid: 
wet voor de lichamelijke 

en geestelijke gezondheid 
van de heiligen

Inachtneming van het woord van wijsheid 
zal uw lichaam versterken, uw ziel verheffen 

en u dichter tot God brengen.

Uit het leven van Joseph F. Smith

PJL resident Joseph F. Smith heeft verkondigd dat het woord van wijs
heid meer was dan een verbod op thee, koffie, tabak en alcohol; het 
bevatte praktisch advies voor een goede gezondheid en geestelijke 
groei, en de heiligen die het gehoorzaamden, zouden dichter bij de 
Heer komen en meer op Hem gaan lijken. Teneinde het belang van het 
woord van wijsheid te onderstrepen, las hij afdeling 89 soms in zijn 
geheel voor in een bijeenkomst. ‘Misschien vinden velen van u het 
onnodig en niet op zijn plaats dat ik zoveel van uw tijd in beslag neem 
met het voorlezen van deze openbaring’, zei hij eens, om vervolgens 
toch de hele afdeling voor te lezen en daarmee de grote waarde van de 
boodschap aan te geven.1

Hij heeft gezegd: ‘Ik herinner mij een voorval dat zich drie jaar 
geleden heeft voorgedaan in een gezelschap waarmee ik reisde. Er 
waren in dat gezelschap een of twee mensen die erop stonden thee of 
koffie te gebruiken in elke plaats die we aandeden. Ik predikte heel de 
tijd het woord van wijsheid. Maar zij zeiden: ‘Wat maakt het uit? Ken 
je die en die, die drinkt koffie en thee.’ ( ...)  Eén keer zei ik: ‘O ja, u 
zegt dat het geen kwaad kan om af en toe koffie of thee te drinken,
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maar de Heer zegt heel wat anders. Wat zal ik geloven? De Heer zegt 
dat we, als we ons aan het woord van wijsheid houden, grote schatten 
aan kennis zullen vinden, en verborgen schatten; we zullen lopen 
en niet moede worden, we zullen wandelen en niet mat worden; 
en de engel der verwoesting zal aan ons voorbij gaan, zoals aan de 
kinderen van Israël en ons niet doden. ( ...)  Ik zal voor u bidden en 
verzoek u dringend, mijn broeders en zusters, ( ...)  op te houden met 
het tot u nemen van deze verboden stoffen en de wetten van God 
na te leven.’2

Leringen van Joseph F. Smith

Naleving van het woord van wijsheid zal ons ten goede
komen en ons voorspoed brengen.

Wij zien goede redenen voor het prediken van de beginselen die in 
dit hoofdstuk van de Leer en Verbonden [afdeling 89] staan, aan de 
wereld en aan de heiligen der laatste dagen in het bijzonder. Het is 
niets meer of minder dan dat eenvoudige woord van wijsheid, dat in 
1833 is geopenbaard ten gunste van de voorspoed van de heiligen der 
laatste dagen, om zich te kunnen reinigen en te kunnen voorbereiden 
op het ingaan van de tegenwoordigheid van de Heer. Door deze wet 
na te leven, zullen zij zich voorbereiden op het ontvangen van de 
zegeningen die Hij hun graag wil geven, op voorwaarde dat zij die 
waardig zijn. ( ...)

Ik wil u gewoonweg zeggen, mijn broeders en zusters, dat we geen 
betere koers kunnen volgen in de wereld, met betrekking tot ons 
stoffelijk welzijn en onze gezondheid, dan die welke de Heer God ons 
heeft duidelijk gemaakt. Waarom zien we dat niet in? Waarom krijgen 
we daar niet een volkomen begrip van? Waarom ontzeggen we ons 
niet wat onze lafhartige begeerten verlangen? Waarom kunnen we ons 
niet nauwkeuriger aan de wil van de Heer houden zoals die ons is dui
delijk gemaakt in deze openbaring? ( ...)  Als dit gebod door iedereen 
werd nageleefd, dan zou het vele geld dat men nu spendeert aan 
sterke drank en de andere stoffen die in het woord van wijsheid wor
den verboden, het gezin ten goede komen; en dan zou de gezondheid, 
de voorspoed en het stoffelijke welzijn van de mensen evenredig 
toenemen. Niemand kan de wetten van God ten aanzien van zijn 
gezondheid en stoffelijke welzijn overtreden en die zegeningen in
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dezelfde mate genieten als hij zou doen als hij de geboden van God 
zou gehoorzamen. ( ...)

Geen lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laat
ste Dagen kan zich het eerverlies veroorloven of zich de schande aan
doen van het betreden van een drankhol of een gokhal. ( ...)  Geen hei
lige der laatste dagen, geen lid van de kerk kan zich dat veroorloven, 
want het zal vernederend voor hem zijn, het zal hem tot schande 
strekken, en God zal hem naar zijn werken oordelen. De man of 
vrouw die werkelijk gelooft in de leringen van de kerk of verklaart lid 
te zijn van de kerk, die gelooft in de beginselen vervat in het ‘woord 
van wijsheid’ en die naleeft, zal niet toestaan dat hij of zij gerekend 
wordt tot hen die zich te schande maken, of hun naasten of de kerk 
waartoe zij behoren; ze zullen dat nooit doen.

( ...)  de Heer schept geen behagen in drankzucht of in dronken
schap, noch kan Hij behagen scheppen in de. armoede, in de verwor
ding en in het verval dat die zaken tot gevolg hebben voor de slacht
offers en voor hen die van hen afhankelijk zijn, het verval van de 
mannelijkheid, het verval van het gezin en de verwording van hen die 
zich ermee inlaten en die armoede, verwoesting en dood over zich 
brengen en over hun gezin. Ieder lid van de kerk, man of vrouw, moet 
zich met kracht verzetten tegen drankzucht en tegen alles wat in strijd 
is met de wetten van God, zodat ze nooit overwonnen zullen worden 
door of bezwijken: voor de verleiding van het kwaad. We behoren zui
vere gemeenschappen te hebben, gemeenschappen die niet gebukt 
gaan onder ondeugd, onder slechte gewoonten en praktijken. ( ...)

Misschien denken zij die zich deze gewoonten eigen hebben 
gemaakt dat dit een heel onbeduidend onderwerp is om te bespreken 
in een bijeenkomst als deze, maar elke keer als ik iemand zie, jong of 
óud, die verslaafd is aan deze gewoonte en dat in de openbaarheid 
brengt, kan ik niet anders dan tot de conclusie komen dat hij ofwel 
onkundig is van Gods wil aangaande de mens ofwel zich verzet tegen 
Gods wil en niet veel op heeft met het woord van de Heer; en dat 
alleen al is voldoende om verdriet te doen neerdalen in het hart van 
iemand die respect heeft voor het woord of de wil van de Heer en 
graag ziet dat die gehoorzaamd wordt. ( ...)

( ...)  We bidden God ons te genezen als we ziek zijn, en dan staan 
we op uit ons gebed en nemen vervolgens de stoffen tot ons waarvan 
Hij ons gezegd heeft dat ze niet goed voor ons zijn! Hoe inconsequent
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zijn de mensen om God te vragen hen te zegenen, terwijl ze zelf een 
koers volgen die schadelijk is en onheil over hen heen brengt. Het is 
dan ook geen wonder dat onze gebeden niet zo vaak verhoord wor
den en dat onze gezondheid niet zo goed is. Hoe kan het ook anders 
als we verslaafd zijn aan gewoonten waarvan God gezegd heeft dat ze 
niet goed voor ons zijn en waarmee we onheil over ons leven en onze 
gezondheid afroepen; en dan wenden we ons tot de Heer en vragen 
Hem ons te genezen van de gevolgen van onze eigen dwaze en 
schadelijke praktijken; van de gevolgen van het onheil dat we over 
onszelf hebben gebracht, waarvan we weten dat we het beter niet 
kunnen doen. Hoe dwaas!3

Wanneer ik een man zie die beweert heilige der laatste dagen te 
zijn, of zelfs maar lid van de kerk ( ...)  wiens adem ruikt naar sterke 
drank of tabakslucht, of die zich onnodig te buiten gaat aan genots
middelen, dan baart mij dat zorgen. Mijn ziel heeft medelijden met 
hem. Dan vraag ik mij af hoe het toch komt dat wij, ieder voor zich, 
niet inzien hoe dwaas het is en hoe slecht het voor ons is om toe te 
geven aan die kwalijke gewoonten, die van generlei nut zijn en niet in 
de minste mate heilzaam, maar juist heel schadelijk. Waarom zijn we 
niet in staat tot die mate van kennis te komen dat we tegen de verlei
der kunnen zeggen: ‘Ga weg, achter mij’, om ons vervolgens af te 
wenden van de kwalijke gewoonte. Hoe vernederend moet het voor 
een nadenkend mens zijn om te beseffen dat hij slaaf is van zijn 
begeerten, of van een buitensporige en schadelijke gewoonte, neiging 
of drift.4

Door het woord van wijsheid na te leven, 
zullen we het gaan waarderen

We behoren het woord van wijsheid dat ons gegeven is na te leven. 
( ...)  De dronkaard wordt een slaaf van zijn drank; anderen raken ver
slaafd aan thee, koffie en tabak, en daarom achten ze die noodzakelijk 
voor hun geluk; maar ze zijn niet echt noodzakelijk voor hun geluk 
noch voor hun gezondheid. In feite brengen ze meer schade toe aan 
de gezondheid. ( ...)  Door het woord van de Heer na te leven, zullen 
we het gaan waarderen, niet door er louter kennis van te nemen zon
der het in praktijk te brengen. Als we de wil van de Heer doen, zullen 
we van de leer weten, of zij van God komt; dan zullen we op de rots 
bouwen; en wanneer de stromen komen en de stormen zich op het 
huis storten, zal het niet invallen.5
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Op jacht naar de eer van de wereld en de vergankelijke goederen 
van deze aarde houden de mensen pas op met rennen als ze moe zijn, 
en ze rusten pas uit als ze mat zijn. Het lijkt erop dat ze denken dat wat 
ze nodig hebben als ze moe of mat worden, stimulerende middelen 
zijn, waarmee ze zich kunnen oppeppen, zodat ze net nog wat verder 
kunnen lopen. De zakenman drinkt zichzelf moed in met een paar bor
rels. De huisvrouw en de moeder met de zorg voor haar kinderen, 
denkt als ze zich moe voelt worden na zwaar werk, dat ze een kopje 
thee nodig heeft om haar krachten op peil te houden, om haar zenu
w en in bedwang te houden en haar nog wat extra kracht te geven om 
haar werk af te kunnen maken. Ik zeg u dit: als de stimulerende 
invloed van thee en sterke drank vervangen zou worden door de zui
vere intelligentie van de Geest van God; als we hoe dan ook een toe
reikend deel van de Geest van de Heer in ons binnenste kregen, waar
door wij zouden weten wat we moeten doen als we ons moe of mat 
voelen zonder te grijpen naar stimulerende middelen die ons gestel 
schade toebrengen en een slaaf van een gewoonte van ons maken, 
zouden we heel wat beter af zijn. (...)

Ik voel mij na gedane arbeid liever wat langer moe en uitgeput, 
zodat mijn lichaam zich op natuurlijke wijze kan herstellen dan te 
knoeien met slaapmiddelen en verdovende middelen, die een aanslag 
plegen op mijn lichamelijke en geestelijke gezondheid. Maar in 
zoverre we geen acht slaan op het woord van wijsheid, waar halen 
we dan de wijsheid, de kennis en het inzicht vandaan waardoor we 
ons kunnen laten leiden? De belofte is dat we, als we dit in acht 
nemen, kennis zullen hebben, en dat de verwoester aan ons voorbij 
zal gaan, en dat we zullen ontsnappen aan het onheil dat de goddelo- 
zen wacht.6

Inachtneming van het woord van wijsheid/
zal ons dichter tot de Heer brengen

Ik ben van mening dat wé dichter tot het punt komen waarop we 
in staat zijn om die grote en glorieuze wet van matigheid na te leven 
die de Heer almachtig aan ons gegeven heeft, waarin Hij aangegeven 
heeft dat sterke drank niet goed is, dat tabak niet voor de mens is noch 
voor de buik. ( ...)  We komen tot de slotsom dat de Heer het ’t beste 
wist toen Hij aan de kerk, bij monde van de profeet Joseph Smith, dat 
‘woord van wijsheid’ gaf, dat is vervat in het boek met openbaringen
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van de Heer. ( ...)  Het overgrote deel van de leden van De Kerk 
van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen komt steeds 
dichter bij een juiste inachtneming van de w et die de Heer ons gege
ven heeft voor onze gezondheid, voor het behoud van ons leven; om 
in harmonie te kunnen zijn met zijn Geest en met zijn wil, zodat we 
rein en onbesmet kunnen zijn, en meer kunnen gaan lijken op Hem 
die zonder zonde is, die rein en heilig is zoals God rein en heilig is.7

De jongeman die het hoofd wil bieden aan de wereld, die vol vitali
teit wil zijn en klaar voor zijn levensgang, zal kracht kunnen putten uit 
het leven naar het woord van de Heer; want de belofte is dat allen ‘die 
deze woorden ter harte zullen nemen en nakomen, en in gehoor
zaamheid aan de geboden zullen leven, zullen gezondheid in hun 
navel, en merg in hun beenderen ontvangen. En zij zullen wijsheid 
en grote schatten aan kennis vinden, ja, verborgen schatten; en zij 
zullen lopen en niet moede worden, wandelen en niet mat worden. 
En Ik, de Here, geef hun een belofte, dat de engel der verwoesting aan 
hen zal voorbijgaan, zoals aan de kinderen Israels, en hen niet zal 
doden.’ [Zie LV89:18-21.]8

Zijn deze heerlijke beloften niet voldoende om ons te bewegen tot 
naleving van het woord van wijsheid? Hebben we niet iets voor ons 
liggen dat onze aandacht waard is? Zijn ‘grote schatten aan kennis’, ja, 
‘verborgen schatten’ niet begeerlijk? Maar wanneer ik zie dat mensen 
zichzelf verslaven aan het gebruik van koffie en thee, of sterke drank, 
of tabak in elke vorm, dan zeg ik tegen mijzelf: hier heb je mensen die 
Gods belofte aan hen niet op waarde weten te schatten. Zij vertreden 
die met hun voeten en achten haar als niets. Zij verachten het woord 
van God en geven daar met hun daden blijk van. En als onheil over 
hen komt, duurt het niet lang of zij vervloeken God, want Hij zal hun 
gebeden niet verhoren en ze zullen hun ziekte en pijnen alleen moe
ten dragen.9

Ik verlang met heel mijn hart - en niet omdat ik het zeg, maar 
omdat het geschreven staat in het woord van God - dat u acht slaat op 
het woord van wijsheid. Het is aan ons gegeven ( ...)  als leidraad, voor 
ons geluk en onze vooruitgang in elk beginsel dat verband houdt met 
het koninkrijk van God, in tijd en eeuwigheid. Ik bid dat u zich eraan 
zult houden. Dat zal u goed doen; het zal uw ziel verheffen; het zal uw 
gedachten en uw hart vrijmaken van de geest van verwoesting; het zal 
u als God doen voelen, die leven geeft aan de mussen, waarvan er niet 
één ter aarde valt zonder Hem; het zal u dichter tot de gelijkenis van
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de Zoon van God brengen, de Heiland van de wereld, die de zieken 
genas, de kreupelen liet dansen van vreugde, de doven hun gehoor 
teruggaf en de blinden hun gezichtsvermogen, die vrede, vreugde en 
troost verspreidde onder allen met wie Hij in contact kwam.10

• Waarom is het woord van wijsheid aan ons gegeven? (Zie ook 
LV 89:1-4.)

• Hoe ketenen verslavende middelen of praktijken ons lichaam en 
stompen ze onze gevoeligheid voor de invloed van de Geest af?

• Welke soorten ‘verwording’ en ‘verval’ vergezellen vaak ongehoor
zaamheid aan het woord van wijsheid? Hoe heeft het niet naleven 
van de adviezen in het woord van wijsheid Vaak het lijden van dier
baren tot gevolg?

• Hoe draagt het naleven van het woord van wijsheid bij tot het heb
ben van zuivere gemeenschappen die niet gebukt gaan onder 
ondeugd, onder slechte gewoonten en praÊtijken?

• Hoe hebt u geleerd ‘door het woord van de Heer na te leven’ het 
woord van wijsheid te waarderen? (Zie ook Johannes 7:17.)

• Hoe hebt u de beloften in Leer en Verbonden 89 bij u zelf of bij 
anderen zien uitkomen? (Zie ook LV 89:18-21.)

• Hoe draagt het naleven van het woord van wijsheid bij tot ‘de 
wijsheid, de kennis en het inzicht’ waardoor we ons kunnen laten 
leiden?

• Hoe verheft naleving van het woord van wijsheid onze ziel? 
Hoe maakt het ons vrij van de geest van verwoesting? Hoe brengt 
naleving van deze wet ons ‘dichter tot de gelijkenis van de Zoon 
van God’?

Studiesuggesties

Noten
1. Messages of the First Presidency of 

The Church of Jesus Christ of Latter- 
day Saints, verz. door James R. Clark, 
zes delen (1965-1975), deel 4, 
blz. 180-181.

4:179-180,182-185; alineatoegevoegd.
4. Conference Report, april 1908, blz. 4.
5. Deseret News: Semi-Weekly,

3. Messages of the First Presidency,

20 november 1894, blz. 1.
2. Gospel Doctrine, 5e ed. (1939), 

blz. 366-367.
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6. Deseret News: Semi-Weekly,
1 april 1895, blz. 1; alinea-indeling 
gewijzigd.

7. Conference Report, april 1908, blz. 4.
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8. Gospel Doctrine, blz. 241.
9. Gospel Doctrine, blz. 366.

10. Gospel Doctrine, blz. 365-366.
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------------- ---------- (ilil (sz&&i-------------------------;------
Zoons en dochters van de 

eeuwige Vader

Wij zijn de kinderen van God, geschapen 
naar zijn goddelijke beeld en bij machte om 

zoals Hij te worden.

Uit het leven van Joseph F. Smith

I n  november 1909 hebben president Joseph F. Smith en zijn raadge
vers, John R. Winder en Anthon H. Lund, een verklaring uitgegeven 
onder de titel ‘The Origin of Man’ [de oorsprong van de mens], als ant
woord op de vragen die ‘van tijd tot tijd [worden gesteld] ten aanzien 
van de houding van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen ( ...)  met betrekking tot de oorsprong van de mens. Wij 
zijn van mening dat een verklaring over de positie van de kerk omtrent 
dit belangrijke onderwerp nuttig is en vruchten zal afwerpen.’ De ver
klaring bevat deze woorden:

“‘God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep Hij 
hem; man en vrouw schiep Hij hen.” Met deze duidelijke en welom
lijnde woorden maakte de geïnspireerde auteur van het boek Genesis 
aan de wereld de waarheid bekend over de oorsprong van het mens
dom.’1 Dit hoofdstuk bevat fragmenten uit ‘The Origin of Man’.

President Smith heeft veelvuldig de letterlijke werkelijkheid van 
het vaderschap van God bevestigd: ‘Ik weet, en ik heb reden te weten, 
dat ik hier ben en dat ik leef, evenzo geloof ik en heb ik reden te 
weten dat God, mijn Vader, leeft.’2
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Leringen van Joseph F. Smith

Wij zijn de geestkinderen van onze hemelse Vader

We willen weten waar we vandaan zijn gekomen en waar we naar
toe zullen gaan. Waar zijn we vandaan gekomen? Van God. Wij beston
den als geest voordat we naar deze wereld kwamen. Wij bezochten de 
raadsvergaderingen in de hemel voordat de fundamenten van de aarde 
waren gelegd. Wij waren daar. Wij zongen in vreugde samen met de 
hemelse scharen toen de fundamenten van de aarde werden gelegd en 
toen het plan van ons bestaan op deze aarde en de verlossing in detail 
werd uitgewerkt. Wij bevonden ons daar; we toonden interesse en 
namen deel aan deze grote voorbereiding. We waren ontegenzeggelijk 
aanwezig in die raadsvergaderingen ( ...)  toen Satan zichzelf aanbood 
als de heiland van de wereld, op voorwaarde dat hij daarvoor de eer 
en heerlijkheid van de Vader zou krijgen. Maar Jezus zei: ‘Vader, uw 
wil geschiede en U zij de heerlijkheid in der eeuwigheid.’ Omdat Satan 
tegen God rebelleerde en de vrije wil van de mens wilde vernietigen, 
werd hij door God verworpen en door Hem uitgeworpen, maar Jezus 
werd aanvaard.

Wij waren daar ongetwijfeld bij aanwezig en hebben deelgenomen 
aan al die gebeurtenissen. We waren zeer betrokken bij de uitvoering 
van die grote plannen en doeleinden; we begrepen ze en ze werden 
ten gunste van ons verordend en zullen voltrokken worden. Die gees
ten zijn naar deze aarde gekomen om een lichaam op zich te nemen, 
zodat ze gelijk Jezus Christus kunnen worden, ‘geschapen naar zijn 
beeld en gelijkenis’, vanaf het begin van de schepping tot nu toe, en 
dat zal zo blijven doorgaan tot de laatste dagen van de aarde, totdat de 
geesten die bestemd zijn om naar deze wereld te komen, zijn geko
men en hun zending in het sterfelijk leven hebben volbracht.3

Wij aanschouwen ( ...)  de mens, de kroon op het werk van God op 
deze aarde, het meesterstuk, zo u wilt, van wie wij uit openbaring 
leren dat hij het nageslacht is van onze eeuwige God, die de Schepper 
is van al wat leeft. De mens, in structuur volmaakter dan al het andere, 
bezitter van verhevener eigenschappen en meer vermogen tot rede en 
intelligent denken dan alle andere wezens, wat hem tot ‘heer van de 
schepping’ maakt en het dichtst brengt tot gelijkenis met de Schep
per. Wij bezien dit alles en kunnen niet anders dan tot de conclusie 
komen dat dit niet toevallig tot stand is gekomen, maar het resultaat is 
van volmaakte, goddelijke plannen en doeleinden, ja, dat de mens de 
zoon van God is, omdat hij beschikt over de eigenschappen en ken-
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Lowell Bruce Bennett, Adam en Eva in de hof.
President Smith verkondigde dat Adam ‘de eerste van alle mensen’ (Mozes 1:34) was.
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merken van zijn Vader. En in het begin bezat hij veel van die intelligen
tie, zodanig dat hij de metgezel van God was, en bij Hem vertoefde en 
geen zonde kende. De Heer gaf hem de aarde als bezit en erfgoed, als
mede wetten waarnaar hij zich kon richten, zodat hij kon beantwoor
den aan het doel van zijn schepping en er vreugde in kon scheppen.4

In de Schriften, de geschreven norm, staat dat alle mensen die naar 
deze aarde komen, ofwel hier hun sterfelijk leven beginnen, een voor- 
sterfelijke, geestelijke persoonlijkheid hebben als zoon of dochter van 
de eeuwige Vader. ( ...)  Jezus Christus was de Eerstgeborene. Een 
geest uit God geboren is onsterfelijk. Wanneer het lichaam sterft, 
sterft de geest niet. In de herrezen staat zal zowel het lichaam als de 
geest onsterfelijk zijn.5

Wij zijn geschapen naar het beeld van God

Wat was de gedaante van de mens, in de geest en in het lichaam, 
ten tijde van de oorspronkelijke schepping? In algemene zin wordt het 
antwoord in [deze] woorden gegeven: ( ...)  ‘God schiep de mens naar 
zijn beeld.’ In het Boek van Mormon staat het nog duidelijker: ‘( . ..) 
alle mensen werden in den beginne naar mijn eigen beeld geschapen’ 
(Ether 3:15). De Vader is hier aan het woord. Als we daarom de 
gedaante van de ‘Vader der geesten’ kunnen vaststellen, de ‘God der 
geesten van alle levende schepselen’, dan kunnen we de gedaante van 
de oorspronkelijke mens vaststellen.

Jezus Christus, de Zoon van God, is ‘de afdruk’ van zijn Vaders 
wezen (Hebreeën 1:3). Op aarde was Hij een mens, een volmaakte 
man, die op een vraag aan Hem gesteld ten antwoord heeft gegeven: 
‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien’ (Johannes 14:9). Dat 
alleen al zal het vraagstuk voor elke nadenkende, eerbiedige ziel naar 
tevredenheid beantwoorden. De conclusie is onweerlegbaar: als de 
Zoon van God de afdruk (beeld) van zijn Vader is, dan heeft zijn Vader 
de gedaante van een mens; want dat was de gedaante van de Zoon van 
God, niet alleen tijdens zijn leven, maar voor zijn geboorte en na zijn 
opstanding. In deze gedaante ook zijn de Vader en de Zoon versche
nen aan Joseph Smith, toen die als veertienjarige zijn eerste visioen 
kreeg.

Als God de mens - de eerste mens - dan naar zijn beeld en gelijke
nis heeft geschapen, dan moet hij er als Christus hebben uitgezien, en 
derhalve als de mensen in Christus’ tijd en in deze tijd. Dat de mens is 
geschapen naar het beeld van Christus komt heel duidelijk naar voren
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in het boek Mozes: ‘En Ik, God, zeide tot mijn Eniggeborene, die 
sedert den beginne bij Mij was: Laat Ons mensen maken, naar ons 
beeld, naar onze gelijkenis. En het was alzo. ( ...)  En Ik, God, schiep 
den mens naar mijn beeld; naar het beeld van mijn Eniggeborene 
schiep Ik hem; man en vrouw schiep Ik ze’ [Mozes 2:26-27].

De Vader van Jezus is ook onze Vader. Jezus zelf verkondigde die 
waarheid toen Hij zijn discipelen leerde hoe ze moesten bidden: 
‘Onze Vader die in de hemelen zijt’ enz. Jezus is van alle zoons van 
God echter wel het eerst geboren - de Eerstgeborene in de geest én 
de Eniggeborene in het vlees. Hij is onze oudste broer, en wij zijn, net 
als Hij, naar het beeld van God geschapen. ( ...)

‘God schiep de mens naar zijn beeld.’ Dat geldt net zozeer voor de 
geest als voor het lichaam, dat slechts het omhulsel van de geest is, 
zijn complement; de twee vormen samen de ziel [zie LV 88:15]. De 
geest van de mens is in de gedaante van de mens; en de geest van alle 
schepselen is in de gelijkenis van hun lichaam. Dat is duidelijk uitge
legd door de profeet Joseph Smith (Leer en Verbonden 77:2). ( ...)

Toen de God van wie de broeder van Jared de geestgedaante heeft 
aanschouwd [zie Ether 3:6-16], vlees en bloed op Zich had genomen, 
zag Hij eruit als een mens, met een ‘lichaam, lichaamsdelen en 
gemoedsaandoeningen’, zoals andere mensen, hoewel superieur aan 
allen, omdat Hij God was, namelijk de Zoon van God, het vleesgewor
den Woord: ‘in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk’. 
[Kolossenzen 2:9 ] En waarom zou Hij niet als mens verschenen zijn? 
Het was de gedaante van zijn geest die een passend omhulsel nodig 
had, een geschikte tabernakel. Hij is in de wereld gekomen zoals Hij 
had beloofd (3 Nephi 1:13), in de gedaante van een kind dat geleidelijk 
de volkomenheid van zijn geestgedaante heeft aangenomen. Hij is 
gekomen zoals de mens eeuwenlang was gekomen en zoals de mens 
sindsdien is blijven komen. Jezus was echter, zoals is uitgelegd, de 
Eniggeborene van God in het vlees.

Adam, onze grote voorvader, ‘de eerste mens’, was net als Christus 
een voorsterfelijke geest, en net als Christus heeft hij een passend 
lichaam op zich genomen, een menselijk lichaam, en zo is hij een 
‘levende ziel’ geworden. De leer van het voorsterfelijk bestaan, zo dui
delijk geopenbaard, inzonderheid in deze laatste dagen, w erpt een 
overweldigende hoeveelheid licht op het anderszins mysterieuze 
vraagstuk van de oorsprong van de mens. Zij toont aan dat de mens, 
voordat hij tot dit sterfelijk leven werd geboren om ervaring op te 
doen, als geest is ontvangen en geboren uit hemelse Ouders en groot
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gebracht in de eeuwige woningen van de Vader. Zij geeft aan dat alle 
mensen als geest bestonden voordat de mens in het vlees bestond en 
dat iedereen die sinds Adam heeft geleefd op gelijke wijze een levende 
ziel is geworden.

Sommigen zijn van mening dat Adam niet de eerste mens op deze 
aarde is geweest en dat de oorspronkelijke mens zich heeft ontwik
keld uit lagere orden van het dierenrijk. Dat zijn echter de theorieën 
van mensen. Het woord van de Heer verklaart dat Adam ‘de eerste van 
alle m ensen’ (Mozes 1:34) was. Daarom zijn wij gehouden hem te 
beschouwen als de eerste ouder van het mensdom. Het is aan de broe
der van Jared geopenbaard dat alle mensen in het begin naar het beeld 
van God zijn geschapen; en of we dat nu opvatten als in geest of in 
lichaam, of beide, de conclusie blijft dezelfde: de mens is zijn leven in 
de gelijkenis van zijn hemelse Vader begonnen.

Het is waar dat het lichaam van de mens begint als een nietige kiem 
of embryo, dat uitgroeit tot een baby, op een bepaald tijdstip bezield 
door de geest, die bezit neemt van zijn omhulsel. En het kind groeit na 
zijn geboorte uit tot een volwassen mens. Er is echter niets in dit pro
ces dat aangeeft dat de oorspronkelijke mens, de eerste van het mens
dom, zijn leven begonnen is als iets minder dan een mens, ofwel min
der dan de menselijke kiem of embryo dat uitgroeit tot een mens.6

Wij worden zoals God onze Vader door gehoorzaamheid 
aan de beginselen van het evangelie

God heeft alles geschapen, en wij allen zijn Gods kinderen. Wij 
worden geboren als zijn nakomelingen; begiftigd met dezelfde eigen
schappen. De mensenkinderen stammen af van de Almachtige, en of 
de wereld dat nu wel of niet wil erkennen doet niets ter zake. Hij is 
de Vader van onze geest. Hij is de Schepper van onze aardse taberna
kel. Wij leven en bewegen ons voort en hebben ons bestaan in God 
onze hemelse Vader. En omdat we van Hem afstammen met onze 
talenten, onze vermogens, onze wijsheid behoren we op zijn minst 
bereid te zijn zijn hand te erkennen in alle voorspoed die ons ten deel 
valt, en Hem eer en heerlijkheid te geven voor alles wat we bereiken 
in het vlees. ( ...)

( ...)  [De mens] is naar het beeld van God geschapen, zodat hij kan 
redeneren, nadenken, bidden, geloof oefenen; hij kan zijn krachten 
gebruiken voor de verwezenlijking van de verlangens van zijn hart en 
als hij zijn inspanningen in goede banen leidt, heeft hij recht op een
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schijnlijk het best beantwoord met de oude regel: ‘de letter doodt, 
maar de Geest maakt levend’ [2 Korintiërs 3:6].16

Onfatsoenlijkheid moet door alle mensen worden afgekeurd
Onfatsoenlijke kleding moet door alle ouders en fatsoenlijke men

sen worden afgekeurd. De schaamteloze vertoning van het menselijk 
lichaam, die zo duidelijk in de huidige mode tot uitdrukking komt, is 
een indicatie van de zinnelijke en vernederende neiging naar zedelijke 
laksheid en maatschappelijke corruptie waaraan bepaalde landen ten 
onder zijn gegaan. Laat de schitterende vooruitzichten op een gewel
dig millennium niet overschaduwd worden door de schaduwen van 
gewoonten, modeverschijnselen en afleidingen in dit losbandige tijd
perk.17

In mijn ogen is de huidige mode afschuwelijk, suggestief, erop 
gericht om bepaalde verlangens en lusten op te wekken in het hart 
van hen die er gehoor aan geven, en van hen die deze mode toestaan. 
( ...)  Het is schandelijk, en ik hoop dat de dochters van Zion zich niet 
tot deze mode zullen verlagen, want het is weerzinwekkend en een 
teken van zedelijk bederf.18

Af en toe horen we dat sommige mensen ( ...)  hun kleding vermin
ken, in plaats van de kleding heilig en ongeschonden te houden. ( ...)  
We zien dat sommige zusters in de laatste mode naar de tempel 
komen. Ze dragen kleding die belachelijk en een schande voor de god
delijke aard van de mens is. Ze realiseren zich niet dat ze naar het huis 
van God gaan.19

Fatsoenlijk dansen is onder de heiligen toegestaan
Wij vinden dat het tijd is om iets over de dansavonden te zeggen. 

Het is een activiteit die onder de heiligen is toegestaan. Er zijn echter 
wel bepaalde regels waar iedereen zich nauwkeurig aan moet houden. 
( ...)  Alcoholische dranken zijn in de danszaal en in de nabije omge
ving verboden. Bepaalde dansen waarbij men elkaar stevig moet of 
mag omhelzen, en dansen met suggestieve bewegingen ( ...)  moeten 
absoluut worden verboden.20

Boeken kunnen een goede of een slechte invloed hebben
Boeken kunnen een bepaalde band scheppen met iedereen die 

leest. Ze kunnen in ons hart goede of slechte gevoelens opwekken. 
Ouders zijn soms erg voorzichtig met wie zij hun kinderen laten 
omgaan, maar zijn nogal onverschillig wat betreft de boeken die zij
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tijdens activiteiten voor goede doelen; zelfs binnen de muren van hei
lige gebouwen (...).

Het verlangen om iets waardevols voor weinig of niets te krijgen, is 
verderfelijk. Alles wat dat verlangen versterkt, is een doelmatig hulp
middel voor de geest van de goklust die heeft bewezen een werkelijke 
duivel van de ondergang voor duizenden mensen te zijn. Om in wat 
voor spel dan ook een dubbeltje in te zetten in de hoop een gulden te 
verdienen, is een vorm van gokken.15

Kwaadsprekerij staat lijnrecht tegenover de geest 
van het evangelie

In een brief die ik onlangs heb ontvangen, stonden het volgende 
verzoek en de volgende vraag: ‘Ik zou graag willen dat u kwaadspreke
rij voor mij definieert. Er schijnen nogal wat meningsverschillen over 
de betekenis te bestaan. Sommige mensen beweren dat als je op wat 
voor manier dan ook de waarheid over iemand spreekt, het geen 
kwaadsprekerij is. Als we iets van iemand weten, zou het dan niet 
beter zijn dat we onder vier ogen met die persoon spreken en met 
hem samenwerken, in plaats van met anderen over zijn fouten te 
spreken?’

Niets is verder van de geest van het evangelie verwijderd dan de 
veronderstelling dat we altijd de waarheid over een ander mogen zeg
gen, hoe schadelijk die waarheid ook mag zijn. In het evangelie leren 
we de fundamentele beginselen van bekering, en we hebben geen 
enkel recht om een ander in de ogen van zijn medemens te schande te 
maken als hij zich oprecht heeft bekeerd en God hem heeft vergeven. 
(...)

In de regel is het ook niet noodzakelijk dat wij voortdurend advies 
geven aan mensen die volgens ons bepaalde zwakheden hebben. Ten 
eerste kunnen we ons wat betreft hun zwakheden vergissen, en ten 
tweede hebben zij misschien al sterk de geest van bekering, waardoor 
zij zich hun zwakheden maar al te goed bewust zijn, en er al voortdu
rend aan werken. Daarom moeten we uiterst voorzichtig zijn als we 
over anderen praten. Over het algemeen wordt kwaadsprekerij 
bepaald door de geest en de motivatie van hen die over een ander pra
ten, en niet door de woorden zelf.

Een man of een vrouw die de Geest van God bij zich heeft, kan in 
zijn of haar eigen gevoelens al snel de geest van kwaadsprekerij ont
dekken, want die geest is duidelijk in onze opmerkingen over andere 
mensen aanwezig. De vraag over kwaadsprekerij wordt daarom waar-
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ervan zodanig beperken dat het niet uit de hand loopt. Ons vermaak 
mag niet ons hele leven beheersen. Het is een incidentele afwisseling 
in ons leven vol taken en plichten. Het mag nooit een sturende factor 
of motief in onze hoop en ambities worden.9

Alle buitensporigheid is schadelijk. Zelfbeheersing moet in alles de 
bepalende factor zijn. Amusement is niet het doel van het leven, en 
mag alleen als incidentele afwisseling gebruikt worden. Als de mens 
zich voortdurend aan allerlei soorten vermaak overgeeft, wordt het 
ware doel van het leven uit het oog verloren, en worden plichten als 
vervelend en afschuwelijk beschouwd.10

Laten wij een rein leven leiden, buitensporigheden 
vermijden, en niet meer zondigen

Godslastering en grove taal zijn ernstige zonden in Gods ogen.
We moeten godslastering, grove taal en alles wat daarmee te maken 

heeft, uit ons leven bannen. Dergelijke zaken zijn niet in overeenstem
ming met het evangelie en het volk van God.11

Taalgebruik laat net als gedachten een bepaalde indruk achter die 
door het geheugen opgeroepen kan worden en onprettig en zelfs 
schadelijk kan zijn voor hen die deze(woorden moeten aanhoren. 
Onjuiste gedachten kunnen door middel van ons taalgebruik onder 
woorden worden gebracht. Als ongepast taalgebruik vermeden moet 
worden, hoe zit dat dan met godslastering?12

De gewoonte van ( ...)  sommige jongeren om grove of godslaster
lijke taal te gebruiken ( ...)  is niet alleen aanstootgevend voor andere 
mensen, maar is een ernstige zonde in de ogen van de Heer. Dergelijk 
taalgebruik mag niet onder de kinderen van de heiligen der laatste 
dagen voorkomen.13

Ik zeg tegen de vaders en moeders in Israël, en tegen de jongens 
die hun hele leven al lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heili
gen der Laatste Dagen zijn; ik zeg tegen mannen en jongens in de hele 
wereld: Ik smeek u dringend om de Heer, of eerzame mannen en vrou
wen, niet door godslastering te beledigen.14

Het verlangen om iets voor niets te krijgen, is verderfelijk
Onder de zonden van deze tijd wordt goklust over het algemeen 

veroordeeld. ( ...)  Niettemin verwelkomen we de boze geest van het 
kansspel in talrijke vermommingen bij ons thuis, in trendy clubs, en
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in de toekomende wereld geen kans of hoop op verlossing meer heb
ben. Dit zijn de vijanden waar wij allemaal mee te maken krijgen. Zij 
zijn de grootste vijanden waar we in dit leven mee moeten strijden. Zij 
zijn het moeilijkst te overwinnen. Zij zijn de vruchten van onwetend
heid, die meestal uit ongestrafte zonden en uit het kwaad in ons hart 
voortkomen. Het is onze taak om onze begeerten te beheersen, om 
onze innerlijke vijanden te overwinnen, en om ervoor te zorgen dat 
ons hart in de ogen van de Heer zuiver is, zodat niets zijn Geest in de 
weg staat en ons van het pad van gehoorzaamheid afleidt.6

Veel mensen hebben meer liefde voor genot dan voor God. Zij ver
heugen zich in lichamelijke begeerten, in de bevrediging van hun 
behoeften. Zij hebben schadelijke verlangens en leven in corruptie, 
losbandigheid, onstuimigheid en allerlei goddeloosheid. Veel mensen 
weten niet hoe zij gelukkig kunnen worden, en hoe ze de zegeningen 
van God in hun leven kunnen gebruiken. Als ze de hele wereld zou
den bezitten, zouden ze haar nog voor de bevrediging van hun eigen 
begeerten en verlangens gebruiken; en dat zou tot hun ondergang 
leiden. Maar als zij de juiste geest bij zich zouden hebben, zouden ze 
de vrede en het geluk in de wereld stimuleren. Ze zouden de invloed 
van het evangelie van licht en waarheid aan de hele wereld bieden. 
Ze zouden van reinheid, deugdzaamheid, eerlijkheid, gematigdheid 
en rechtschapenheid houden.7

Amusement is niet het doel van het leven, 
maar om er verscheidenheid aan te geven

Vertel me van wat voor amusement u houdt, en of uw amusement 
een leidend beginsel in uw leven is, dan zal ik u vertellen wat voor 
persoon u bent.8

Ons amusement moet gekenmerkt worden door de gezonde 
sociale omgeving waarin het zich bevindt. We moeten het nodige 
respect hebben voor hen met wie we uitgaan. We moeten een sterk 
gevoel van verantwoordelijkheid ten opzichte van onze ouders, onze 
vrienden en de kerk hebben. We moeten er zeker van zijn dat ons 
amusement de goedkeuring van de Heer verdient. ( . . . )  Vermaak dat 
op zichzelf en in de juiste omgeving gepast is, moet vermeden worden 
als er vraagtekens bij de deelgenoten kan worden gezet, als de plek 
niet geschikt is, of als er geen sprake van de juiste ingetogenheid is.

Er zijn bepaalde grenzen waarbuiten we niet meer veilig zijn. We 
moeten de aard van ons amusement goed bewaken, en de frequentie
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van de Vader te onderwerpen. Dan moeten we strikt volgens de begin
selen leven die Hij ten behoeve van het eeuwig heil van de mens aan 
de wereld heeft gegeven.’3

Leringen van Joseph F. Smith

Laten we de Heiland volgen door onszelf te beheersen

Ik denk dat het voorbeeld van onze Heiland het voorbeeld is dat 
wij moeten volgen. Misbruikte Hij zijn intelligentie voor de bevredi
ging van zijn lichamelijke begeerten? Of verrichtte Hij goede werken - 
de zieken genezen, de ogen van de blinden openen, de stommen laten 
spreken, de doven laten horen, de melaatsen genezen, zonden verge
ven, nood verlichten? Is dat niet het voorbeeld dat Hij aan de wereld 
heeft gegeven? Is dat niet de weg die Hij zijn discipelen heeft gewe
zen? Ik denk van wel. Die weg is prijzenswaardig en onzelfzuchtig. De 
beloning is ware en eeuwige vreugde. De weg van de wereld ver
schaft alleen tijdelijk en vergankelijk plezier.4

Niemand is veilig, tenzij hij zich beheerst. En er is geen vijand die 
genadelozer of angstaanjagender is dan onbeheerste begeerten en 
lusten. We zullen merken dat als we aan de verachtelijke lusten van 
het vlees toegeven, het resultaat voor zowel de persoon in kwestie als 
zijn omgeving, uitermate bitter, pijnlijk en bedroevend zal zijn. Het is 
schadelijk als voorbeeld voor anderen en voor de persoon zelf; het is 
gevaarlijk en schadelijk voor de onbedachtzamen. Daartegenover 
staan de zaken die van belang zijn om eeuwige vreugde in deze 
wereld en in de toekomende wereld te hebben: de verloochening van 
deze lusten ( . . .)  en het verlangen naar onzelfzuchtigheid; zoveel 
mogelijk goede daden voor onze naasten verrichten; vertrouwen in de 
toekomst hebben; schatten in de hemel verzamelen, waar mot en 
roest ze niet kan aantasten, en waar dieven niet inbreken en stelen [zie 
Matteüs 6:19-20]. Al deze zaken brengen eeuwig geluk voort; geluk in 
deze wereld en geluk in de toekomende wereld.5

Persoonlijk ben ik minder bang voor externe vijanden, dan voor 
innerlijke vijanden. Een duidelijke, gezworen vijand die we duidelijk 
kunnen zien en waar we in het open veld de strijd mee kunnen aan
gaan, is veel minder gevaarlijk dan een verscholen, bedrieglijke en 
onbetrouwbare vijand in ons midden. Zo is het ook vaak met onze 
menselijke zwakheden, die veel te vaak ongehinderd ons verstand ver
duisteren en ons van God en zijn waarheid afleiden. Tot uiteindelijk de 
fundering van ons geloof wordt ondermijnd, en wij in deze wereld en
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Eeuwig geluk komt niet voort uit de bevrediging 
van onze lichamelijke behoeften of uit werelds plezier, 

maar komt voort uit deugdzaamheid, reinheid en 
gehoorzaamheid aan Gods wetten.

Uit het leven van Joseph F. Smith

TXijdens zijn ambtsperiode van 1901 tot 1918 maakte president 
Joseph F. Smith zich steeds meer zorgen over de toenemende 
wereldse invloeden in het leven van de heiligen der laatste dagen. Hij 
was niet blind voor de wereldse invloeden om hem heen. Hij zag de 
onfatsoenlijkheid, hij hoorde de godslastering en hij treurde om veel 
van de sociale activiteiten die hij om zich heen zag. Hij spoorde de 
heiligen aan om zich temidden van al die invloeden te beheersen, 
en deugdzaam en rein door het leven te gaan.

Hij sprak over het belang van ingetogenheid in het amusement van 
de heiligen. Ook sprak hij over het kwaad van godslastering, goklust, 
onfatsoenlijkheid en achterklap. In september 1916 stuurde het Eerste 
Presidium een brief naar alle hulporganisaties van de kerk waarin 
stond: ‘Er is een dringende behoefte aan verbetering onder onze jonge 
mensen, vooral op het gebied van hun kleding en hun sociale activitei
ten.’ Hij moedigde de hulporganisaties aan om mee te werken aan 
deze verbetering.1

Terwijl hij instructies aan de hulporganisaties gaf, zag hij ook in dat 
‘vooral de invloed thuis ( . . . )  een verandering in zedelijke, sociale en 
kledingnormen tot stand moest brengen. Thuis moeten we het voor
touw nemen om dit werk van de hulporganisaties, die een verlengstuk 
van het gezin zijn, te bevorderen.’2

Hij heeft gezegd: ‘Onze eerste vijand bevindt zich in onszelf. Het is 
belangrijk om eerst deze vijand te overwinnen en onszelf aan de wil
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Judith Mehr, Ruth en Noömi.
Ruth vond vrede en geluk door rein te leven en de geboden van God te onderhouden.
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gen, hebben zij niet het recht om te zeggen wat anderen moeten 
doen. Waarom niet? (Zie ook LV 42:11.)

• Op welke manieren worden de leden soms misleid in hun begrip 
van het priesterschapsgezag? Hoe kunnen de leden die misleidin
gen vermijden?

• Hoe kunnen de leden van de kerk over de hele wereld één in doel 
en waarheid worden? Hoe kan de invloed van de Heilige Geest ons 
in staat stellen om eensgezinder te zijn? Waarom is het zo belang
rijk om eensgezind te zijn? (Zie ook LV 38:27.)

Noten
1. Conference Report, oktober 1918, 

blz. 2.
7. Gospel Doctrine, blz. 42.
8. Gospel Doctrine, blz. 45.
9- Gospel Doctrine, blz. 40-41.2. ‘President Joseph F. Smith on 

Revelation’, Millennial Star, 
6 april 1905, blz. 222.

10. Messages of the First Presidency of 
The Church of Jesus Christ of Latter- 
day Saints, verz. door James R. Clark, 
6 delen (1965-1975), deel 4, 
blz. 285-286.

3. Gospel Doctrine, 5e ed. (1939), 
blz. 104-105.

4. ‘President Joseph F. Smith on 
“Mormonism”’, Millennial Star, 
19 juni 1902, blz. 387-388.

11. Deseret News (weekblad),
13 augustus 1884, blz. 466.

5. Conference Report, april 1909, blz. 6. 12. Deseret News (weekblad), 6 maart 
1867, blz. 74.6. ‘Editor’s Table: Modern Revelation’, 
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heeft om te regeren, niet de mens. Er wordt overigens van de mensen 
niet verwacht dat zij deze beginselen blindelings -  zonder enige ken
nis -  gehoorzamen.12

Laat de heiligen zich verenigen. Laat hen naar de dienstknechten 
van God luisteren. Laat hen naar hun raad luisteren en gehoor aan de 
waarheid geven.13

Streef naar het gezelschap van de Heilige Geest. Zorg ervoor dat er 
in zowel de kleinste gezinnen als in dé hoogste organisaties en quo
rums naar deze Geest wordt gestreefd. Laat deze Geest zich versprei
den in het hart van de leden, ouders en kinderen, en het hart van de 
leden van het Eerste Presidium en de Raad der Twaalf. Laat deze Geest 
alle meningsverschillen onder de leden van ringpresidiums, hoge 
raden en wijken verzachten. Laat jong en oud, man en vrouw, kudde 
en herder, priesterschapsdragers en andere mensen in dankbaarheid, 
vergevensgezindheid en liefde door deze Geest verenigd worden. Dan 
zal Israël zich door de Heer aanvaard voelen. Dan kunnen wij allemaal 
met een geweten dat vrij is van schuld jegens God en alle mensen voor 
Hem staan. Dan zal er geen teleurstelling zijn over de zegeningen die 
zijn beloofd aan hen die Hem oprecht aanbidden. Wij zullen de zoete 
influisteringen van de Heilige Geest ontvangen. En af en toe zullen de 
schatten uit de hemel en de bediening van engelen daaraan worden 
toegevoegd. Zijn beloften zullen zonder falen worden vervuld.14

Studiesuggesties

• Wat is openbaring? Wat betekent de uitspraak dat openbaring ‘een 
levend beginsel’ is?

• Wat zou er met de kerk gebeuren als er geen rechtstreekse en 
voortdurende openbaring werd ontvangen?

• Wat betekent het voor ons dat de lijst van erkende Schriftuur nog 
niet vol is? Hoe kunnen we ons voorbereiden om door middel van 
het priesterschap meerdere openbaringen te ontvangen?

• Waarom was voortdurende openbaring zo belangrijk in de tijd van 
Noach en Mozes? Wat zijn tegenwoordig de zegeningen van een 
hedendaagse profeet? Hoe helpt de hedendaagse profeet ons bij 
het oplossen van onze dagelijkse problemen?

• Waarom mogen openbaringen voor de kerk uitsluitend door de 
vastgestelde priesterschapskanalen worden gegeven? Ondanks het 
feit dat de mens ‘persoonlijke openbaring en leiding’ kan ontvan-
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President Joseph F. Smith met zendelingen en leden 
van het zendingsgebied Zwitserland (augustus 1910). President Smith moedigde de 

heiligen aan om zich te verenigen en ‘naar de dienstknechten van God [te] luisteren’ 
(Gospel Doctrine, blz. 261).

ruzie, de strijd en de zelfzucht terzijde worden gelegd. Dan zouden we 
net zo ijverig voor onze naasten zorgen als dat we voor onszelf zorgen. 
Maar we zien onder ons nog steeds de onenigheid, de meningsver
schillen, de een hoger dan de ander, hetzelfde onderwerp dat door 
verschillende mensen vanuit een ander perspectief wordt bekeken, 
enzovoorts. Waarom toch? Omdat het sleepnet van het evangelie aller
lei verschillende mensen bijeenbrengt. Omdat we als kinderen op 
school zijn. Omdat we nog onvolmaakt in de kinderschoenen van het 
geweldige plan van het evangelie staan. Een van de oorzaken van de 
verschillen in onze denkwereld is dat sommige mensen meer ervaring 
met en meer begrip van de waarheid hebben dan anderen. Maar wil 
dat zeggen dat het evangelie de beginselen niet bevat die nodig zijn 
om de mensheid in waarheid te verenigen? Natuurlijk niet. Wat zijn 
dan de geweldige beginselen die nodig zijn om de hele mensheid te 
verenigen; waardoor iedereen dezelfde God zal aanbidden, dezelfde 
raad zal aanvaarden, en door dezelfde stem geleid zal worden? Het zijn 
de beginselen van openbaring, de macht van God die aan zijn volk 
bekend wordt gemaakt; het geloof van de mens dat God het recht
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misleidende geesten in de wereld verleid. Hun wordt wijsgemaakt dat 
er iets aan de hand is, en voordat ze er erg in hebben, vinden ze dat zij 
speciaal zijn geroepen om er iets aan te doen. Het is uiterst ongelukkig 
als iemand zich hiertoe laat verleiden. De heiligen der laatste dagen 
moeten begrijpen dat, zolang er dienstknechten van God zijn die een 
rein leven leiden, hun priesterschap eren, en hun roeping zo goed 
mogelijk grootmaken; zolang de Heer met de mensheid communi
ceert, of iets aan de kerk te melden heeft, Hij het altijd via de vastge
stelde priesterschapskanalen zal doen. Zolang De Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in haar huidige vorm op 
aarde is, zal Hij nooit buiten die kanalen om gaan.

Niemand heeft het recht om te beweren dat hij een openbaarder, 
profeet, ziener of geïnspireerd mens is die openbaring voor de kerk 
ontvangt. Ook mag niemand aannemen dat hij de leiders van de kerk 
waar ook ter wereld instructies kan geven, vooral niet in Zion, waar de 
organisatie van de priesterschap goed loopt, en waar alles volledig is 
opgezet, zelfs de gemeenten.9

Zowel in aardse als in geestelijke zaken kunnen de heiligen per
soonlijke openbaring en leiding ontvangen. Maar dat neemt niet het 
recht met zich mee om te zeggen wat anderen moeten doen. Die 
openbaringen mogen ook niet in tegenstelling zijn met de verbonden 
en leerstellingen van de kerk, of met bekende feiten, vastgestelde 
waarheden of het gezonde verstand. Niemand heeft het recht de 
andere leden van de kerk over te halen om aan speculaties of aan 
ondernemingen deel te nemen onder het misleidende mom van god
delijke openbaringen, dromen of visioenen. En dat geldt vooral als zij 
niet in overeenstemming zijn met de plaatselijke of algemene autori
teit. De kerk van de Heer is ‘een huis van orde’ (LV 132:8). Dat huis 
wordt niet door individuele gaven en manifestaties bestuurd, maar 
door de orde en de macht van het heilig priesterschap. En tijdens de 
aangewezen conferenties kan daarover gestemd worden.10

Door de geest van openbaring kan de hele mensheid in 
het koninkrijk van God worden verenigd

De Heer heeft in een openbaring aan Joseph Smith gezegd dat we, 
als we niet één zijn, de zijnen niet zijn (zie LV 38:27). Hij heeft gezegd 
dat we verenigd moeten zijn. We moeten één zijn.11

Als we onder leiding van de Geest zouden leven, en de influisterin
gen voortdurend zouden volgen, zouden we één zijn. Dan zouden de
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Door middel van het priesterschap openbaart 
God Zich aan de wereld

Door middel van Joseph Smith heeft God Zich aan de wereld geo
penbaard. Door middel van hem heeft Hij de eerste ouderlingen in de 
kerk gekozen -  mannen die eerlijk waren, waarvan Hij wist dat zij het 
evangelie zouden aanvaarden, en met Joseph Smith samen aan deze 
geweldige en belangrijke onderneming zouden werken. Iedereen die 
tot het priesterschap is geordend, en iedereen die een bepaalde taak 
in de kerk heeft, heeft door middel van deze macht, in opdracht van 
God, de benodigde bevoegdheid gekregen. Dat is de enige juiste orde; 
op een andere manier is het niet mogelijk. God zal geen andere pro
feet of een ander volk roepen om het werk te doen dat ons is opgedra
gen. Hij zal de mensen die zich vanaf het begin trouw en standvastig 
aan dit werk hebben toegewijd nooit negeren. En dat geldt ook voor 
de mensen die nu trouw en standvastig zijn; als ze maar tot het einde 
toe volharden. Ik weet zeker dat zij als volk nooit ontrouw zullen wor
den. En de mensen die zich niet aan de normen houden, zullen uit hun 
positie worden verwijderd en door anderen worden vervangen.7

Op het moment dat iemand aangeeft dat hij zich niet wil onder
werpen aan het wettelijk gezag in de kerk, of dat nu een leerkracht, de 
bisschap, de hoge raad, zijn quorum of het Eerste Presidium is, en dat 
ook niet doet, verwijdert hij zichzelf van de voorrechten en de zege
ningen van de kerk en het priesterschap. Ook verwijdert hij zich van 
Gods volk, want hij negeert het gezag dat de Heer in zijn kerk heeft 
gedelegeerd. Dat zijn meestal de mensen die waandenkbeelden krij
gen, die inspiratie van Satan ontvangen, die het verlangen hebben om 
de kerk te leiden, en die graag rechter over de priesterschap spelen. 
De enige veilige koers die wij kunnen volgen is om zo nederig, recht
schapen en getrouw door het leven te gaan dat we de Geest bij ons 
zullen hebben, waardoor we in staat zijn om rechtvaardig te oordelen, 
en om waarheid van onwaarheid, en het goede van het kwade te 
onderscheiden.8

Het is soms bedroevend om te zien dat gerespecteerde leden van 
de kerk, mannen die beter zouden moeten weten, zichzelf toestaan 
om een instrument in de handen van misleidende geesten te worden. 
( . ..)  Het is soms moeilijk voor mannen om de werking, het doel, het 
gezag en de macèt van het priesterschap te begrijpen. En toch kunnen 
wij door middel van de Geest gemakkelijk een bepaald begrip ontwik
kelen. Maar als ze het niet begrijpen, worden ze gemakkelijk door de
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Net als vroeger openbaart God ook tegenwoordig 
zijn wil aan de mens

De heiligen der laatste dagen getuigen aan de hele wereld dat God 
leeft en dat Hij net als vroeger zijn wil openbaart aan de mensen die in 
Hem geloven en zijn geboden onderhouden. De lijst van erkende 
Schriftuur is nog niet vol. God heeft nooit gezegd dat Hij niet meer tot 
de mens zou spreken. Als we geloven dat Hij ooit heeft gesproken, 
moeten we ook geloven dat Hij zal blijven spreken, want Hij is onver
anderlijk. ( . . .)

Openbaring is niets anders dan de ontdekking van nieuwe waarhe
den door middel van Hem die de bron van alle waarheid is. Als we zeg
gen dat we geen openbaring nodig hebben, zeggen we in feite dat we 
geen behoefte aan nieuwe waarheden hebben -  een belachelijke 
bewering. Dan zouden we ook kunnen zeggen dat de openbaringen 
die Abraham ontving, voor alle profeten bestemd waren; dat de open
baringen die aan Henoch werden gegeven, ook voldoende voor 
Noach waren, die een ark moest bouwen en bekering moest prediken; 
of dat de woorden die tegen Mozes gesproken werden, voor alle tijd
perken voldoende waren. Maar dat is niet waar. Ondanks het feit dat 
Abraham geweldige beloften in ontvangst mocht nemen, wil dat nog 
niet zeggen dat zijn zoon Isaak, of zijn kleinzoon Jakob, geen openba
ringen meer ontvingen. Waarom? Omdat zij hun zending niet uitslui
tend volgens het woord van God aan Abraham konden volbrengen. En 
hoe zou de vader der getrouwen [Abraham] zijn werk hebben kunnen 
volbrengen volgens de instructies die aan Noach waren gegeven. Wat 
hadden Bileam of Paulus aan de openbaringen die aan de voormalige 
profeten en patriarchen waren gegeven? Uiteraard waren ze van nut 
als historische waarheid of les, maar ze waren voor hen persoonlijk 
niet voldoende.

Dus ook in deze tijd hebben we voortdurende openbaring nodig, 
zodat wij onze eigen zending in overeenstemming met de Vader kun
nen volbrengen. Dan kunnen we beter aan ons eeuwig heil werken. 
En dan kunnen we de wil van God voor zijn kerk, zijn volk, en alle lan
den beter leren kennen. Dit zijn maar een aantal van de duizenden 
redenen voor openbaring.6
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Leringen van Joseph F. Smith

Wij geloven in rechtstreekse openbaring 
van God aan de mens

Wij geloven ( . . . )  in het beginsel van rechtstreekse openbaring van 
God aan de mens.

Dit beginsel is een onderdeel van het evangelie, maar is niet uniek 
voor deze bedeling. Het is in alle tijdperken en in alle bedelingen van 
het evangelie gebruikelijk geweest. Zonder openbaring kan het evan
gelie niet worden bediend, en kan de kerk van God niet voortbestaan. 
Niet de mens, maar Christus staat aan het hoofd van zijn kerk, en de 
verbinding kan alleen in stand worden gehouden door het beginsel 
van rechtstreekse en voortdurende openbaring. Het is geen overgele
verd beginsel, en kan niet van vader op zoon, of van generatie op 
generatie worden doorgegeven. Het is een levend beginsel dat alleen 
onder bepaalde voorwaarden van kracht is - door geloof in God en 
gehoorzaamheid aan zijn wetten en geboden. Zodra dit beginsel niet 
meer van kracht is, zal de kerk stuurloos worden, afgesneden van de 
eeuwige Leidsman. In die staat kan de kerk niet voortbestaan, en is 
dan niet meer de kerk van God. Als een schip zonder kapitein, kompas 
of roer is ze stuurloos aan de storm en de golven van menselijke zwak
heden, wereldse verlangens, trots en dwaasheden overgeleverd. Uit
eindelijk zal ze op de kust van priesterpolitiek en bijgeloof stranden.3

We moeten goed begrijpen dat de dienstknechten van God in hun 
taken het recht hebben om rechtstreekse openbaring van God te ont
vangen. En in hun geloof zullen zij de wijsheid die zij van God ontvan
gen als leidraad in hun werken gebruiken. En als dat het geval is, zal 
het volk onwrikbaar in de dienst van God werkzaam zijn.4

Ik weet dat elk beginsel van het evangelie van Jezus Christus dat 
door middel van de profeet Joseph Smith in deze laatste dagen is ge
openbaard, van God afkomstig is, waar is, en voor eeuwig van kracht 
zal zijn. Op basis van de waarheid kan het nooit te niet worden 
gedaan. Daar ben ik heilig van overtuigd. Door de aanwezigheid en de 
invloed van zijn Geest, door de in mijn ziel opgewekte inspiratie om 
het goede lief te hebben, en door het verlangen om het kwaad te ver
zaken, heeft God mij daarvan overtuigd.5
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Voortdurende openbaring ten 
behoeve van de kerk

We moeten in dit leven verenigd zijn door de 
voortdurende openbaringen die God door middel van 

de aangewezen kanalen aan zijn kerk geeft.

Uit het leven van Joseph F. Smith

Jo s e p h  F. Smith heeft net als de vijf presidenten voor hem veel god
delijke leiding ten behoeve van de kerk, en haar leden ontvangen. Tij
dens de laatste maanden van zijn leven werd de sluier tussen hem en 
God echter steeds dunner. Hij besteedde veel tijd aan gebed en medi
tatie. Op 4 oktober 1918, een paar weken voor zijn dood, heeft hij tij
dens een algemene conferentie gezegd: ‘Er gaan op dit moment veel 
gedachten in mijn hoofd om waar ik op dit moment niet over durf te 
praten. Als de Heer het mij toestaat zal ik op een later tijdstip iets zeg
gen over wat er in mijn gedachten en mijn hart omgaat. Ik heb deze 
vijf maanden niet alleen doorgebracht. Ik heb mijn tijd voornamelijk 
in de geest van gebed, smeekbeden, geloof en vastberadenheid door
gebracht. En ik heb voortdurend met de Geest van God gecommuni
ceerd.’1 In die periode heeft hij het visioen van de verlossing der 
doden ontvangen, dat later als afdeling 138 in de Leer en Verbonden is 
opgenomen.

President Smith heeft nederig de goedheid van God erkend toen 
aan hem werd geopenbaard wat er nodig was om de kerk te leiden: ‘Ik 
geloof hartgrondig dat God mij in mijn hoedanigheid geweldige 
zaken, beginselen en wijsheid heeft geopenbaard. Ik ben van mening 
dat Hij mij van openbaringen zal blijven voorzien zolang ik daarvoor 
opensta; zolang ik in staat ben om te horen wat Hij zegt, te luisteren 
als Hij roept, en te ontvangen wat Hij mij wenst te geven.’2
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van God, niet van de mens. ( . . .)  Dit is mijn getuigenis tot u, broeders 
en zusters, in de naam van de Heer Jezus Christus.31

• Waarom is dit het eeuwige leven: de enige waarachtige God, en 
Jezus Christus, die Gij gezonden hebt, te kennen? Hoe wordt onze 
relatie ten opzichte van Hen door ons begrip van Hen beïnvloed?

• Waarom is het zo belangrijk om te weten dat onze hemelse Vader 
een eeuwig wezen is, met een verheerlijkt en opgestaan lichaam 
van vlees en beenderen?

• Hoe is de kennis dat onze hemelse Vader de Vader van onze gees
ten is ons tot zegen?

• Wat wordt er met de uitspraak ‘de Schepper is een organisator’ 
bedoeld?

• In welke zin is Jezus Christus uniek onder de kinderen van orize 
hemelse Vader? Waartoe was de Heiland in staat omdat Hij als de 
eniggeboren Zoon van de Vader op aarde werd geboren?

• In welke zin zijn onze hemelse Vader en Jezus Christus één? 
Hoe kunnen wij één met de Vader en de Zoon worden? (Zie ook 
Johannes 17:22-24.)

• Waarom worden zowel de Vader als de Zoon Schepper genoemd? 
(Zie ook Mozes 1:32-33 )

• Hoe worden we een zoon of dochter van Christus? (Zie ook 
Mosiah 5:5-8.) Hoe kunnen we als zoon of dochter van Christus 
het evangelie naleven? (Zie ook 1 Johannes 2:3; 4:7-8.)

• Waarom spreekt Jezus de woorden van de Vader alsof Hij zelf 
de Vader is? Wat zegt dat over de relatie tussen de Vader en de 
Zoon?

Studiesuggesties

Noten
1. Gospel Doctrine, 5e ed. (1939), blz. 5.
2. Collected Discourses Delivered by

President Wilford Woodruff, His Two 
Counselors, the Twelve Apostles, and 
Others, verz. door Brian H. Stuy,

5. Gospel Doctrine, blz. 64.
6. Gospel Doctrine, blz. 55-56.
7. ‘The Father and the Son: A Doctrinal

Exposition by the First Presidency
and the Twelve’, Improvement Era,

5 delen (1987-1992), deel 2, blz. 354.
3. Conference Report, april 1916, blz. 4.
4. Gospel Doctrine, blz. 100.

augustus 1916, blz. 934.
8. Gospel Doctrine, blz. 57-58.
9. Gospel Doctrine, blz. 53.
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deze staat zullen wij ons voor eeuwig bevinden, in lichaam of in geest, 
tenzij we gehoorzaam zijn aan het plan dat in de hemel is ontwikkeld 
voor de verlossing en het eeuwig heil van het mensdom.27

Ik weet dat ik mijn eeuwig heil alleen kan ontvangen als ik de wet
ten van God gehoorzaam, de geboden onderhoud, rechtvaardige wer
ken verricht, en in de voetsporen treed van onze leider, Jezus het 
Voorbeeld die aan het hoofd staat van allen. Hij is de weg van het 
leven, Hij is het licht van de wereld, Hij is de deur waardoor we naar 
binnen moeten gaan. Alleen dan kunnen wij met Hem een plaats in 
het celestiale koninkrijk verwerven.28

Er is geen andere naam onder de hemel gegeven waardoor wij 
gered of in het koninkrijk van God verhoogd kunnen worden dan die 
van Jezus Christus.29

Jezus Christus is de Vader door de bevoegdheid 
die Hij van God heeft gekregen

In al zijn handelingen met de mens is en was Jezus de Zoon de ver
tegenwoordiger van zijn Vader Elohim. Dat geldt voor Christus in zijn 
voorsterfelijke staat waarin Hij bekend stond als Jehova, tijdens zijn 
aardse bediening, na zijn dood toen Hij zonder lichaam in de geesten
wereld heeft gewerkt, en vanaf de opstanding in zijn onsterfelijke 
staat [zie Johannes 5:43; 10:25, 30; 14:28; 17:11, 22; 3 Nephi 20:35; 
28:10; LV 50:43]. Aldus heeft de Vader zijn naam op de Zoon gevestigd, 
Jezus Christus heeft in de naam van de Vader gesproken en gewerkt. 
Wat macht, bevoegdheid en goddelijkheid betreft, waren zijn woor
den en daden die van de Vader. ( . . .)

Geen van deze overwegingen kan echter iets veranderen aan de 
belangrijke realiteit van de letterlijke relatie van vader en zoon, tussen 
Elohim en Jezus Christus.30

Broeders en zusters, ik weet dat mijn Verlosser leeft. Ik weet net zo 
zeker als ik leef dat Hij de mens in onze tijd bezocht heeft en dat we 
wat kennis betreft niet alleen van het verleden afhankelijk zijn. Ik heb 
daar een getuigenis van ontvangen door de Geest van God die in het 
hart van iedereen wordt uitgestort die zich aan het evangelie van 
Christus verbindt. En we hebben de hernieuwde en latere getuigenis
sen en manifestaties van hemelse visioenen en van het bezoek van 
God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus op aarde. Er is van hun 
bestaan en hun wezen getuigd toen zij zich manifesteerden. Zij heb
ben hun handen uitgestrekt om hun werk te volbrengen -  het werk
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Dat de mensen door gehoorzaamheid aan het evangelie zonen van 
God kunnen worden, zowel van Jezus Christus als door middel van 
Hem van zijn Vader, kunnen we in veel openbaringen uit de huidige 
bedeling lezen [zie LV 11:28-30; 34:1-3; 35:1-2; 39:1-4; 45:7-8].

Een duidelijke uitspraak over deze relatie tussen Jezus Christus als 
de Vader, en de mensen die door het naleven van het evangelie zijn 
kinderen genoemd worden, werd eeuwen voor de geboorte van de 
Heiland al door Abinadi gedaan: ‘En wie zal zijn nageslacht zijn? Ziet, 
ik zeg u, dat een ieder, die de woorden van de profeten heeft gehoord, 
( . . . )  en geloofden, dat de Here zijn volk zou verlossen, en voor verge
ving hunner zonden naar die dag hebben uitgezien, ik zeg u, dat dezen 
zijn nageslacht zijn, of de erfgenamen van het koninkrijk Gods’ 
(Mosiah 15:10-13).

Door de wedergeboorte kunnen de mensen kinderen van Jezus 
Christus worden -  ‘uit God geboren’, zoals we in de Schriften kunnen 
lezen [zie 1 Johannes 3:8-10].

Zij die door gehoorzaamheid aan het evangelie uit God weder
geboren worden, kunnen door volledige toewijding aan de recht
schapenheid verhoging, en zelfs godschap, ontvangen [zie LV 76:58; 
132:17,20,37].

Door de wedergeboorte -  uit water en uit de Geest -  kunnen de 
mensen kinderen van Jezus Christus worden. Door de middelen die 
hij heeft verschaft, kunnen wij ‘Gode gewonnen zonen en dochteren’ 
worden [LV76:24; zie o ok l Korintiërs 4:15; LV84:33-34; 93:21-22].

Als het gepast is om de mensen die het evangelie aanvaarden en 
naleven, zoons en dochters van Christus te noemen - en de Schriften 
zijn op dit punt uitermate duidelijk en niet te verloochenen - dan is 
het ook gepast om Jezus Christus de Vader van de rechtvaardigen te 
noemen. Door de wedergeboorte zijn zij kinderen van Hem gewor
den, en is Hij hun Vader geworden.25

[Jezus Christus] is de fundering en de hoeksteen van onze gods
dienst. Wij zijn door adoptie en door middel van de verordeningen 
van het evangelie van Jezus Christus ook zijn kinderen geworden, met 
Hem begraven in de doop, geboren uit water en geest. Ook zijn wij 
door onze adoptie en ons geloof Gods kinderen, erfgenamen van God, 
en mede-erfgenamen van Christus.26

Zonder bekering, de doop en de ontvangst van de Heilige Geest - 
de wedergeboorte -  horen wij niet bij het gezin van Christus, maar 
zijn wij vreemdelingen, afgedwaald van God en zijn wetten. En in
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De Vader en de Zoon zijn één

‘( . . •) Ik ben in de Vader, en de Vader is in Mij, en de Vader en Ik zijn 
één’ [3 Nephi 11:27]. Ik kan me niet voorstellen dat een intelligent per
soon uit deze woorden meent te begrijpen dat Jezus en de Vader één 
en dezelfde persoon zijn. 2e zijn één in waarheid, kennis, wijsheid, 
begrip en doel; net zoals de discipelen één met Hem moesten zijn. In 
deze betekenis begrijp ik deze taal, en niet zoals door sommige men
sen wordt beweerd dat Christus en zijn Vader één en dezelfde per
soon zijn. Ik getuig tot u dat Zij niet één en dezelfde persoon zijn, 
maar dat Zij twee personen zijn, twee verschillende lichamen, net 
zoals iedere vader en zoon.21

[De Vader en de Zoon] zijn één in eigenschappen. Ze zijn één in 
liefde, kennis, barmhartigheid, macht en in alles waardoor zij eensge
zind en machtig worden omdat in Hen alle waarheid, deugd en recht
schapenheid is vervolmaakt.22

Jezus Christus wordt de Vader genoemd

Met betrekking tot de Godheid wordt de term ‘Vader’ in de Schrif
ten in verschillende betekenissen gebruikt.23

Jezus Christus is de Vader van hemel en aarde.

Jehova, die Jezus Christus is, de Zoon van Elohim, wordt ‘de Vader’ 
genoemd. Ook wordt Hij ‘de eeuwige Vader van hemel en aarde’ 
genoemd [zie Mosiah 15:4; 16:15; Alma 11:38-39; Ether 4:7]. In een 
overeenkomstige betekenis wordt Jezus Christus ‘eeuwige Vader’ 
genoemd (Jesaja9:5; vergelijk 2 Nephi 19:6). ( . . .)

Jezus Christus, die wij ook als Jehova kennen, was de uitvoerder 
van de Vader, Elohim, tijdens de schepping. ( . . .)  Jezus Christus wordt 
als de Schepper consequent de Vader van hemel en aarde genoemd 
(...) ; en aangezien zijn scheppingen van eeuwige aard zijn, wordt Hij 
terecht de eeuwige Vader van hemel en aarde genoemd.24

Jezus Christus is de Vader van hen die zijn evangelie 
aanvaarden en gehoorzamen.

Een andere betekenis waarin Jezus Christus als de Vader wordt 
beschouwd, heeft te maken met de relatie tussen Hem en de mensen 
die zijn evangelie aanvaarden en daardoor erfgenamen van het eeu
wige leven worden ( . . .)
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Jezus Christus is niet de Vader van de geesten die hier op aarde zijn 
of worden geboren, want Hij is een van hen. Hij is de Zoon, een van 
de zoons en dochters van Elohim.15

[Jezus Christus] is in wezen grootser dan alle andere geesten van
wege (1) zijn anciënniteit als de oudste of eerstgeborene; (2) zijn 
unieke positie in het aardse leven, als kind van een sterfelijke moeder 
en een onsterfelijke, opgestane en verheerlijkte Vader; (3) zijn uitver
kiezing of ordening in het voorbestaan als de Heiland en Verlosser van 
het mensdom; en (4) zijn alles overtreffende zondeloosheid.16

Er bestaat geen twijfel onder de heiligen der laatste dagen wat 
betreft het bestaan en de persoonlijkheid van de almachtige God. Hij 
is de Vader van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Er bestaat ook 
geen twijfel onder de heiligen der laatste dagen dat Jezus de Zoon van 
God is, de Eniggeborene van de Vader in het vlees.17

Jezus Christus is zowel geestelijk als lichamelijk de Zoon van Elo
him. Elohim is de letterlijke Vader van de Geest van Jezus Christus en 
ook van het lichaam waarin Jezus Christus zijn aardse zending vol
bracht, dat aan het kruis stierf en dat later door het proces van de 
opstanding werd opgenomen. Het is nu de onsterfelijke tabernakel 
van de eeuwige geest van onze Heer en Heiland.18

Jezus Christus werd als kind van Maria geboren. Hij had een 
lichaam van vlees. Hij werd gekruisigd, en stond uit de dood op. Hij 
verbrak de banden van het graf, en kwam in nieuwheid des levens 
voort: een levende ziel, een levend wezen, een man met een lichaam, 
lichaamsdelen en een geest. Zijn lichaam en geest werden een 
levende, onsterfelijke ziel.19

God de Vader ( . . . )  is de Vader van onze geest, en ( . . . )  de Vader in 
het vlees van zijn eniggeboren Zoon Jezus Christus. Hij heeft het 
onsterfelijke met het sterfelijke verenigd. Hij heeft de verbinding tus
sen God en de mens tot stand gebracht. Hij heeft het voor de sterfe
lijke ziel, die door de val van Adam sterfelijk is geworden, mogelijk 
gemaakt om door middel van gehoorzaamheid aan zijn wetten het 
eeuwige leven te ontvangen. Laten wij daarom naar de waarheid stre
ven en ‘in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is’ zodat wij in zijn 
gezelschap en in het gezelschap van elkaar mogen verkeren, opdat 
zijn bloed ons van alle zonden zal reinigen.20
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want wij zijn Gods kinderen. Daarom lijken we ook lichamelijk op zijn 
Zoon, en zelfs geestelijk als we de beginselen van het evangelie nale
ven. Want we zijn in het voorsterfelijk bestaan geordend ( . . .)  om door 
middel van het juiste gebruik van onze keuzevrijheid net als Hij te 
worden.8

God de eeuwige Vader is ons altijd indachtig. Hij is al zijn kinderen 
indachtig. Hij zal ons belonen aan de hand van onze getrouwheid aan 
de wetten van rechtschapenheid en waarheid.9

God onze hemelse Vader is de Schepper

De Almachtige is de Schepper van de aarde. Hij is de Vader van 
alle geesten. Hij heeft het recht om ons geboden te geven. Het is 
onze plicht om gehoorzaam te zijn, en in overeenstemming met zijn 
vereisten door het leven te gaan. Dat is logisch, en gemakkelijk te 
begrijpen.10

In de Schriften staat duidelijk en herhaaldelijk dat God de Schepper 
is van hemel en aarde en alles wat daarin is. In die betekenis is de 
Schepper een organisator. God heeft de aarde als hemellichaam geor
ganiseerd; maar Hij heeft de elementen en het materiaal waaruit de 
aarde bestaat niet geschapen, want ‘de elementen zijn eeuwig’ (Leer 
en Verbonden 93:33).11

De mens is de almachtige Heer dank verschuldigd voor zijn intelli
gentie, en voor alles wat hij bezit. Want de aarde en alles daarop is 
van de Heer [zie Psalm 24:1]. God heeft alles ontworpen en alles komt 
van Hem.12

Pas op voor mensen ( . ..)  die beweren dat de almachtige Heer, die 
de hemel, de aarde en alles daarop heeft geschapen, beperkt is in zijn 
heerschappij over de aardse zaken die met de sterfelijke mens te 
maken hebben.13

Jezus Christus is de Eerstgeborene in de geest, 
en de eniggeboren Zoon van God in het vlees

Onder de geestkinderen van Elohim was en is Jehova, of Jezus 
Christus, de Eerstgeborene. Alle andere geesten zijn aan Hem onder
geschikt.14
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Leringen van Joseph F. Smith

God en Jezus Christus kennen, is het eeuwige leven

Het is een schriftuurlijke waarheid dat dit het eeuwige leven is, de 
enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt, te 
kennen [zie Johannes 17:3]. Ik geloof dat de heiligen der laatste dagen 
door middel van de leerstellingen in de Schriften en de openbaringen 
die door middel van de profeet Joseph Smith zijn gegeven, in staat zijn 
om de ware en levende God te leren kennen, en zijn Zoon die Hij naar 
de aarde heeft gezonden en in wie het eeuwige leven berust.3

Het is niet alleen nodig om geloof in God te hebben, maar ook in 
Jezus Christus, de Heiland van de mensheid, en de Middelaar van het 
nieuwe verbond. Ook moeten wij geloof in de Heilige Geest hebben, 
die altijd en eeuwig van de Vader en de Zoon zal getuigen.4

De Vader van onze geest is een eeuwig wezen 
met een lichaam van vlees en beenderen

God heeft een tabernakel van vlees en beenderen. Hij is net als wij 
een geformeerd wezen. ( . . . )  Wij zijn Gods kinderen. Hij is een eeuwig 
wezen, zonder begin van dagen of einde van jaren. Hij is er altijd 
geweest, en zal er altijd zijn.5

Ik geloof niet in de beweringen van sommige mensen dat God uit
sluitend een geest is, en dat Hij het heelal vervult, overal persoonlijk 
aanwezig is en geen lichaam heeft. Ik kan me niet voorstellen dat God 
een persoon is, als Hij het heelal vervult en overal tegelijkertijd aanwe
zig is. Het is redelijkerwijs onmogelijk, het is een godsdienstige tegen
strijdigheid, om te geloven dat God de eeuwige Vader als persoon 
op twee plaatsen tegelijk aanwezig kan zijn. Dat is onmogelijk. Zijn 
macht strekt zich door het gehele heelal uit. Zijn macht bereikt al zijn 
kinderen, en door zijn kennis begrijpt Hij hen allemaal. Hij leidt en 
kent hen allemaal.6

God de eeuwige Vader, die wij de verheven naam ‘Elohim’ toeken
nen, is de letterlijke Vader van onze Heer en Heiland Jezus Christus, en 
van alle mensengeesten. Elohim is de Vader in iedere betekenis waarin 
Jezus Christus met die titel wordt aangeduid, maar onderscheidt Zich 
in zoverre dat Hij de Vader van onze geesten is.7

We bidden tot de Vader van onze Heer en Heiland Jezus Christus. 
Naar zijn evenbeeld zijn we geschapen en op deze aarde geboren,
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— — IÉ ----------

De Vader 
en de Zoon

Uit hedendaagse openbaringen kunnen 
wij geweldige, eeuwige waarheden over onze Vader in 

de hemel en zijn Zoon Jezus Christus leren.

Uit het leven van Joseph F. Smith

President Joseph F. Smith heeft vaak een krachtig getuigenis van 
onze hemelse Vader en zijn Zoon Jezus Christus gegeven. Hij heeft 
gezegd: ‘Ik geloof met heel mijn ziel in God de Vader en onze Heiland 
Jezus Christus.’1 Toen hij president van de kerk was, heeft hij de iden
titeit en de rol van de Vader en de Zoon proberen te verduidelijken. Er 
is namelijk een aantal teksten in de Schriften te vinden waar Jezus 
Christus als de Vader wordt aangeduid. Om de heiligen bepaalde tek
sten over de Vader en de Zoon beter te laten begrijpen, heeft het Eer
ste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen op 30 juni 1916 
een leerstellige uiteenzetting uitgegeven: ‘The Father and the Son’. In 
deze verklaring werd de eenheid tussen God de Vader en zijn Zoon 
Jezus Christus bevestigd, en werden hun verschillende rollen in het 
heilsplan verduidelijkt. Er werd ook in uitgelegd waarom de term 
Vader op sommige plaatsen in de Schriften op zowel onze hemelse 
Vader als Jezus Christus betrekking heeft.

Er worden in dit hoofdstuk verscheidene uitspraken uit deze ver
klaring en uit andere uitspraken van president Smith aangehaald. Hij 
heeft bevestigd dat ‘de kennis van God, en van zijn Zoon Jezus 
Christus, ( . . . )  de eerste en laatste levensles is.’2
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Dit gebrandschilderde raam werd in 1913 voor het kerkgebouw van de wijk 
Adams in Los Angeles (Californië) gemaakt. De verschijning van God de Vader en zijn Zoon 

Jezus Christus aan Joseph Smith staat erop afgebeeld.
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Waarom moeten ouders een eenheid vormen om een positieve 
invloed op hun kinderen te hebben? Hoe kunnen ouders deze een
heid tot stand brengen?

Noten
1. ‘ Editorial Thoughts ’, Juven ile 

Instructor, november 1916, blz. 739.
2. Messages of the First Presidency of The 

Church of Jesus Christ of Latter-day 
Saints, verz. door James R. Clark,
6 delen (1965-1975), deel 5, blz. 89.

3. Gospel Doctrine, 5e ed. (1939), 
blz. 292.

4. Messages of the First Presidency, 
deel 5, blz. 89.

5. Gospel Doctrine, blz. 304.
6. ‘An Address: The Church of Jesus 

Christ of Latter-day Saints to the World’, 
Conference Report, april 1907, blz. 7.

7. Conference Report, april 1915, blz. 5.
8. Gospel Doctrine, blz. 301-302.
9. Messages of the First Presidency, 

deel 4, blz. 337-339.
10. Messages of the First Presidency, 

deel 4, blz. 347.
11. Deseret News: Semi-Weekly, 28 juni 

1898, blz. 1; alinea-indeling 
toegevoegd.

12. ‘Discourse by President 
Joseph F. Smith’, Millennial Star,
30 augustus 1906, blz. 545-546.
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voortreffelijkheid van de kennis van Jezus Christus. Laten alle ouders 
in Zion daarom goed voor hun kinderen zorgen. Onderwijs hen in de 
beginselen van het evangelie. Zorg er zoveel mogelijk voor dat zij hun 
plicht doen - niet alleen omdat het hun plicht is, maar probeer de 
geest van waarheid en liefde voor het evangelie in hun hart te ontwik
kelen. Dan zullen zij niet alleen hun plicht doen omdat hun ouders dat 
verwachten, maar omdat ze zelf gemotiveerd zijn.11

Geliefde broeders en zusters, zorg goed voor uw kinderen. Onder
wijs hen van jongs af aan in de beginselen van het evangelie. Zorg 
ervoor dat zij rein door het leven gaan en geloof in God hebben. Vertel 
hen dat zij, als zij God in geloof aanroepen, de Geest van de Heer altijd 
bij zich kunnen hebben, en erfgenaam van zijn koninkrijk kunnen 
worden.12

Studiesuggesties

• Hoe wordt £de fundering van Gods koninkrijk’ thuis gelegd? Welke 
belangrijke beginselen moeten thuis worden onderwezen waar
door de samenleving versterkt kan worden?

• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze kinderen God en hun naas
ten liefhebben? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat zij het pries
terschap eren?

• Welke raad heeft president Smith gegeven om thuis meer aan 
godsdienstonderwijs te doen, en de wereldsgezindheid te doen 
afnemen? Hoe hebt u ervoor gezorgd dat wereldse zaken thuis op 
de tweede plaats komen?

• Hoe kunnen ouders met behulp van de gezinsavond de geboden 
naleven die de Heer in Leer en Verbonden 68:25-28 heeft gegeven? 
Hoe kunnen de kinderen met behulp van de gezinsavond het 
gebod in Exodus 20:12 nakomen?

• Hoe hebt u de gezinsavonden bij u thuis doelmatiger gemaakt? 
Welke richtlijnen heeft president Smith voor de gezinsavond gege
ven?

• Welke zegeningen komen uit het houden van gezinsavond voort? 
Wat kunnen de gevolgen zijn als we geen gezinsavond houden?

• Waarom mogen we de taak om ons gezin in de waarheid te onder
wijzen nooit opgeven? (Zie ook 3 Johannes 1:4; Mosiah 27:14.)
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Gezinsleden bij het huis van president Joseph F. Smith in Salt Lake City (1891).
Hij heeft gezegd: ‘Ik wil dat mijn kinderen, en alle kinderen in Zion, weten dat er niets 

in deze wereld belangrijker voor hen is dan de kennis van het evangelie’
(Deseret News: Semi-Weekly, 28 juni 1898, blz. 1).

van de levende God, en van doop, en de gave des Heiligen Geestes 
door het opleggen van handen, wanneer zij acht jaar oud zijn.’ ‘En zij 
moeten hun kinderen eveneens leren te bidden en oprecht voor de 
Here te wandelen’ [LV 68:25, 28].

We moeten ervoor zorgen dat we onze taken als ouders in Zion 
getrouw vervullen. De vrouwen moeten een eenheid met hun man 
vormen, en de mannen met hun vrouw, zodat zij een positieve invloed 
op hun kinderen zullen hebben. ( . . . )  Mijn kinderen mogen en zullen 
niet met mijn instemming afvallen. En als ze dat toch doen, zal het 
onder protest zijn en in tegenstelling tot mijn voorbeeld. Ik zal mijn 
kinderen smeken. Ik zal alles doen wat in mijn macht ligt om ervoor te 
zorgen dat zij, net als ik, trouw aan dit evangelie zullen blijven. Want 
zonder hen zou mijn huisgezin in het koninkrijk van God niet vol
maakt zijn. ( . . .)

Ik wil dat mijn kinderen, en alle kinderen in Zion, weten dat er 
niets in deze wereld belangrijker voor hen is dan de kennis van het 
evangelie dat door middel van de profeet Joseph Smith in deze laatste 
dagen op aarde is hersteld. Er bestaat niets dat het verlies daarvan kan 
compenseren. Er is niets op aarde dat vergeleken kan worden met de
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of andere liederen, gebeden, het lezen uit de Schriften, instrumentale 
muziek, onderwerpen die uit de behoeften van het gezin voortkomen, 
en specifieke instructie in de beginselen van het evangelie, de morele 
problemen in de wereld, en de taken en plichten die kinderen thuis, 
in de kerk en in de samenleving hebben. Voor de kleinere kinderen 
kunnen er geschikte voordrachten, liedjes, verhalen en spelletjes wor: 
den gebruikt. Ook kan er iets lekkers worden klaargemaakt en geser
veerd.

We moeten ervoor waken dat de gezinsavond niet te formeel of te 
star wordt. Ook moet iedereen in de gelegenheid worden gesteld om 
actief deel te nemen.

Door deze gezinsavonden zal het wederzijds vertrouwen tussen 
ouders en kinderen, en tussen broers en zussen toenemen. Ook kun
nen ouders hun kinderen waarschuwen .eri adviseren. Het is een kans 
voor de kinderen om hun ouders te et-ën en om hun waardering te 
laten blijken voor alle zegeningen die zij thuis ontvangen waardoor de 
belofte van de Heer kan worden vervuld: dat hun leven letterlijk mag 
worden verlengd, en dat zij gelukkiger zullen zijn.

We willen alle functionarissen van de hulporganisaties in de kerk 
verzoeken om de gezinsavond te ondersteunen, en alle jonge mensen 
aan te moedigen die avond thuis te blijven en actief deel te nemen 
zodat de gezinsavond instructief, nuttig en interessant kan zijn.

Als de heiligen deze raad gehoorzamen, beloven we dat zij enorm 
gezegend zullen worden. De liefde thuis en de gehoorzaamheid aan 
de ouders zullen toenemen. Het geloof zal zich in het hart van de 
jeugd van Israël ontwikkelen, en zij zullen de macht ontvangen om de 
kwade invloeden en verleidingen op hun pad te weerstaan.9

In de hele kerk is de geest van eenheid, toewijding en geloof wijd 
verspreid ( . . . )  De introductie van de gezinsavond is daar een belang
rijk onderdeel van. Eén avond per week ( . . . )  reserveren voor activitei
ten met het gezin, voor vooruitgang en plezier, in de geest van het 
evangelie is een duidelijke stap in de goede richting, en wordt overal 
van harte aanbevolen.10

Als ouders in Zion moeten we onze 
taken getrouw vervullen

We lezen in de Leer en Verbonden dat ouders hun kinderen móe
ten onderwijzen ‘in de leer van bekering, geloof in Christus, de Zoon
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listen in deze zaken begeleiden, maar begeleid hen thuis, door uw 
eigen lering en voorbeeld. Zorg ervoor dat u zelf een specialist in de 
waarheid bent. Laat onze kerkdiensten, scholen en andere organisa
ties een verlengstuk van thuis zijn, en geen plaatsvervangers.8

Zorg er tijdens de gezinsavond voor dat uw gezinsleden 
oprecht voor de Heer leren wandelen

We willen de heiligen der laatste dagen graag aanmoedigen om het 
gebod van de Heer in Leer en Verbonden 68:25-28 nauwkeuriger na 
te leven:

‘En verder, voor zoverre er in Zion, of in één van de ringen van 
Zion, die georganiseerd zijn, ouders zijn, die kinderen hebben, en 
deze niet onderwijzen in de leer van bekering, geloof in Christus, de 
Zoon van de levende God, en van doop, en de gave des Heiligen Gees- 
tes door het opleggen van handen, wanneer zij acht jaar oud zijn, dan 
zij de zonde op het hoofd der ouders.

‘Want dit zal een wet zijn voor allen, die in Zion wonen, of in alle 
georganiseerde ringen daarvan.

‘En hun kinderen moeten worden gedoopt voor de vergeving hun
ner zonden, en het opleggen der handen ontvangen, wanneer zij acht 
jaar oud zijn.

‘En zij moeten hun kinderen eveneens leren te bidden en oprecht 
voor de Here te wandelen.’

De kinderen van Zion moeten ook nauwkeuriger het gebod van de 
Heer onderhouden dat Hij aan het oude Israël had gegeven en tegen 
de heiligen der laatste dagen heeft herhaald: ‘Eer uw vader en uw 
moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Here, uw 
God, u geven zal’ [Exodus 20:12].

Deze openbaringen zijn wel degelijk van toepassing op de heiligen 
der laatste dagen. Vaders en moeders zijn in deze kerk verplicht om 
deze geboden in hun gezin te bespreken en toe te passen.

Daarom willen we in de hele kerk de ‘gezinsavond’ instellen, zodat 
vaders en moeders hun zoons en dochters thuis bij elkaar roepen en 
hen in het woord van God onderwijzen. Op die manier kunnen zij vol
lediger aan de behoeften en de noden van hun gezin tegemoet komen. 
Ook kunnen ze ervoor zorgen dat zij zelf en hun kinderen beter van de 
beginselen van het evangelie van Jezus Christus op de hoogte zijn. 
Deze gezinsavond moet worden besteed aan het zingen van lofzangen
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en nuttige avonden werden doorgebracht’.4 Ook tegenwoordig legt 
de kerk nog veel nadruk op het belang van de gezinsavond die door 
president Smith werd ingesteld.

Leringen van Joseph F. Smith

Breng uw gezin liefde voor God en de beginselen 
van het evangelie bij

De fundering van Gods koninkrijk, van rechtschapenheid, vooruit
gang en ontwikkeling; van het eeuwige leven en de verhoging in het 
koninkrijk van God, wordt thuis gelegd.5

Het kenmerkende mormoonse thuis is de tempel van het gezin, 
waarin de leden ’s morgens en ’s avonds gezamenlijk in de naam van 
Jezus Christus God aanbidden. ( . . . )  De morele beginselen en gods
dienstige waarheden worden besproken en nageleefd. Door die recht
schapenheid kan een natie verhoogd worden, en zullen de zonden die 
de mensheid bedreigen, worden afgeweerd.6

Zorg ervoor dat uw kinderen God liefhebben. Zorg ervoor dat zij 
de beginselen van het evangelie van Jezus Christus liefhebben. Ook 
moeten ze zich de liefde voor hun medemens aanleren, vooral ten 
opzichte van de leden van de kerk. Daardoor zullen ze trouwe leden 
van Gods volk worden. Zorg ervoor dat zij het priesterschap eren, het 
gezag dat God heeft verleend om zijn kerk te besturen. Het huis van 
God is een huis van orde en niet van verwarring. ( . . . )  Geen enkel huis 
kan e,en huis van orde zijn als het niet op de juiste wijze is georgani
seerd, zoals De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen is georganiseerd.7

Er wordt bij de meeste mensen thuis te weinig aan godsdienst 
gedaan, en er is te weinig liefde en vrees voor God. Er is teveel 
wereldsgezindheid, egoïsme, onverschilligheid, en gebrek aan respect 
in het gezin, anders zou daar buiten het gezin niet zoveel sprake van 
zijn. Thuis moeten de veranderingen plaatsvinden. ( . . .)  Laat liefde, 
vrede, de Geest van de Heer, vriendelijkheid, naastenliefde en dienst
betoon overvloedig in uw gezin aanwezig zijn. Verwijder onvriende
lijke woorden, afgunst, haat, kwaadsprekerij, grove en dubbelzinnige 
taal, en godslastering uit uw gezin, en laat de Geest van God beslag op 
uw hart leggen. Zorg ervoor dat uw kinderen deze eigenschappen ont
wikkelen, vooral door uw voorbeeld. Laat zien dat u oprecht bent, en 
dat u doet wat u zegt. Laat uw kinderen niet door zogenaamde specia-
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Het gezin door de 
gezinsavond sterken

Door de gezinsavond wordt de liefde en het 
geloof in het gezin versterkt.

Uit het leven van Joseph F. Smith

I  I e t  gezin van Joseph F. Smith was hem uiterst dierbaar. Hij sprak 
vaak en duidelijk over ‘het door God ingestelde gezin’ en zei dat ‘de 
fundering van Gods koninkrijk, van rechtschapenheid, vooruitgang en 
ontwikkeling’, thuis werd gelegd.1

In 1915 hebben president Smith en zijn raadgevers de wekelijkse 
gezinsavond geïntroduceerd. Ouders werden aangemoedigd om deze 
tijd te gebruiken om hun kinderen in het woord van God te onderwij
zen. Toen president Smith later de gezinsavond omschreef, zei hij dat 
gezinnen ‘minimaal een uur met geestelijke zaken bezig moesten zijn 
- zingen van lofzangen of andere liederen, gebeden, lezen uit de 
Schriften en andere goede boeken, instrumentale muziek, onderwer
pen die uit de behoeften van het gezin voortkomen, en specifieke 
instructie in de beginselen van het evangelie, de morele problemen in 
de wereld, en de taken en plichten die kinderen thuis, in de kerk en in 
de samenleving hebben.’2

De gezinsavond komt voort uit het vurige geloof van president 
Smith dat ‘de leden de grote en belangrijke taak hebben om hun 
kinderen van jongs af aan alle beginselen van het evangelie bij te 
brengen, en, voor zover mogelijk, liefde in hun hart op te wekken 
voor God, de waarheid, deugdzaamheid, eerlijkheid, respect en 
integriteit.’3

In 1917 heeft president Smith tegen de heiligen gezegd dat de 
gezinsavond ‘in veel gezinnen werd gehouden, en dat er interessante
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• In hoeverre noodzaakt onze ordening ons om nederig in dienst van 
onze Heer werkzaam te zijn?

• Wat is het doel van de hulporganisaties in de kerk? Hoe kunnen zij 
de leden van de kerk tot zegen zijn? Waarom is het belangrijk om te 
weten dat de hulporganisaties onder leiding van de priesterschap 
werkzaam zijn?

• Wat zijn de voordelen als wij elkaar in onze taken en roepingen in 
de kerk ondersteunen?

• Wat vinden we van het feit dat we ‘aan het eeuwig heil van de 
mens’ werken? Wat voor offers hebben anderen gebracht ten 
behoeve van ons eeuwig heil? Zijn wij gewillig om iets voor het 
welzijn van anderen op te offeren?

• Wat moeten we doen als we ons onze taken volledig bewust zijn? 
Wat zal het resultaat zijn?

• Wat betekent het om ‘nederig voorwaarts’ te streven? Welke zege
ningen komen daaruit voort?

Noten
1. Gospel Doctrine, 5e ed. (1939), 

blz. 504.
6. Deseret Weekly, 9 januari 1892, blz. 70.
7. Gospel Doctrine, blz. 144.
8. Gospel Doctrine, blz. 386.
9. Gospel Doctrine, blz. 393.

2. Joseph F. Smith, Anthon H. Lund, 
Charles W. Penrose, ‘On titles’, 
Improvement Era, maart 1914, blz. 479. 10. Conference Report, oktober 1911,

3. Deseret News (weekblad), 
10 december 1879, blz. 2. 11. Deseret News: Semi-Weekly,

blz. 131-132.

4. Messages of the First Presidency of The 
Church of Jesus Christ of Latter-day 
Saints, verz. door James R. Clark,
6 delen (1965-1975), deel 4, blz. 195.

28 november 1876, blz. 1.
12. Deseret News (weekblad),

13. Gospel Doctrine, blz. 159-160.
10 december 1879, blz. 2.

5. Conference Report, oktober 1911, 
blz. 132. 14. Gospel Doctrine, blz. 168.

15. Gospel Doctrine, blz. 7-8.
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We kijken uit naar de dag ( . . . )  dat iedere raad van de priesterschap 
in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zijn 
uiterste best zal doen om in overeenstemming met de beschikbare 
kennis en bekwaamheid zijn taak volledig te begrijpen, zijn verant
woordelijkheid op zich te nemen, zijn roeping groot te maken en 
zijn plaats in de kerk in te nemen. ( . . . )  De Heer heeft het vanaf het 
(begin af aan zo bedoeld en begrepen. En Hij heeft zijn kerk zodanig 

georganiseerd dat door middel van de priesterschap in iedere 
behoefte kan worden voorzien. Er is gezegd dat de kerk volmaakt is 
georganiseerd, en dat klopt. Maar al deze organisaties zijn zich hun 
verantwoordelijkheid nog niet volledig bewust. Zodra ze zich hun 
taken volledig bewust zijn, zullen ze zich er getrouwer aan toewijden 
en zal het werk van de Heer sterker, machtiger en invloedrijker in de 
wereld worden.13

Iedere man moet in zijn hart de noodzaak inzien van het deel dat 
hij aan dit geweldige werk in de laatste dagen moet bijdragen. Een 
ieder moet ernaar streven om een belangrijke rol in de vooruitgang 
van dit werk te spelen. Het is de plicht van iedere priesterschapsdra- 
ger om zijn roeping te vervullen en groot te maken. En de beste 
manier om daaraan te beginnen, is om hier en nu onszelf te reinigen. 
En als we onszelf van binnen gereinigd hebben, ons hart gezuiverd en 
ons leven op orde gebracht hebben, en onze aandacht volledig op 
God en onze medemens richten, zullen we voorbereid zijn om een 
goede invloed thuis en in de samenleving te zijn.14

De mannen en vrouwen die eerlijk ten opzichte van God zijn, 
nederig voorwaarts streven, hun plicht doen, tiende betalen en 
hun geloof ten opzichte van God de Vader oefenen; die de weduwen 
en wezen bezoeken en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren 
(zie Jakobus 1:27); die voor de armen zorgen, het heilig priesterschap 
eren, en zich niet aan onmatigheid overgeven; die met hun gezin 
in gebed gaan, en de Heer in hun hart erkennen; zij zullen een funde
ring bouwen die de poorten der hel kan weerstaan; en als de vloed
golven komen en de stormen tegen het huis slaan, zal het standhou
den, want het is op de rots van eeuwige waarheid gebouwd [zie 
Matteüs 7 :24-27].15

Studiesuggesties

• Wat kunnen we uit het voorbeeld van Jezus Christus over het 
gebruik van het priesterschapsgezag leren?
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hebben altijd tot doel om iets goeds tot stand te brengen; om een ziel 
geestelijk of stoffelijk te redden.7

Ik wil graag zeggen dat er van de zusters in de zustershulpvereni
ging verwacht wordt, vooral die van het algemeen bestuur van die 
geweldige organisatie, dat zij goed op alle organisaties onder de vrou
wen van Zion letten. Zij staan aan het hoofd ervan. En als hoofd moe
ten zij hun roeping grootmaken.8

Door middel van de hulporganisaties zijn we in staat om de hel
pende hand te bieden, om een goede invloed op de jongemannen en 
jongevrouwen uit te oefenen. Soms is het moeilijk om hen via de orga
nisaties van de priesterschap te bereiken. Tot dusverre hebben deze 
organisaties uitstekend werk verricht.9

Ik vraag God of Hij alle hulporganisaties wil zegenen zodat zij hun 
taak zullen volbrengen en niet zullen rondhangen zonder iets uit te 
voeren. ( . . .)  We zijn alleen beschermd als we iets doen, als we aan het 
werk zijn, als we daadwerkelijk aan onze taak werken. En als we dat 
doen, zullen we beschermd worden, want dan bevinden we ons in de 
handen van God en niet in de handen van Satan.10

We moeten allemaal aan het welzijn en het eeuwig 
heil van anderen werken

Als we onze taken verrichten, werken we mee aan een groot en 
heerlijk werk. Het is uiterst belangrijk voor ons eeuwig welzijn dat alle 
mannen en vrouwen die door middel van bekering en de doop het 
verbond van het evangelie sluiten, zich realiseren dat het hun plicht is 
om hun verstand en hun keuzevrijheid te gebruiken om de belangen 
en de vestiging van Zion te bevorderen.11

Wij moeten allemaal gewillig zijn om aan het welzijn en het eeuwig 
heil van de mens bij te dragen. Soms moeten we onze eigen behoeften 
en gevoelens ten behoeve van het geheel opofferen, en moeten we 
volledig bereid zijn om de opdrachten van de Almachtige uit te voe
ren. En dan moeten we onze eigen verlangens buiten beschouwing 
laten en uitsluitend de doelen van de Heer nastreven. ( . . . )  We werken 
aan het eeuwig heil van de mens, en we moeten begrijpen dat dit 
de grootste taak is die wij op onze schouders hebben gekregen. 
Daarom moeten we zo nodig bereid zijn om alles op te offeren voor 
de liefde van God, het heil van de mens en de glorie van Gods konink
rijk op aarde.12
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zullen zij de gewoonte ontwikkelen om als dienstknechten van de 
Heer bepaalde activiteiten te ontplooien.4

O God, zegen de priesterschapsdragers. Het zijn edele, zuivere, 
rechtschapen, eerzame en integere mannen. Het zijn mannen die zich 
uit liefde voor het evangelie hebben verzameld. Velen van hen zijn uit 
verre landen gekomen. Anderen zijn onder het verbond van het heilig 
priesterschap geboren. Broeders, ik bid dat God u met een overvloed 
van zijn goedheid, genade en liefde zal zegenen. Ik bid dat u voorspoe
dig en daadwerkelijk zijn getrouwe dienstknechten zult zijn.5

Door middel van de hulporganisaties wordt 
iedereen in de gelegenheid gesteld om onder leiding van 

de priesterschap dienstbaar te zijn

De priesterschap staat aan het hoofd, en presideert alle zaken. Het 
is de taak van de priesterschapsdragers om voor alle organisaties bin
nen de kerk te zorgen. Niet alleen de organisaties van de priester
schap, maar ook alle andere organisaties die voor het welzijn van de 
leden zijn ingesteld: de zustershulpvereniging, de onderlinge ontwik- 
kelingsvereniging [jongemannen en jongevrouwen], het jeugdwerk, 
( . ..)  en alle andere organisaties die zijn opgezet om het volk van God 
bij te staan en om aan de waarheid en deugd in het land bij te dragen. 
Al deze organisaties moeten de leiding, de vaderlijke zorg, de aandacht 
en de intense en duurzame interesse van de priesterschapsleiders ont
vangen. En dat kan zowel op wijkniveau als onder de algemene autori
teiten van de kerk van toepassing zijn, want de priesterschap is geïnte
resseerd in het welzijn van Gods volk en in de vestiging en opbouw 
van Zion op aarde. Al deze organisaties die zijn opgezet, georgani
seerd, en door God zijn verordineerd, staan onder toezicht van en 
werken samen met de priesterschap. En het priesterschap wordt door 
hen in ere gehouden.6

Er is geen bestuur in de kerk van Jezus Christus dat buiten of boven 
het heilig priesterschap staat. We hebben de zustershulpvereniging, 
de onderlinge ontwikkelingsvereniging, het jeugdwerk en de zondags
school, ( . . . )  maar deze organisaties zijn geen quorums of raden van de 
priesterschap, maar zijn hulporganisaties, krachtens het heilig pries
terschap georganiseerd. Ze staan niet buiten of boven het priester
schap, en bevinden zich niet buiten de invloed ervan. Ze erkennen het 
beginsel van het priesterschap. Waar ze zich ook mogen bevinden, ze
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andere onzelfzuchtige dienstbetoonactiviteiten. Hij heeft hun ook 
gevraagd het priesterschapsgezag te eren waarmee zij zijn geroepen 
en waardoor zij worden geleid.

Leringen van Joseph F. Smith

Het doel van het priesterschap is om 
dienstbetoon te verrichten

, Het priesterschap wordt niet ter ere van de mens verleend, maar 
om hen te dienen onder wie de dragers van dat heilig priesterschap 
zijn geroepen werkzaam te zijn. Maar wij mogen niet vergeten dat 
zelfs onze Heiland en Meester na lang vasten, toen zijn lichaam ver
moeid en verzwakt was, niet aan de verleidingen van Satan toegaf en 
de macht en het gezag van de Messias gebruikte om voor zijn eigen 
behoeften te zorgen.

De door God gegeven titels van eer en bovenmenselijke onder
scheiding die aan de verschillende ambten van het heilig priester
schap verbonden zijn, mogen niet gebruikt of beschouwd worden als 
de titels die door de mens in het leven zijn geroepen. Ze zijn niet 
bestemd om bewondering op te wekken, en ze zijn ook geen uitdruk
king van heerschappij. Het zijn titels die aangeven dat wij nederig in 
dienst van onze Heer werkzaam zijn.2

Ik heb ouderlingen gekend die hun hele leven klaar hebben 
gestaan om te dienen. Ze hebben nooit een moment genomen om 
aan een roeping te twijfelen, of om aan hun eigen aardse behoeften te 
denken. Ze hebben altijd op verzoek van hun broeders klaargestaan 
om in dienst van hun God en hun naasten werkzaam te zijn. ( . ..)  
Ze waren altijd bereidwillig en beschikbaar, net als een nachtwaker, 
en dachten bijna nooit aan zichzelf. ( . . .)  Dat hebben ze met heel hun 
hart gedaan, en ze hebben hun werken nooit als een last gezien. Inte
gendeel, ze hebben er vreugde, plezier en voortdurend voldoening 
aan beleefd. ( . . . )  Ze zijn nog steeds bereidwillig en beschikbaar 
om altijd te doen wat er van hen gevraagd wordt met betrekking 
tot hun taken in het priesterschap. Dat vinden zij belangrijker dan 
persoonlijke overwegingen.3

De wekelijkse vergaderingen van de priesterschapsquorums ( . . .)  
zullen niet alleen door hun onderwijs de bekwaamheid van de pries
terschap verbeteren. Als de broeders wekelijks samen vergaderen,
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Laten we onder leiding van het priesterschapsgezag 
getrouw in onze roeping dienen.

Uit het leven van Joseph F. Smith

TA oen president Joseph F. Smith 44 jaar apostel en negen jaar presi
dent van de kerk was geweest, zei hij tijdens een algemene 
conferentie: Tk voel me vanmorgen gelukkig omdat ik tot u kan getui
gen dat ik als kind aan God en zijn volk heb beloofd dat ik hen altijd 
trouw zou zijn.’ Hij legde uit dat hij sinds die tijd in iedere roeping 
trouw had gewerkt.

‘Als ik op mijn leven terugkijk, kan ik me geen enkel moment 
herinneren dat ik ben verslapt in de beloften die ik als kind aan God 
en de heiligen der laatste dagen heb gedaan. Als ouderling in Israël 
heb ik altijd geprobeerd om trouw aan mijn roeping te zijn. Ik heb 
mijn uiterste best gedaan om mijn roeping groot te maken. Toen ik 
werd geordend tot een van de Zeventig, had ik het gevoel dat ik ook 
aan die roeping trouw moest zijn; en daar heb ik met al mijn kennis en 
kracht aan gewerkt. Ik kan mij geen enkel voorval uit mijn leven her
inneren dat ik ontrouw aan mijn roepingen in het priesterschap van 
de Zoon van God ben geweest. Toen ik later in mijn leven tot apostel 
werd geordend, en als lid van het Quorum der Twaalf werd aange
steld, heb ik er opnieuw naar gestreefd om trouw te blijven aan mijn 
roeping, mijn broeders, het huisgezin des geloofs, en mijn verbonden 
en plichten die bij het heilige priesterschap naar de orde van de Zoon 
Gods horen. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit mijn plichten in 
deze roepingen heb verzaakt. Ik heb er altijd naar gestreefd om aan 
alles getrouw te blijven.’1

President Smith heeft de heiligen aangemoedigd om zich met het 
werk van de Heer bezig te houden en Hem toegewijd te dienen - in 
hun priesterschapstaken, in de hulporganisaties van de kerk en in
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• Hoe werpt de leer van het voorsterfelijk bestaan ‘een overweldi
gende hoeveelheid licht’ op vragen over onze oorsprong?

• Hoe verschilt de geopenbaarde waarheid over de oorsprong van 
het mensdom van de theorieën van de mens over dit onderwerp?

• Waarom is het belangrijk om onze hemelse Vader ‘eer en heerlijk
heid te geven voor alles wat we bereiken in het vlees’?

• Welke beginselen moeten we gehoorzamen om zoals onze hemelse 
Vader te worden?

Noten
1. ‘The Origin of Man, by the First 

Presidency of the Church’, 
Improvement Era, november 1909, 
blz. 75.

5. Messages of the First Presidency of The 
Church of Jesus Christ of Latter-day 
Saints, verz. door James R. Clark, 
zes delen (1965-1975), deel 4, blz. 264.

3. Gospel Doctrine, 5e ed. (1939),
blz. 93-94; alinea-indeling toegevoegd.

2. Conference Report, oktober 1909, 
blz. 3.

6. ‘The Origin of Man, by the First
Presidency of the Church’, blz. 77-80; 
alinea-indeling toegevoegd:

7. Gospel Doctrine, blz. 62-64.
4. Deseret News: Sem i- Weekly,

18 februari 1873, blz. 2.
8. ‘The Origin of Man, by the First 

Presidency of the Church’, blz. 81.
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groter deel van de Geest van de Almachtige om hem te inspireren tot 
meer intelligentie, tot meer voorspoed en geluk in de wereld; in die 
mate echter dat hij zijn krachten vergooit aan het kwaad zal de inspi
ratie van de Almachtige zich aan hem onttrekken en zal hij na verloop 
van tijd zo verduisterd en onwetend zijn dat hij wat de kennis van God 
betreft net zo onwetend is als een dier.

( . . . )  Wij moeten gelijk [God] worden; om mogelijk op een troon te 
zitten, heerschappij, macht en eeuwig nakomelingschap te hebben. 
God heeft dat zo in het begin ingesteld. ( . . .)  Dat is het doel van ons 
bestaan; en we kunnen die zaken alleen verwezenlijken door gehoor
zaamheid aan bepaalde beginselen, door bepaalde paden te volgen, 
door bepaalde informatie te verkrijgen, bepaalde intelligentie van 
God, zonder welke geen mens zijn werk kan volbrengen of zijn zen
ding kan vervullen waarvoor hij is geboren. Die beginselen zijn de 
beginselen van het evangelie van eeuwige waarheid, de beginselen 
van geloof, bekering en doop voor de vergeving van zonden, de begin
selen van gehoorzaamheid aan God de eeuwige Vader; want gehoor
zaamheid is een van de eerste beginselen of wetten van de hemel.7

De mens is het kind van God, geformeerd naar het goddelijke beeld 
en begiftigd met goddelijke eigenschappen. En zoals een zoontje van 
een aardse vader en moeder bij machte is om na verloop van tijd een 
man te worden, kan het onontwikkelde nageslacht van celestiale 
ouders zich, door eeuwen en tijdperken ervaring op te doen, ontwik
kelen tot een God.8

Studiesuggesties

• Wat vindt u ervan dat u letterlijk afstamt van God? Wat voor invloed 
heeft deze kennis op uw keuzes en daden?

• Waar hebben we het plan van onze hemelse Vader inzake onze 
eeuwige vooruitgang voor het eerst gehoord? Om welke redenen 
zijn we naar deze aarde gekomen?

• Welke eigenschappen bezitten we als kind van God? Wat zijn de 
gevolgen van het misbruiken van onze goddelijke eigenschappen 
en vermogens?

• Welke schriftuurlijke getuigenissen hebben we dat God de Vader 
en zijn Zoon, Jezus Christus, een lichaam hebben in de gedaante 
van een mens? Hoe zijn die getuigenissen van waarde voor ons?
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lezen. Uiteindelijk zal het lezen van een slecht boek bepaalde gevol
gen hebben.

Het is niet alleen de jongen zelf die wordt beïnvloed door het lezen 
van vreemde en onnatuurlijk opwindende lectuur. Uiteindelijk zal hij 
ook anderen beïnvloeden. Deze lectuur wordt de aanleiding van aller
lei slechte ideeën die zich tot slechte daden kunnen ontwikkelen. 
Hierdoor zal er een onnatuurlijk en vernederend gevoel ontstaan 
waardoor het goede wordt verdrongen en plaats maakt voor het 
slechte. ( . . .)  Als onze kinderen boeken lezen die ongebruikelijke en 
ongewenste gedachten in hen opwekken, moeten we niet verbaasd 
zijn als zij op een gegeven moment ongebruikelijke, vreemde of onna
tuurlijke handelingen verrichten. In onze gedachten en gevoelens 
moeten we de verleidingen en het kwaad van de wereld bestrijden. 
Het reinigen van onze gedachten en gevoelens moet voor iedere vader 
en moeder een prioriteit zijn. ( . . .)

Ik heb een verhaal over een Engelse officier in India gehoord. Op 
een dag pakte hij een boek van de boekenplank. Toen hij zijn hand uit
strekte, werd hij door een adder in zijn vinger gebeten. Na een paar 
uur begon zijn vinger op te zwellen. Later trok de zwelling in zijn arm, 
en uiteindelijk was zijn hele lichaam aangetast. Een paar dagen later 
was de officier dood. Er zitten adders in veel ordinaire boeken verbor
gen. ( . . .)  Hun uitwerking op onze ziel is giftig, en uiteindelijk zal onze 
lichamelijke en geestelijke dood erdoor worden veroorzaakt. ( . . .)  Laat 
de heiligen goed opletten wat voor boeken zij in huis halen. De 
invloed ervan kan net zo giftig en dodelijk zijn als de adder die de 
dood van de Engelse officier in India had veroorzaakt.21

Wat voor mensen moeten wij zijn?

Alleen door gehoorzaamheid aan de wetten van God kan de mens 
de zwakheden van het sterfelijk leven overwinnen, en kan hij die 
ruime genegenheid en liefde uitoefenen die het hart en de motieven 
van ieder mens op gang brengen. Het herstelde evangelie heeft tot 
doel om de mensen vrijheid te geven, de vrijheid om het goede te kie
zen en het kwade te verzaken, de vrijheid om moedig de juiste beslis
singen te nemen -  de beslissingen waarvan zij overtuigd zijn dat het 
de juiste zijn, ook al zijn er veel mensen in de wereld die hen uitla
chen. Er is geen buitengewone moed voor nodig om tegen de stroom 
van de wereld in te zwemmen.22
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Broeders en zusters, ik hoop dat de Heer u zal zegenen. Wij onder
schrijven ieder initiatief dat zelfbeheersing, deugdzaamheid, reinheid, 
geloof in God en gehoorzaamheid aan zijn wetten stimuleert. ( . . .)

Wat voor mensen moeten wij zijn? Moeten wij geen voorbeeld van 
ons geloof zijn? Moeten wij geen rein leven leiden? Moeten we niet 
altijd en overal rechtschapen, deugdzaam, eerlijk en godvrezend zijn? 
Moeten we geen goed voorbeeld geven? Moeten we geen christenen 
zijn, trouw aan alle beginselen van het evangelie. Moeten we niet 
thuis en in de wereld integer zijn (...)?  Dat soort mensen moeten wij 
nu juist zijn. Ik bid dat God ons in dat streven zal bijstaan.23

Studiesuggesties

• In welke zin was de Heiland een voorbeeld van zelfbeheersing? 
Wat is de vijand die ‘zich in onszelf’ bevindt? (Zie ook Mosiah 3:19) 
Hoe kunnen wij het voorbeeld van de Heiland volgen, en deze vij
and verslaan?

• Als we onszelf niet kunnen beheersen, hoe kunnen wij anderen en 
onszelf dan schade toebrengen? Als we onszelf wel kunnen beheer
sen, hoe kunnen we dan anderen tot zegen zijn?

• Hoe kan bepaald amusement een ‘leidend beginsel’ in ons leven 
worden? Hoe kan dat aangeven wat voor mensen wij zijn? Welke 
rol mag amusement in ons leven spelen?

• Waarom is ‘grove of godslasterlijke taal ( . . . )  een ernstige zonde in 
de ogen van de Heer’? Als de mensen in onze omgeving godslaster
lijke taal gebruiken, hoe kunnen we hen dan laten weten dat we 
daar niet van gediend zijn?

• Waarom staat kwaadsprekerij lijnrecht tegenover de geest van het 
evangelie? Wat kunnen we doen in plaats van over de fouten van 
anderen te spreken?

• Hoe kan fatsoenlijke kleding tot een rechtschapen leven bijdragen? 
In welke zin zijn de modeverschijnselen tegenwoordig ‘afschuwe
lijk, suggestief, erop gericht om bepaalde verlangens en lusten op 
te wekken’?

• Op welke wijze is de raad van president Smith over bepaalde boe
ken van toepassing op het hedendaagse amusement, zoals video
banden, muziek, televisie, films, tijdschriften en het Internet? (Zie

378



H O O F D S T U K  4 2

ook LV 88:118.) In hoeverre moeten wij de moed hebben om ‘tegen 
de stroom van de wereld in te zwemmen’?

• Hoe zou u de volgende vraag beantwoorden: ‘Wat voor mensen 
moeten wij zijn?’ (Zie ook 3 Nephi 27:27.)

12. Gospel Doctrine, blz. 265.
13 • Messages of the First Presidency, 

deel 3, blz. 112-113.
14. ‘A Sermon on Purity’, Improvement 

Era, mei 1903, blz. 504.
15. Gospel Doctrine, blz. 326-327.
16. Gospel Doctrine, blz. 263-264; 

alinea-indeling toegevoegd.
17. Messages of the First Presidency, 

deel 4, blz. 281.
18. Gospel Doctrine, blz. 332-333-
19- Gospel Doctrine, blz. 333.
20. Messages of the First Presidency, 

deel 4, blz. 280-281.
21. Gospel Doctrine, blz. 324-325.
22. Gospel Doctrine, blz. 211.
23- Messages of the First Presidency, 

deel 4, blz. 185-186.
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Hyrum Smith, de vader van Joseph F. Smith, heeft een blijvende indruk op zijn zoon 
achtergelaten, hoewel de jongen pas vijf jaar oud was toen zijn vader werd vermoord.
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Iedere vader moet voldoen aan de eisen 
die aan de heilige taak van het hoofd van het 

gezin gesteld worden.

Uit het leven van Joseph F. Smith

7
/..J i jn  hele leven heeft Joseph F. Smith de herinnering aan zijn ver
moorde vader Hyrum Smith meegedragen. Op 27 juni 1918 pre
sideerde hij een ceremonie die op de begraafplaats van Salt Lake City 
werd gehouden, waarbij een monument ter ere van zijn vader werd 
geplaatst. Tijdens die ceremonie heeft hij gezegd: Tk ben gezegend 
met 35 kinderen die nog in leven zijn. Voor zover ik weet, zijn ze alle
maal nog actief in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laat
ste Dagen. Ik ben trots op mijn kinderen. Ook heb ik 86 kleinkinde
ren. ( . . . )  Ik ben rijkelijk gezegend; de Heer heeft me veel rijkdom in 
mijn kinderen en kleinkinderen geschonken. ( . . . )  Kijk hier maar eens 
naar een deel van mijn kleinkinderen - ja hier, kijk maar eens naar alle
maal. Ik houd van ze. Ik ken ze allemaal. Ik zie ze bijna nooit, maar als 
ik ze zie, geef ik ze net zo lief een kus als mijn eigen kinderen.’1

Later heeft zijn zoon Joseph Fielding Smith, die van 1970 tot 1972 
president van de kerk is geweest, opgemerkt dat de liefde van zijn 
vader voor het gezin ‘grenzeloos in omvang en zuiverheid was. De 
wereld had geen idee hoe diep die liefde was. De goddelozen hebben 
hem belachelijk gemaakt en belasterd; maar de kwaliteit van zijn 
gezinsleven, en de geweldige liefde voor zijn gezin gaat hun begrip te 
boven. Hij bad altijd dat zij trouw zouden blijven - trouw aan God, 
trouw aan hun medemensen, trouw aan elkaar en trouw aan hem. 
( . . .)  Ik hoop dat zij hem inderdaad allemaal trouw zullen blijven, en 
dat zij ook trouw zullen zijn aan de zaak waar hij zijn hele leven zo 
hard aan heeft gewerkt, en die hem zo na aan het hart lag.’2
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Leringen van Joseph F. Smith

Er is geen vervanging voor thuis

Er is geen vervanging voor thuis. De fundering ervan is zo oud als 
de wereld, en het doel is vanaf het begin door God ingesteld. ( . ..)  
Thuis is dus meer dan een woonplaats. Het is een instelling die voor 
evenwichtigheid en liefde in het leven van personen en volken staat.

Er kan geen waar geluk zijn buiten het gezin. En elke moeite die 
men doet om de invloed ervan te heiligen en behouden, is verheffend 
voor hen die ervoor zwoegen en zich er opofferingen voor getroos
ten. De mensen proberen vaak om het gezinsleven door de een of 
andere wijze van leven te vervangen; ze willen zichzelf graag laten 
geloven dat het gezinsleven inhoudt dat ze beperkingen opgelegd krij
gen; dat de grootste vrijheid de grootste gelegenheid is om zich vrij te 
bewegen. Maar er is geen geluk zonder dienstbetoon, en er is geen 
groter dienstbetoon dan die waarmee het gezin tot een goddelijke 
instelling wordt verheven, die waardoor het gezinsleven bevorderd en 
behouden wordt.

De mensen die zich aan hun taken thuis onttrekken, ontberen een 
belangrijk onderdeel van hun sociale welzijn. Ze nemen misschien aan 
gezellige activiteiten deel, maar hun plezier is oppervlakkig en zal 
later tot teleurstelling leiden. Veel mannen werken buitenshuis; maar 
de gedachte aan hun thuiskomst is altijd een inspiratie tot goede wer
ken en toewijding.3

In het ideale thuis wordt de ziel niet uitgehongerd. Ook wordt de 
ontwikkeling van het gevoelsleven niet beperkt door ordinaire en sen
suele geneugten. Ons belangrijkste doel is niet om zoveel mogelijk 
aardse rijkdom te vergaren, waardoor we meestal steeds verder van 
het ware, ideale en geestelijke leven afdwalen. Maar we moeten gees
telijke rijkdom vergaren, goede werken verrichten en liefdevol en 
hulpvaardig zijn.

Het zijn niet de dure schilderijen, de wandkleden, de kostbare 
snuisterijen, de mooie decoraties, de dure meubels, de akkers, de kud
den, de huizen en de landerijen die aan de basis van een ideaal gezin 
liggen. Ook zijn het niet de sociale geneugten en het comfort waar 
zoveel mensen naar op zoek zijn. Maar het is de schoonheid van de 
ziel, ontwikkelde, liefhebbende, getrouwe geesten. Het zijn handen
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die helpen en harten die meevoelen. Liefde die niet naar zichzelf op 
zoek gaat, gedachten en daden die ons leven op buitengewone wijze 
beïnvloeden. Dat zijn de basisbeginselen van het ideale gezin.4

Thuis berust het presiderende gezag bij de vader

Er is geen hoger gezag in het gezin dan dat van de vader, vooral als 
de vader het hogere priesterschap draagt. Dat gezag bestaat al sinds 
lang, en is onder het volk van God in alle bedelingen altijd zeer 
gewaardeerd. Ook is er vaak in de leringen van de geïnspireerde pro
feten de nodige nadruk op gelegd. De patriarchale orde is van God 
afkomstig en zal in tijd en alle eeuwigheid voortbestaan. Er is daarom 
een duidelijke reden waarom mannen, vrouwen en kinderen deze 
orde en dit gezag onder het volk van God moeten begrijpen. En ze 
moeten eraan werken om ervan te maken wat God heeft bedoeld: een 
voorbereiding op de verhoging van zijn kinderen. ( . . .)

Met dit gezag gaat een ernstige verantwoordelijkheid gepaard, en 
er zijn rechten en plichten aan verbonden. De mens kan in zijn leven 
niet voorbeeldig genoeg zijn, en kan zich niet voorzichtig genoeg 
voorbereiden om in overeenstemming met deze belangrijke en door 
God gegeven regels van gedrag binnen het gezin te leven. Aan dit 
gezag zijn bepaalde beloften en zegeningen verbonden. Zij die dit 
gezag respecteren, hebben recht op goddelijke hulp, die alleen 
beschikbaar is als zij de wetten van God gehoorzamen die Hij aan het 
bestuur en het gezag thuis heeft gesteld.5

Ik wil ( . . . )  de functionarissen van de kerk op het hart drukken dat 
het uitermate belangrijk is dat zij met de vaders van jongens praten die 
zij tot het priesterschap of voor een taak willen roepen. Het respect 
van de kinderen voor de ouders mag niet door de kerk of haar functio
narissen worden verstoord. Op deze manier zal er een goede verstand
houding blijven bestaan. De heiligheid van het gezin en het gezinsle
ven, waarop het bestuur van de kerk is gebaseerd, zal aan het heilig 
priesterschap worden toegevoegd, waardoor eenheid, kracht en 
macht gegarandeerd zijn.6
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Vaders, doe uw taak thuis

Als [vaders] de Geest van de Heer bij zich hebben, zullen zij nooit 
de moeder van hun kinderen, of hun kinderen, verwaarlozen. 2e zul
len hun de juiste beginselen leren, en hun een goed voorbeeld geven. 
Doe nooit zelf iets waarvan u tegen uw zoon zou zeggen dat hij dat 
niet mag doen. Leef zodanig, dat u kunt zeggen: ‘Mijn zoon, doe net 
als ik, volg mijn voorbeeld.’ Dat is de manier waarop een vader moet 
leven. Het is een schande als een lid van de kerk iets doet waarvan hij 
weet dat het niet goed is, en wat hij zijn kinderen zou verbieden. Het 
is schandalig als een man thuis zijn taak niet volledig uitvoert ten 
opzichte van hen die van hem houden. Hij moet meer van hen dan van 
zijn eigen leven houden. Het is verschrikkelijk als hij zich aan ver
keerde geneugten of lusten overgeeft, als hij dingen doet die niet juist 
zijn, en die hij zijn kinderen niet zou toestaan. Doe uw plicht broe
ders, dan zal de Heer zijn plicht ten opzichte van u vervullen.7

Broeders, er wordt te weinig aan godsdienst gedaan, en er is te wei
nig liefde en vrees voor God. Er is teveel wereldsgezindheid, egoïsme, 
onverschilligheid, en gebrek aan respect in het gezin, anders zou daar 
buiten het gezin niet zoveel sprake van zijn. Thuis moeten de verande
ringen plaatsvinden. Probeer vandaag en morgen veranderingen bij u 
thuis aan te brengen door tweemaal per dag met het gezin te bidden; 
roep uw vrouw en kinderen bijeen om met elkaar te bidden. Bid voor 
iedere maaltijd die u eet. Lees voordat u naar bed gaat, of als u opstaat, 
tien minuten in de Bijbel, het Boek van Mormon of de Leer en Verbon
den. Voed uw geest thuis en buitenshuis. Laat liefde, vrede, de Geest 
van de Heer, vriendelijkheid, naastenliefde en dienstbetoon overvloe
dig in uw gezin aanwezig zijn. Verwijder onvriendelijke woorden, 
afgunst, haat, kwaadsprekerij, grove en dubbelzinnige taal, en godslas
tering uit uw gezin, en laat de Geest van God beslag op uw hart leg
gen. 2org ervoor dat uw kinderen deze eigenschappen ontwikkelen, 
vooral door uw voorbeeld. Laat zien dat u oprecht bent, en dat u doet 
wat u zegt.8

Vaders en moeders, ik bid dat God u zal helpen bij het onderwijzen 
van uw kinderen in de beginselen van het evangelie van Jezus Chris
tus, en dat zij zonder zonden zullen opgroeien. Ik bid dat u met Gods 
hulp uw kinderen zult opvoeden in liefde voor de waarheid, in liefde 
voor deugdzaamheid, vrij van het kwaad in de wereld, vrij van kwaad
sprekerij, dronkenschap, het gebruik van tabak, alcohol en verdo
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vende middelen en alle andere soorten kwaad. Ik bid dat u hen rein 
zult leren leven, zodat zij heilige tempels mogen zijn waarin de Geest 
van de levende God kan vertoeven. Dat is uw plicht, en mijn plicht. 
Het is de plicht van iedere man om zijn gezin in deze zaken te onder
wijzen, en hen de weg te wijzen die zij moeten volgen.9

Ik hoop dat de vaders in Israël zullen leven zoals het hoort; hun 
vrouw zullen behandelen zoals het hoort; hun huis zo comfortabel 
mogelijk zullen maken; de lasten van hun naasten zoveel mogelijk zul
len verlichten; een goed voorbeeld voor hun kinderen zullen zijn; met 
hen iedere ochtend, avond en voor iedere maaltijd in gebed gaan, 
zodat zij God voor hun voedsel en hun kleding zullen bedanken, en 
zijn hand in alles zullen erkennen.10

Het is de bedoeling dat familiebanden eeuwig zijn

God staat aan het hoofd van de mensheid. Wij beschouwen Hem 
als de Vader van alle mensen. We kunnen Hem niet meer plezier doen 
dan onze ouders te respecteren en te eren. Door hen zijn wij tenslotte 
op aarde gekomen.11

De organisatie van het gezin is de basis van alle vormen van 
bestuur. Er kan niet voldoende nadruk op het belang van een zo vol
maakt mogelijk bestuur in het gezin gelegd worden. Ook moet er 
altijd respect voor worden opgebracht.12

Onze familiebanden zijn niet alleen voor dit leven bedoeld. We 
leven tenslotte voor tijd en alle eeuwigheid. We ontwikkelen vriend
schappen en relaties voor tijd en alle eeuwigheid. Onze eigenschap
pen en onze verlangens zijn erop gericht om niet alleen dit aardse 
leven te doorstaan, maar de eeuwigheid. Wie gelooft er buiten de 
heiligen der laatste dagen nog meer dat de familiebanden na dit leven 
zullen worden voortgezet? Dat de vader, de moeder en de kinderen 
elkaar zullen herkennen en zullen weten wat hun relatie is? Dat deze 
familiebanden een onderdeel van Gods volmaakte plan zijn, en dat we 
allemaal in de eeuwigheid verder zullen leven?13

Ik heb de geweldige belofte ontvangen dat ik met mijn geliefden in 
de eeuwigheid zal voortleven. Als ik in het evangelie gehoorzaam ben, 
zal ik mijn gezin, mijn kinderen, mijn kleinkinderen om mij heen ver
zamelen totdat zij zo talrijk als het nageslacht van Abraham zullen zijn, 
of zo talrijk als het zand aan de oever van de zee. Want dat is mijn
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recht en mijn voorrecht, en het recht en voorrecht van ieder lid van 
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen die het 
priesterschap draagt en het in de ogen van de Heer grootmaakt.14

Het is tenslotte geweldig om de geboden die God ons heeft gege
ven nauwkeurig na te leven. Het is beter om een succesvolle vader of 
moeder te zijn, dan een succesvol generaal of staatshoofd.15

Studiesuggesties

• Wat is in het gezin het ‘belangrijkste doel’ van de vader? In welke 
zin moet er naast het aardse welzijn ook voor het geestelijke wel
zijn worden gezorgd? Hoe kan een vader voor de ‘geestelijke rijk
dom’ in het gezin zorgen?

• Wat ligt er aan ‘de basis van een ideaal gezin’? Waarom is het de 
taak van de vader om ervoor te zorgen dat hieraan wordt gewerkt?

• Hoe kunnen vrouw en kinderen het hoofd van het gezin steunen? 
Wat moet de echtgenoot en vader doen om de steun van de andere 
gezinsleden waardig te zijn?

• Hoe stelt de Heer de zegeningen van het priesterschap aan de 
alleenstaande vrouwen ter beschikking?

• In welke zin wordt de vader gesterkt en het gezin gezegend als de 
vader door de priesterschapsleiders wordt gerespecteerd en 
geraadpleegd?

• Wat moet er nu bij ons thuis veranderen? Wat kan de vader doen 
om de invloed van de wereld te bestrijden, en de godsdienstige toe
wijding in het gezin te bevorderen?

• Welke zegeningen kunnen we ontvangen als we weten dat onze 
familiebanden eeuwig kunnen zijn? Wat kan de vader doen om 
ervoor te zorgen dat zijn gezin inderdaad eeuwig is?

Noten
1. ‘The Hyrum Smith Monument’, 

Improvement Era, augustus 1918, 
blz. 860-861; alinea-indeling gewijzigd.

2. Life of Joseph F. Smith, verz. door 
Joseph Fielding Smith (1938), blz. 4.

3. Gospel Doctrine, 5e ed. (1939), 
blz. 300.

4. Gospel Doctrine, blz. 303-304.
5. Gospel Doctrine, blz. 286-288.
6. Gospel Doctrine, blz. 162-163.
7. Conference Report, april 1915, blz. 7.
8. Gospel Doctrine, blz. 301-302.
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Harry Anderson, De wederkomst.
Heiligen der laatste dagen geloven dat de Heiland Jezus Christus in macht 

en heerlijkheid op aarde zal terugkeren.
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De voorbereiding 
op de wederkomst van 

Jezus Christus

Wij geloven in de letterlijke wederkomst van de 
Heiland Jezus Christus. Hij is naar de hemel 

opgevaren en zal terugkomen om als Koning der 
koningen, en Here der heren op aarde te regeren:

Uit het leven van Joseph F. Smith

ssident Joseph F. Smith heeft altijd krachtig van de realiteit van de 
wederkomst van de Heiland getuigd. Hij heeft de heiligen aangemoe- 
digd om de woorden van de profeten van God over de wederkomst te 
bestuderen, en zich door het naleven van hun verbonden op die 
gebeurtenis voor te bereiden. Hij heeft gezegd dat de kerk ‘een voor
loper van de wederkomst van de Heiland’1 is, en de aarde op haar dui
zendjarige regering voorbereidt. De wederkomst van de Heiland ‘laat 
niet lang meer op zich wachten,’ zei president Smith, ‘want de tekens 
die aan zijn komst voorafgaan, zijn duidelijk waarneembaar.’ De 
andere leden van het Eerste Presidium en hij hebben de heiligen aan
gespoord om ‘in de vreze van Christus werkzaam te zijn, zodat we ons 
tijdens zijn komst bij Hem kunnen aansluiten. Want Hij zal in de wol
ken komen en zijn heiligen verlossen terwijl zijn engelen de aarde zul
len oogsten en van zonde reinigen.’2

In een geest van vreugde en hoop heeft president Smith gezegd: 
‘De wolken van duisternis die het christendom eeuwenlang hebben 
overschaduwd, beginnen nu op te trekken. Er is een duidelijk vooruit
zicht op de snelle komst van het millennium dat door alle geïnspi-
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reerde profeten vanouds is geopenbaard. Wij feliciteren de hele 
wereld met de helderheid en heerlijkheid van die op handen zijnde 
dag, en de tekens daarvan op de hele aarde.’3

Leringen van Joseph F. Smith

Gods profeten hebben de tekens van de wederkomst 
van Christus voorspeld

Met betrekking tot ( . . .)  de oordelen van God die op het punt staan 
over de wereld te worden uitgesproken, als de mensen ( . . .)  de voor
spellingen van de profeten willen lezen, vooral die van de engel 
Moroni toen hij aan het begin van deze bedeling met de profeet 
Joseph Smith sprak, denk ik dat zij ervan overtuigd zullen zijn, als ze 
tenminste voldoende geloof hebben, dat deze oordelen geen vage spe
culaties en veronderstellingen zijn, en niet alleen overgeleverde tradi
ties, maar dat het een feit is dat God zijn plan voor de goddelozen zal 
uitvoeren. Want niet alleen profeten en geïnspireerde mannen hebben 
dit verklaard, maar ook de Heer zelf en bij monde van hemelse bood
schappers, vroeger en in deze tijd.

De engel Moroni, die op 21 september 1823 Joseph Smith bezocht, 
heeft met betrekking tot deze oordelen de Schriften aangehaald, en 
gezegd dat de voorspellingen van de profeten nog niet in vervulling 
waren gegaan, maar dat dit in deze bedeling zou gebeuren. Die dag 
van de Heer is nabij, ja, voor de deur. Ik wil graag uw aandacht op het 
derde hoofdstuk van Maleachi vestigen: ‘Zie, Ik zend mijn bode, die 
voor mijn aangezicht de weg bereiden zal’ enzovoorts. ‘Doch wie kan 
de dag van zijn komst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? 
Want Hij zal zijn als het vuur van de smelter en als het loog van de ble
kers. Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend’ enzovoorts. ‘Ik 
zal tot u ten gerichte naderen; Ik zal een snelle aanklager zijn tegen de 
tovenaars, tegen de echtbrekers, tegen de meinedigen, tegen hen die 
het loon van de dagloner drukken, weduwe en wees verdrukken, en 
de vreemdeling terzijde dringen, maar Mij niet vrezen, zegt de Here 
der heerscharen’ [Maleachi 3:1-3; 5].

En nu uit het vierde hoofdstuk van Maleachi -  ook door Moroni 
aangehaald: ‘Want zie, de dag komt, brandend als een oven! Dan 
zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als

390



H O O F D S T U K  4 4

stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken -  zegt de 
Here der heerscharen - welke hun wortel noch tak zal overlaten’ 
[Maleachi 4:1]. En ook heeft Moroni het elfde hoofdstuk van Jesaja 
aangehaald: ‘Want hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over 
de ootmoedigen des lands in billijkheid rechtspreken, maar hij zal de 
aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen de 
goddeloze doden’ [Jesaja 11:4].

En uit Handelingen 3 heeft Moroni letterlijk de verzen 22 en 23 
geciteerd: ‘De Here God zal u een profeet doen opstaan ( . . . )  naar hem 
zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal; en het zal geschieden, 
dat alle ziel, die naar deze profeet niet hoort, uit het volk zal worden 
uitgeroeid.’ Dat is harde en directe taal. Moroni heeft gezegd dat met 
deze profeet Christus tijdens zijn wederkomst wordt bedoeld, en dat 
deze profetie nog niet vervuld was. Deze profetie zou tijdens de letter
lijke wederkomst van de Zoon des mensen worden vervuld, als Hij 
op aarde komt regeren en de oordelen over de wereld uitspreekt. 
Moroni heeft ook Joël 2:28-32 aangehaald en verklaard dat ook deze 
tekst binnen afzienbare tijd zou worden vervuld: ‘Ik zal wonderen 
geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen ( . . .)  
En het zal geschieden, dat ieder die de naam des Heren aanroept, 
behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ont- 
koming zijn, zoals de Here gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen 
zij behoren, die de Here zal roepen’ [zie ook Geschiedenis van Joseph 
Smith 1:36-41].

Ik denk niet dat de belangen van dit essentiële onderwerp verloren 
raken in het feit dat we niet uitsluitend aan de tradities van onze voor
ouders en het geschreven woord zijn overgeleverd, of aan andere 
onzekere middelen om deze voorspellingen te bevestigen. Maar onze 
belangstelling moet worden opgewekt uit het feit dat een engel uit de 
hemel, een daadwerkelijke boodschapper van God, deze voorspellin
gen aan de mens op aarde in deze bedeling heeft bevestigd.

Van sommige teksten uit de Schriften die door de engel werden 
aangehaald, werd gedacht dat ze vroeger, in de tijd van de oude profe
ten, al in vervulling waren gegaan. Dus de wereld verwachtte ze niet 
meer. Alle onzekerheid over dit onderwerp is nu echter uit de wereld 
geholpen, en de waarheid is nu voor iedereen duidelijk. Want Moroni 
verklaarde aan Joseph Smith dat deze teksten nog niet waren vervuld, 
maar dat de vastgestelde tijd van hun volledige vervulling was aange-
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broken. Ook de komst van Christus, de uitvoering van alle oordelen, 
en de inluiding van de uiteindelijke periode van vrede, zouden in 
deze laatste bedeling worden vervuld. De machten van de goddeloze 
volken zullen worden uiteengeslagen. Koninkrijken zullen vergaan 
terwijl Zion zal verrijzen en haar prachtgewaden aantrekken. Zij zal 
worden bekleed met macht, wijsheid, heerlijkheid en heerschappij 
over de aarde. Babylon zal vallen om nooit meer op te staan.4

De rechtvaardigen zullen de tekens herkennen en zich 
op de wederkomst voorbereiden

De vele vulkaanuitbarstingen, aardbevingen en vloedgolven die 
hebben plaatsgevonden ( . . .)  zijn tekens waarvan de Heiland heeft 
gezegd dat ze aan zijn wederkomst vooraf zouden gaan. Hoewel Hij 
heeft gezegd dat zijn wederkomst als een dief in de nacht zal komen, 
heeft Hij ons toch bepaalde tekens gegeven die zijn komst net zo dui
delijk aangeven als de bomen in de knop die de komst van de zomer 
aankondigen. De verstandige en wijze mensen zullen aan de waar
schuwing gehoor geven en zich voorbereiden, zodat zij niet verrast 
zullen worden. Een van de belangrijke tekens is het feit dat het evan
gelie ook aan de armen wordt gepredikt, als getuige aan alle landen.5

De heiligen der laatste dagen ( . . . )  geloven in de heilige Schriften, 
dat rampen aan de wederkomst van de Heiland voorafgaan. Zij gelo
ven dat het vuur, de aardbeving, de vloedgolf, de vulkaanuitbarsting 
en de storm door God geleid worden. Zij herkennen Hem als de Mees
ter en Heerser over de natuur en haar wetten. Zij erkennen in alles zijn 
hand. Wij geloven dat zijn oordelen over de mensheid worden uitge
stort om een gevoel van zijn macht en zijn doelen te bewerkstelligen, 
in de hoop dat de mens zich van zijn zonden zal bekeren en zich zal 
voorbereiden op de wederkomst van Christus die in rechtschapen
heid op aarde zal regeren.

Wij geloven oprecht dat Zion -  de reinen van hart -  aan deze oor
delen zal ontsnappen als zij alles doet wat God haar heeft geboden. 
Maar als ze dat niet doet, zal ook Zion bezocht worden ‘met hevige 
smart, met pestilentie, met plagen, met het zwaard, met wraak, en met 
verterend vuur’ (Leer en Verbonden 97:26). Dit alles opdat haar volk 
in licht en waarheid zal wandelen op de weg die God voor hun eeu
wig heil heeft bestemd.
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Wij geloven dat deze ernstige natuurrampen door de Heer voor het 
welzijn van zijn kinderen worden gegeven, om hun toewijding aan 
anderen te stimuleren, en om hun goede eigenschappen aan de opper
vlakte te brengen, zodat zij Hem zullen liefhebben en dienen. Wij gelo
ven ook dat zij de voorboden van zijn uiteindelijke oordeel zullen zijn, 
de leerkrachten die het volk moeten vertellen dat zij zich door recht
schapen te leven op de wederkomst van de Heiland moeten voorbe
reiden. Hij zal op aarde regeren, en iedere knie zal buigen en elke tong 
belijden dat Jezus de Christus is.

Als deze lessen ons en alle mensen in het land duidelijk worden, zal 
het leed, het verlies van een leven, hoe bedroevend en verschrikkelijk 
dan ook, niet voor niets zijn geweest.6

Ik ( . . . )  getuig dat als de heiligen der laatste dagen hun godsdienst 
niet naleven, hun verbonden met God en hun medemens niet nako
men, hun priesterschap niet eren, en zich niet gewillig aan de wetten 
van God onderwerpen, zij de eersten zullen zijn die onder het oordeel 
van de Almachtige zullen vallen. Zijn oordelen beginnen namelijk 
eerst bij de zijnen.

Alle mensen die door de doop een verbond met de Heer hebben 
gesloten, en dat verbond hebben verbroken, die heiligen beweren te 
zijn en dat niet zijn, maar zondaars zijn die hun verbond verbreken en 
aan de zonden van Babylon deelnemen, zullen wel degelijk hun pla
gen ontvangen. Er staat geschreven dat de rechtvaardigen nauwelijks 
zullen ontsnappen. [Zie Openbaring 18:4; LV 63:34.] Dat is mijn getui
genis. We vertrouwen op het woord van de Heer, en niet op het 
woord van een mens. Want niet alleen engelen, maar ook God zelf 
heeft in deze tijd uit de hemel gesproken. En we weten dat zijn woord 
waar is.

Ik bid dat wij ons als mensen niet alleen op de oordelen voorberei
den, maar vooral op de geweldige komst van onze Heer, opdat wij 
mogen ontsnappen aan de rampen die over de goddelozen zullen wor
den uitgestort. Ik hoop dat wij als trouwe dienstknechten mogen wor
den ontvangen, in staat om in de tegenwoordigheid van de Heer in 
zijn koninkrijk te verkeren.7

We horen over zware tijden. We leven nu in zware tijden, maar ik 
voel de kwelling van die ellende niet. Ik heb er geen last van. Ik pro
beer zodanig te leven dat ik er geen last van heb. Ik probeer zo door
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het leven te gaan dat ik immuun voor het kwaad in de wereld ben. Ik 
hoop dat ik in gehoorzaamheid aan de geboden en wetten van God 
kan leven. Het maakt niet uit wat er met me gebeurt als ik mijn plicht 
doe, als ik in overeenstemming met God leef, als ik het gezelschap van 
mijn broeders waardig ben, als ik mezelf onbesmet van de wereld kan 
bewaren, zonder onvolkomenheden, zonder overtredingen van de 
wetten van God. Als ik mezelf in die situatie en gemoedstoestand 
bevind, ben ik altijd voorbereid. Dan maakt het allemaal niets uit. 
Daarom maak ik me helemaal geen zorgen, en ben ik niet bang.

De hand van de Heer is overal, en ik erken die hand ook als zoda
nig. Niet dat die hand te herkennen is als mensen een oorlog begin
nen, als landen elkaar proberen te vernietigen, of als mensen de vrij
heid van hun medemensen proberen te beperken. In die gevallen 
zeker niet. Maar de hand van de Heer is zeker niet verkort. Hij zal de 
resultaten onder controle houden. Hij zal ze ten goede overheersen, 
op een manier die u en ik op dit moment niet kunnen begrijpen.8

Gehoorzaamheid aan het evangelie zal de wereld 
op de komst van de Heiland voorbereiden

Gehoorzaamheid aan het evangelie zal de wereld van zonde red
den, van oorlogen, van conflicten en rechtszaken. Het millennium zal 
erdoor worden ingeluid. De aarde zal aan haar rechtmatige eigenaar 
worden teruggegeven, en op de komst van de rechtvaardigen voorbe
reid. Dit zijn allemaal beginselen van het evangelie van Christus, en 
gevolgen die uit de aanvaarding door de mensen voortkomen.9

Het evangelie is onze redding. Zonder het evangelie is niets de 
moeite waard. We zijn naakt op deze aarde gekomen en we zullen 
haar in dezelfde staat verlaten. Ook al zouden we de halve wereld 
bezitten, ons leven kunnen we er niet door verlengen, en we kunnen 
het eeuwige leven er niet mee kopen. Maar door het evangelie 
worden de mensen nederig, getrouw, eerlijk, en rechtschapen ten 
opzichte van de Heer en ten opzichte van elkaar. Naarmate de begin
selen worden toegepast, zullen de vrede en de rechtschapenheid toe
nemen en op de aarde worden gevestigd. Dan zullen de zonden, de 
conflicten, het bloedvergieten en alle soorten corruptie ophouden te 
bestaan. Dan zal de aarde worden gereinigd en als woonplaats voor
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hemelse wezens worden bereid; en voor de Heer onze God die tijdens 
het millennium op aarde zal wonen.10

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen ( . . .)  
beschouwt het als een onderdeel van haar zending om de letterlijke 
en geweldige wederkomst van de Zoon van God op aarde voor te 
bereiden, die komt om te regeren en onder zijn volk te wonen. Als 
onderdeel van die voorbereiding zal Israël, dat al zolang over de 
wereld verspreid is, vergaderd worden in het beloofde land dat aan 
hun voorouders is beloofd (...) .

( . . . )  Zij die het evangelie op deze wereld hebben aanvaard ( . . . )  zul
len meewerken aan het werk van God. Zij zullen met Hem samenwer
ken om niet alleen hun eigen eeuwige heil tot stand te brengen, maar 
het heil van heel Israël en alle andere volken die het evangelie aan
vaarden. Zij zullen de oude profetieën in vervulling doen gaan. Jesaja 
heeft hen en hun werken door inspiratie van God mogen aanschou
wen. Hij riep uit: ‘En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan 
zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen, 
en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen 
derwaarts heenstromen’ (Jesaja 2:2; zie ook vers 3). Ook Jeremia heeft 
over hen gesproken toen hij de belofte van God aan Israël herhaalde 
die in de laatste dagen vervuld zou worden: ‘Ik zal u nemen, één uit 
een stad en twee uit een geslacht, en u brengen te Sion, en Ik zal u her
ders naar mijn hart geven, die u zullen weiden met kennis en verstand’ 
(Jeremia 3:14-15).11

De Heer ( . . . )  heeft een bevel uitgevaardigd waarin Hij heeft gezegd 
dat zijn volk zich moet realiseren dat zij vanaf dat moment over hun 
vijanden moesten zegevieren. Als zij acht slaan op al Gods woorden 
die Hij hun heeft gegeven, zullen zij over hun vijanden zegevieren - 
niet door geweld of door de geest van twist of oorlog, maar door de 
macht van de eeuwige waarheid, de macht van de almachtige God 
( . . . )  De toegenomen macht van de rechtvaardigen en van het ver
bondsvolk van God moet nog verder worden vergroot, totdat de 
wereld zal buigen en erkennen dat Jezus de Christus is, en dat er een 
volk is dat zijn wederkomst in alle glorie en macht aan het voorberei
den is [zie LV 103:5-8].12

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is 
geen politieke kerk en is geen sekte. Het is De Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Het is momenteel de
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enige kerk op aarde die gerechtigd is om de naam van Jezus Christus 
en zijn bevoegdheid te dragen. Ik verklaar dit in alle eenvoud en eer
lijkheid aan u en aan de hele wereld. En dat klinkt misschien bitter in 
de oren van onze tegenstanders die geen reden hebben om onze 
tegenstanders te zijn. Het is niettemin waar en zal de waarheid blijven 
totdat Hij die het recht heeft om onder de kinderen van God op aarde 
te regeren zal komen om die regering op zich te nemen en de bruid zal 
ontvangen die op de komst van de bruidegom is voorbereid.13

Studiesuggesties

• Waarom is het voor ons belangrijk dat de profeten van God Vroe
ger en in deze tijd’ de wederkomst van de Heiland hebben voor
speld?

• Waarom hebben we de tekens van de wederkomst gekregen? Wie 
zal deze tekens herkennen? Hoe kunnen we de informatie over die 
tekens in ons leven toepassen?

• In hoeverre zijn natuurrampen cvoor het welzijn van [Gods] kinde
ren’? Hoe moeten we reageren als we erdoor getroffen worden?

• Wat moeten we doen om te ‘ontsnappen aan de rampen die over 
de goddelozen zullen worden uitgestort’?

• Welke zegeningen zouden over de wereld worden uitgestort als 
alle mensen de beginselen van het evangelie zouden naleven?

• Op welk manier zal God de resultaten van het kwaad ‘ten goede 
overheersen’?

• Hoe zullen de heiligen uiteindelijk over al hun vijanden zegevie
ren?

• Waarom is de wederkomst zowel een ‘grote’ als een ‘verschrikke
lijke’ dag? (LV 110:16.)

• Wat kunnen wij doen om de wereld op de wederkomst van de 
Heiland voor te bereiden?
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Arnold Friberg, Tweeduizend jonge strijders.
Helaman heeft over de jongemannen die hij ten strijde leidde het volgende gezegd: ‘Zij 

gaven meer om de vrijheid van hun vaderen dan om hun eigen leven; ja, door hun moeders 
was hun geleerd, dat God hen zou bevrijden, indien zij niet twijfelden’ (Alma 56:47).
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Het evangelie brengt 
in moeilijke tijden vrede 

op aarde

Het evangelie van Jezus Christus brengt 
in moeilijke tijden vrede op aarde.

Uit het leven van Joseph F. Smith

I n  de jaren vóór zijn dood heeft president Joseph F. Smith vaak ver
driet gehad over de problemen die de Eerste Wereldoorlog met zich 
meebracht. Veel kerkleden stonden aan het front tegenover elkaar. 
Honderden zijn er gesneuveld. Een aantal van de zoons van president 
Smith hebben toen ook in het leger gezeten. Een van hen is twee keer 
gewond geraakt.

In een kerstboodschap aan de heiligen in die tijd heeft het Eerste 
Presidium gezegd: ‘Nu we de geboorte van onze Heiland vieren, 
wordt het licht van vreugde overschaduwd door de oorlog die in 
Europa woedt. Onze liederen en begroetingen van vreugde en goede 
wil worden in een vorm van verdriet geuit, overstemd door de kanon- 
slagen van de artillerie, en het gekreun van de gewonden en sterven
den. Het is schokkend voor onze ziel om die slechte berichten van 
overzee te ontvangen. Landen die tegen andere landen in opstand 
komen, broeders tegen broeders, “christenen” tegen “christenen”. 
Allemaal bidden zij om de hulp van God in hun walgelijke streven, 
en zij beweren in het gezelschap van de Vredevorst te strijden. 
Wat wordt er op die manier een verschrikkelijk schouwspel aan de 
engelen vertoond die tijdens de geboorte van Christus in Betlehem 
het onsterfelijke lied “vrede op aarde bij mensen des welbehagens” 
zongen!’1
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President Smith heeft het tekenen van de wapenstilstand nog 
meegemaakt, waardoor er een einde aan de vijandelijkheden en de 
vernietiging van bezittingen en levens kwam. De wapenstilstand werd 
op 11 november 1918 getekend, slechts acht dagen voor zijn dood.

Hij heeft tegen de heiligen in die tijd gezegd dat de ware vrede uit
sluitend door het aanvaarden en het naleven van het evangelie van 
Jezus Christus kan worden bereikt. Joseph Fielding Smith, die later 
president van de kerk zou worden, heeft het volgende over zijn vader 
gezegd: ‘Zijn geest was vriendelijk en zachtaardig. Er kon onder de 
leden van de kerk geen meevoelender ziel gevonden worden die leed 
met hen die pijn leden, die bereid was om de lasten van een ander op 
zijn schouders te nemen en de onderdrukten op de been te helpen. 
Hij was een vredestichter, iemand die de vrede liefhad.’2

Leringen van Joseph F. Smith

Uitsluitend het evangelie van Jezus Christus kan vrede 
in de wereld brengen

Er is maar één manier om vrede in deze wereld te brengen. En dat 
is de aanvaarding van het evangelie van Jezus Christus, op de juiste 
manier begrepen, gehoorzaamd en nageleefd door zowel de heersers 
als het volk. Het wordt door de heiligen der laatste dagen met alle 
macht aan alle natiën, geslachten, talen en volken op aarde gepredikt. 
En het zal niet lang meer duren voordat de boodschap van verlossing 
in het hart van de mensen zal doordringen. Als de tijd daarvoor rijp is, 
zullen zij in alle oprechtheid en eerlijkheid niet alleen hun oordeel ten 
opzichte de valse christelijkheid uitspreken, maar ook tegen de oorlo
gen en de mensen die de oorlogen veroorzaken. Het zijn misdaden 
tegen de mensheid. Jarenlang heeft iedereen gedacht dat vrede uitslui
tend door de voorbereiding op een oorlog kon worden bewaard. De 
huidige oorlog [de Eerste Wereldoorlog] heeft duidelijk bewezen dat 
vrede uitsluitend voortkomt uit de voorbereiding op vrede, door de 
mensen in rechtschapenheid en gerechtigheid op te leiden. Ook moe
ten er rechtschapen leiders worden gekozen die de rechtschapen ver
langens van het volk zullen respecteren.3

We willen vrede in de wereld. We willen dat er over de hele wereld 
liefde en goedertierenheid zal zijn. Maar die geest van vrede en liefde 
kan pas op aarde komen als de mensheid Gods boodschappen en
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waarheden zal aannemen, en zijn goddelijke macht en gezag zal erken
nen die niet in een mens kan worden gevonden.4

De Heer houdt van vrede. De leerstelling van de Heiland luidde: 
‘Vrede op aarde bij mensen des welbehagens’ en liefde, ongeveinsde 
liefde. Het grootste gebod dat ooit aan de mens is gegeven, luidt: ‘Gij 
zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel 
uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. 
Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 
Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten’ 
[Matteüs 22:37-40]. Als in de hele wereld deze geest van liefde had 
bestaan, dit beginsel van het evangelie van Jezus Christus; als deze 
geweldige aanmoediging door de regeringsleiders van deze landen 
begrepen en toegepast was, was er helemaal geen oorlog uitgebroken, 
was er helemaal geen bloedvergieten geweest, en hadden de huidige 
verwoestingen en slechte omstandigheden nooit plaatsgevonden. En 
dit alles omdat zij niet gehoorzaam aan de waarheid zijn. Omdat zij 
Christus niet hebben aanvaard, en daarom aamzichzelf zijn overgele
verd. De resultaten die wij nu zien, zijn het gevolg van hun eigen wan
gedrag en hun eigen goddeloze handelingen.5

Er is slechts één macht, een enkele macht, die oorlogen op aarde 
kan voorkomen. En dat is de zuivere en onbevlekte godsdienst van 
God, de Vader. Niets anders kan dat tot stand brengen. ( . . .)  Er is maar 
één middel dat de mens van oorlog kan weerhouden, en dat is de 
Geest van God, die de mensen tot liefde inspireert en niet tot haat, die 
tot alle waarheid leidt en niet tot dwaling. Door zijn Geest worden zijn 
kinderen aangemoedigd om Hem en zijn wet te gehoorzamen, en om 
Hem boven alles in de wereld te stellen.

De Heer heeft gezegd dat er ( . . . )  oorlogen zouden komen. We wis
ten dat ze zouden komen en dat ze waarschijnlijk de hele wereld zou
den beroeren. We hebben uitgekeken naar de vervulling van de woor
den van de Heer. Waarom? Omdat de Heer het zo heeft gewild? 
Absoluut niet. Kwam het omdat de Heer het zo heeft bestemd? Zeker 
niet. Waarom dan? Omdat de mensen niet naar de Here God hebben 
geluisterd. God wist wat het gevolg van het gedrag van de mensen zou 
zijn. Daarom was Hij in staat om te voorspellen wat er door hun eigen 
gedrag zou gebeuren. Niet omdat Hij het hun toewenste, maar omdat 
zij de vruchten van hun eigen gedrag plukken.

‘Vrede op aarde bij mensen des welbehagens’ is ons motto. Dat is 
ons beginsel. Dat is het beginsel van het evangelie van Jezus Christus.
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En hoewel ik vind dat het verkeerd is om een oorlog te veroorzaken, 
ben ik wel van mening dat de mens zichzelf, zijn vrijheid en zijn huis 
tot bloedvergieten toe mag verdedigen. Ik vind dat dit juist is, en ik 
geloof dat de Heer ieder volk zal steunen dat vecht voor hun vrijheid 
om God volgens de stem van hun eigen geweten te vereren, ieder volk 
dat haar vrouwen en kinderen tegen de gevolgen van oorlogen wil 
beschermen. Maar we willen niet worden gedwongen om onszelf te 
moeten verdedigen.6

Als we zijn geroepen, moeten we onszelf rein en 
onbesmet van de wereld houden

Ik moedig mijn vrienden aan ( . . . )  om boven alles de geest van 
menslievendheid, liefde en vrede te bewaren. Ook al moeten ze in 
militaire dienst, ze mogen de beginselen waar wij in geloven niet te 
gronde richten, terzijde schuiven of afbreken. Het zijn beginselen die 
we ons eigen hebben gemaakt en die we moeten handhaven: ‘Vrede 
op aarde bij mensen des welbehagens’, ook al moeten we tegen de vij
and strijden. Ik wil tegen de heiligen der laatste dagen die zich bij het 
leger aansluiten, zeggen dat zij, als zij soldaten van hun staat of land 
worden, nooit mogen vergeten dat zij ook soldaten van het kruis zijn, 
dat zij dienaren van het leven zijn, en niet van de dood. En als zij ten 
strijde trekken, moeten ze gaan om hun vrijheid te verdedigen en niet 
met het doel om de vijand te vernietigen.7

Als onze jongens ( . . . )  door het leger worden opgeroepen ( ...) , 
hoop ik dat zij de Geest van God bij zich zullen hebben en niet de 
geest van bloedvergieten, overspel of goddeloosheid. Ze moeten de 
geest van rechtschapenheid bij zich hebben die tot het goede leidt, 
opbouwt en het welzijn van de wereld voor ogen heeft; en niet bloed
vergieten en vernietiging tot doel heeft.

Vergeet de teksten ( . . . )  in het Boek van Mormon niet over de reine 
jongemannen die de oorlog en het bloedvergieten afkeurden. Zij 
waren rein en onschuldig, vrij van conflicten, boosheid of goddeloos
heid in hun hart. Maar toen het nodig was en zij werden gevraagd om 
hun leven, het leven van hun vader en moeder en hun huis te verdedi
gen, waren zij gehoorzaam. Zij trokken niet ten strijde om te vernieti
gen, maar om te verdedigen; niet om bloed te vergieten, maar om het 
bloed van de onschuldigen en de vredestichters te beschermen [zie 
Alma 56:45-48].
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Zullen deze mannen die ten strijde trekken ( . . . )  vanuit De Kerk van 
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen hun gebeden verge
ten? Zullen zij God vergeten? Zullen zij de leringen vergeten die zij van 
hun ouders thuis hebben ontvangen? Zullen zij de beginselen van het 
evangelie van Jezus Christus vergeten, en de verbonden die zij tijdens 
de doop en op heilige plaatsen hebben gesloten? Of zullen zij in iedere 
zin van het woord als mannen ten strijde trekken - als zuivere man
nen, rechtschapen mannen, eerlijke mannen, deugdzame mannen* 
mannen van God? Daar maak ik me zorgen over.

Ik wil de hand van God kunnen zien in het gedrag van de mannen 
die vanuit de kerk van Jezus Christus ten strijde trekken. ( . . . )  Zij 
moeten de vrijheidsbeginselen en een rechtschapen bestuur voor de 
mensheid verdedigen. Ik wil dat zij zodanig leven dat zij altijd en 
overal de Geest van de Heer bij zich zullen hebben, en dat ze in het 
heetst van de strijd kunnen zeggen: ‘Vader, mijn leven en mijn geest 
zijn in uw hand!’

Ik wil dat de jongemannen die hiervandaan vertrekken het gevoel 
hebben dat zij net als zendelingen de wereld worden ingestuurd, en 
dat zij dezelfde geest bij zich hebben die een goede moeder voelt als 
zij haar zoon op zending laat gaan. Zij omarmt hem met alle moeder
liefde in haar ziel!

( . . . )  Als onze jongens op deze manier de wereld intrekken, met de 
geest van het evangelie, en het gedrag van een trouwe heilige der laat
ste dagen, dan zullen zij ongeacht de omstandigheden met de besten 
volharden. Zij zullen in staat zijn om zo nodig net als alle anderen alles 
te doorstaan wat menselijkerwijs mogelijk is -  pijn of vermoeidheid. 
En als ze werkelijk op de proef worden gesteld, zullen zij staande blij
ven! Omdat zij niet bang zijn voor de dood! Zij zullen niet bang zijn 
voor de gevolgen van hun eigen leven. Ze zullen de dood niet vrezen, 
want zij hebben hun werk verricht. Zij hebben hun geloof behouden, 
ze zijn rein van hart en in staat om God te ontmoeten!8

Er zijn veel zonden die vaak voorkomen in een leger dat zich op 
een oorlog voorbereidt of dat in een oorlog verwikkeld is. En die zon
den zijn veel ernstiger dan een eerzame dood die uit de oorlog kan 
voortkomen. Het maakt niet zoveel uit wanneer onze jongemannen 
worden geroepen, of waar zij naar toe gaan. Het is echter wel belang
rijk voor hun ouders, vrienden en deelgenoten in het evangelie - en 
vooral voor henzelf -  hoe zij gaan. Ze hebben hun hele leven als lid 
van de kerk geleerd om rein te zijn, zich onbesmet van de zonden der
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wereld te bewaren, de rechten van anderen te respecteren, gehoor
zaam aan rechtschapen beginselen te zijn, en niet te vergeten dat 
deugd een van de grootste gaven van God is. Ook hebben zij geleerd 
dat zij de deugdzaamheid van anderen moeten respecteren, en dat zij 
beter duizend maal kunnen sterven dan zich aan een dodelijke zonde 
over te geven. We willen dat zij in woord en daad rein voortgaan, met 
geloof in de beginselen van het evangelie en in de barmhartigheid van 
onze Heer en Heiland. We willen dat zij onthouden dat zij uitsluitend 
door een rein en godsdienstig leven het eeuwig heil kunnen ontvan
gen dat door middel van het vergieten van het bloed van onze Heiland 
mogelijk is gemaakt.9

We streven ernaar om in vrede met alle mensen te leven

We moedigen de heiligen der laatste dagen aan om hun godsdienst 
na te leven; om de verbonden na te komen die zij tijdens de doop heb
ben gesloten; om de Heer te eren en zijn geboden te onderhouden; 
om niet door de dwaasheden van de wereld in beslag te worden geno
men, maar om naar de leiding van de Heilige Geest te streven, en in 
vrede met iedereen te leven.10

In het nieuwe jaar en de komende jaren worden de inwoners van 
alle landen uitgenodigd om zich ten behoeve van de vrede te vereni
gen en een wereldomvattende broederschap te realiseren. Conflicten, 
vijandschap, zelfzucht en onzedelijkheid zijn zonden die uit ons leven 
verbannen moeten worden. Iedereen heeft recht op hulp. Laat ieder 
mens zijn naaste liefhebben als zichzelf. Dan zullen de huidige proble
men voorbijgaan en kunnen toekomstige problemen worden voorko
men. Dan zal ‘iedere man, overal een broer en een vriend vinden’.

Een vermaard voorbeeld van een rechtschapen leven werd onge
veer twintig eeuwen geleden door Jezus Christus gegeven. Zijn bood
schap was een boodschap van vrede. Zijn wet was gebaseerd op 
verstandig toegepaste rechtvaardigheid. Zijn norm was licht en zijn 
overtuiging was waarheid.11

Ondanks de onmenselijkheid onder de mensen, die op dit moment 
zo duidelijk waarneembaar is, herkennen wij ook redenen om blij en 
dankbaar te zijn. We kunnen door de bewolking van de oorlog heen 
zien en naar de beloften van onophoudelijke vrede uitkijken als onze 
Heer en Koning zal terugkeren.12
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Ik ( . . . )  getuig van dit beginsel, dat de waarheid in het evangelie van 
Jezus Christus te vinden is; dat de macht van de verlossing, de macht 
van vrede, liefde en vergevensgezindheid, en de macht van God, in 
het evangelie van Jezus Christus te vinden zijn; en dat de mens er 
gehoorzaam aan moet zijn. Ik erken, en ik beweer, dat er niets groter 
op deze aarde of in de hemel te vinden is dan de waarheid van Gods 
evangelie, dat Hij heeft ontworpen en hersteld voor het eeuwig heil 
en de verlossing van de wereld. En door het evangelie zal er vrede 
onder de mensenkinderen worden gesticht. Deze vrede zal op geen 
enkele andere manier in de wereld worden bereikt.13

Studiesuggesties

• Waarom is het evangelie van Jezus Christus het enige middel waar
door er vrede in de wereld kan worden bereikt? Wat kunnen wij 
doen om aan die vrede bij te dragen?

• Waar begint de vrede? In hoeverre kunnen we door het naleven 
van de twee grootste geboden vrede thuis en buitenshuis stichten?

• Hoe kunnen de mensen in militaire dienst ‘dienaren van het leven 
zijn, en niet van de dood’?

• Hoe kunnen de leden die in militaire dienst zijn ‘de geest van het 
evangelie, en het gedrag van een trouwe heilige der laatste dagen’ 
hebben?

• Als mensen in militaire dienst gaan, hoe kunnen zij dan de angst 
voor de dood overwinnen?

• Wat kunnen wij doen om vollediger ‘in vrede met alle mensen te 
leven’?

• Wat kunnen wij uit het voorbeeld van de Heiland over vrede leren?

Noten
1. Messages of the First Presidency of The 

Church of Jesus Christ of Latter-day 
Saints, verz. door James R. Clark,
6 delen (1965-1975), deel 4, blz. 319.

2. Life of Joseph F. Smith, verz. door 
Joseph Fielding Smith (1938), blz. 440.

3. Gospel Doctrine, 5e ed. (1939), blz. 421.
4. Gospel Doctrine, blz. 417-418.
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5. Conference Report, april 1918, blz. 170.
6. Gospel Doctrine, blz. 418-419; 

alinea-indeling gewijzigd.
7. Messages of the First Presidency, 

deel 5, blz. 52.
8. Gospel Doctrine, blz. 423-425.
9. Gospel Doctrine, blz. 426.



10. Messages of the First Presidency, 
deel 4, blz. 211.

11. Messages of the First Presidency, 
deel 5, blz. 1-2.

H O O F D S T U K  4 5

12. Messages of the First Presidency, 
deel 4, blz. 348.

13. Gospel Doctrine, blz. 420.
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Onze voorouders door 
tempelwerk verlossen

Door tempelwerk kunnen we een heiland op de 
berg Zion voor onze voorouders worden.

Uit het leven van Joseph F. Smith

MJLVJLijn ziel is verscheurd. Mijn hart is gebroken en worstelt om in 
leven te blijven. O, mijn lieve zoon, mijn hoop! ( . . . )  O God, help 
m e!’1 riep president Joseph F. Smith uit toen zijn oudste zoon Hyrum 
M. Smith, lid van het Quorum der Twaalf Apostelen, plotseling over
leed. Hyrum was 45 jaar oud. Zes maanden later presideerde president 
Smith op de begraafplaats in Salt Lake City de ceremonie toen er een 
standbeeld ter ere van zijn vader Hyrum werd neergezet. Het was 
27 juni 1918, de herdenking van het martelaarschap van zijn vader en 
van zijn oom, de profeet Joseph Smith.

De Geest van de Heer moet zijn ziel hebben beroerd toen hij 
aan de dood van zijn voorouders dacht. Een paar maanden later, 
slechts een aantal weken voor zijn dood, heeft president Smith het 
volgende opgeschreven: ‘Ik [zat] in mijn kamer en bezon mij over de 
Schriften. Ik dacht na over het grote zoenoffer dat de Zoon Gods had 
gebracht voor de verlossing der wereld. ( . . . )  Terwijl ik dit over
peinsde, gingen mijn gedachten uit naar de geschriften van de apostel 
Petrus [zie 1 Petrus 3:18-20; 4:6]. ( . . . )  Terwijl ik nadacht over deze 
woorden der Schrift, werden de ogen van mijn begrip geopend en de 
Geest des Heren rustte op mij en ik zag de heerscharen der doden, 
groot en klein’ (Leer en Verbonden 138:1-2, 5,11).

Vervolgens ontving hij het visioen van dë verlossing der doden dat 
in Leer en Verbonden 138 staat opgeschreven. Tijdens dat visioen 
leerde hij nieuwe waarheden kennen en werden er bepaalde leerstel-
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lingen opnieuw bevestigd, die hij al tientallen jaren had geloofd en 
gepredikt.

Leringen van Joseph F. Smith

Jezus Christus was in het voorsterfelijk bestaan al 
geordend en gezalfd om de levenden en de doden 

te verlossen

[De Heiland] werd niet alleen uitgezonden om het evangelie aan 
de mensen in het sterfelijk leven te prediken, maar hij was in het 
voorsterfelijk bestaan al geordend en gezalfd om de deuren van de 
gevangenis in de geestenwereld te openen en het evangelie aan de 
gevangenen te prediken.2

Op de derde oktober van het jaar 1918 zat ik in mijn kamer en 
bezon mij over de Schriften.

Ik dacht na over het grote zoenoffer dat de Zoon Gods had 
gebracht voor de verlossing der wereld,

en over de grote en heerlijke liefde die de Vader en de Zoon had
den getoond door de komst van de Verlosser in de wereld,

opdat dankzij zijn verzoening alle mensen door gehoorzaamheid 
aan de beginselen van het evangelie zalig konden worden. ( . . .)

Terwijl ik nadacht over deze woorden der Schrift [zie 
1 Petrus 3:18-20; 4:6], werden de ogen van mijn begrip geopend en 
de Geest des Heren rustte op mij en ik zag de heerscharen der doden, 
groot en klein.

En op één plaats was de ontelbare schare geesten der rechtvaardi
gen verzameld. Zij waren getrouw geweest in het getuigenis van 
Jezus, toen zij in de sterfelijkheid verbleven. ( . . . )

Terwijl deze grote menigte wachtte en met elkaar sprak en zich 
verheugde op het uur van hun bevrijding van de ketenen des doods, 
verscheen de Zoon Gods en riep voor de gevangenen die getrouw 
waren geweest, de vrijheid uit.

En daar predikte Hij hun het eeuwig evangelie, de leer van de 
opstanding en ’s mensen verlossing van de val en -  op voorwaarde van 
bekering -  van hun eigen zonden. ( . . .)

En terwijl ik mij verwonderde, werden mijn ogen geopend en 
werd mijn begrip verlevendigd, en ik nam waar dat de Heer zich niet
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Ouderling Hyrum M. Smith van het Quorum der Twaalf Apostelen, de zoon van 
president Joseph F. Smith, overleed in 1918, kort nadat president Smith het visioen 
over de verlossing van de doden had ontvangen. Dat visioen is later als afdeling 138 

in de Leer en Verbonden opgenomen.
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persoonlijk onder de zondaars en de ongehoorzamen, die de waarheid 
hadden verworpen begaf om hen te onderwijzen.

Doch zie, uit de rechtvaardigen stelde Hij zijn heerscharen samen 
en koos Hij boodschappers, die Hij met macht en gezag bekleedde en 
Hij gaf hun opdracht uit te gaan en het licht van het evangelie te bren
gen aan hen die zich in duisternis bevonden, ja, aan alle geesten der 
mensen; en zo werd het evangelie aan de doden gepredikt.

En de uitgekozen boodschappers gingen uit om de dag van het 
welbehagen des Heren uit te roepen en vrijheid voor de gevangenen 
die waren gebonden, ja, aan allen die zich wilden bekeren van hun 
zonden en het evangelie wilden aanvaarden.

Zo werd het evangelie gepredikt aan hen die in overtreding waren 
gestorven, zonder kennis van de waarheid, of in hun zonden, omdat 
zij de profeten hadden verworpen.3

Toen zijn lichaam werd gedood, en ook na zijn opstanding, had 
Jezus zijn werk nog niet volbracht. Hoewel het doel van zijn leven op 
aarde was bereikt, had Hij nog niet al zijn werk voltooid. En wanneer 
zal dat werk zijn volbracht? Pas als Hij, met uitzondering van de zonen 
des verderfs, iedere zoon en dochter van onze voorvader Adam heeft 
verlost die ooit op aarde heeft geleefd of zal leven. Dat is zijn zending.4

De levenden en de doden werken samen om het 
evangelie aan al Gods kinderen te prediken

Ons werk is niet volbracht totdat wij onszelf hebben gered, en alle 
mensen die van ons afhankelijk zijn. Wij moeten net als Christus een 
heiland op de berg Zion worden. Wij zijn geroepen om zijn zending te 
volbrengen. De doden kunnen zonder ons niet vervolmaakt worden, 
en wij niet zonder hen [zie LV 128:18]. Wij hebben ten behoeve van 
hen een zending te volbrengen. We hebben een bepaald werk te ver
richten om de mensen te redden die door hun onwetendheid en 
ongunstige omstandigheden op aarde niet op het eeuwige leven zijn 
voorbereid. Wij moeten de deur voor hen openen, door de verorde
ningen voor hen te verrichten die zij niet zelf kunnen verrichten. En 
deze verordeningen zijn van wezenlijk belang om hun uit de ‘gevange
nis’ te bevrijden, zodat zij kunnen voortkomen en wat de geest betreft 
naar God mogen leven, en wat de mens betreft naar het vlees worden 
geoordeeld [zie LV 138:33-34].
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De profeet Joseph Smith heeft gezegd dat dit een van de belangrijk
ste taken van de heiligen der laatste dagen is. Waarom? Omdat dit de 
bedeling van de volheid der tijden is, die aan het millennium voor
afgaat. In deze bedeling moeten alle profetieën worden vervuld die 
de profeten vanaf het begin der aarde hebben gegeven. En alles moet 
worden verenigd, zowel in de hemel als op aarde. En wij moeten dat 
werk verrichten, in ieder geval zo veel als we kunnen. En onze kinde
ren moeten de rest van het werk doen. Daarom is het zo belangrijk 
dat onze kinderen het belang van dit wérk begrijpen, en dat wij 
hen opvoeden met liefde voor de waarheid en met de kennis van 
deze beginselen. Als wij er dan later niet meer zijn, en alles gedaan 
hebben wat wij kunnen, zullen zij het werk voortzetten totdat het 
is volbracht.5

Dezelfde beginselen die op de levenden van toepassing zijn, gelden 
ook voor de overledenen. ( . . . )  En daarom laten we ons plaatsvervan
gend voor onze voorouders dopen. De levenden kunnen niet zonder 
de doden tot volmaking komen, en de doden niet zonder de lévenden. 
Er moet een nauwe verbinding worden gelegd tussen ouders en kin
deren, en tussen kinderen en ouders, totdat de hele familie van God 
aan elkaar zal zijn verbonden, en iedereen tot de familie van God en 
Christus zal behoren.6

Dit evangelie dat aan de profeet Joseph werd geopenbaard, wordt 
al aan de geesten in de geestenwereld gepredikt - aan hen die zonder 
de kennis van het evangelie zijn gestorven. Joseph Smith predikt 
het evangelie aan hen. Net als Hyrum Smith, Brigham Young en 
alle getrouwe apostelen die in deze bedeling hebben gediend [zie 
LV 138:36-37, 51-54]. Zij zijn daar werkzaam. Ze hebben het heilig 
priesterschap dat zij op aarde hebben ontvangen, meegenomen; zij 
prediken het evangelie aan de geesten in de gevangenis. Want toen 
het lichaam van Christus in het graf lag, kondigde Hij de vrijheid af 
aan de gevangenen en opende de deuren van de gevangenis [zie 
LV 138:27-30]. Niet alleen zij doen dit werk, maar ook honderden, 
duizenden anderen. De zendelingen die in het zendingsveld zijn over
leden, hebben hun zending nog niet voltooid, en werken in de gees
tenwereld verder [zie LV 138:57]. Misschien vond de Heer het noodza
kelijk om hen in de geestenwereld te roepen. Ik zet geen vraagtekens 
bij die kwestie, en ga er ook niet over in discussie. Ik vertrouw op God 
en geloof dat Hij alles ten goede zal keren. De Heer zal namelijk niet 
toestaan dat zijn volk iets overkomt dat uiteindelijk niet voor hun wel
zijn zal zijn.7
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Ik heb altijd geloofd, en geloof nog steeds met heel mijn ziel, 
dat mannen als Petrus, Jakobus en de twaalf discipelen die door Jezus 
werden geroepen, al eeuwenlang, sinds hun martelaarschap, het 
evangelie prediken aan de gevangenen in de geestenwereld [zie 
LV 138:38-50]. Ik geloof niet dat zij belangrijker werk zouden kunnen 
verrichten. Hun roeping en die van de Heer is om de wereld te red
den, om het evangelie aan de gevangenen te verkondigen, en om de 
deuren van de gevangenis te openen voor hen die in duisternis, bijge
loof en onwetendheid leven. ( . . .)

Alles wat we hier ervaren, is kenmerkend voor de zaken van God 
en het leven in het nasterfelijk bestaan. Er is een grote overeenkomst 
tussen Gods doeleinden zoals die hier op aarde gemanifesteerd wor
den, en de doeleinden waar in zijn tegenwoordigheid en koninkrijk 
aan gewerkt wordt. Zij die de bevoegdheid hebben om het evangelie 
hier op aarde te prediken, en daartoe zijn geroepen, zullen na hun 
dood niet werkeloos zijn. Zij zullen voortgaan met hun taak in het 
priesterschap van de Zoon van God om te werken aan het eeuwig heil 
van hen die zonder kennis van de waarheid zijn overleden.8

Wij kunnen een heiland op de berg Zion worden door 
in de tempel de verlossende verordeningen voor de doden

te verrichten

Onderricht uw kinderen en laat uzelf onderrichten in het feit dat 
het noodzakelijk is dat u een heiland op de berg Zion wordt voor hen 
die zonder de kennis van het evangelie zijn overleden. De tempels van 
God die hier in Utah en in andere delen van de wereld zijn of worden 
gebouwd, zijn speciaal bestemd voor het verrichten van deze heilige 
verordeningen die noodzakelijk zijn voor hen die zonder die verorde
ningen zijn gestorven. Vergeet dit niet. Houd het in gedachten, want 
het is noodzakelijk voor ons.9

Dit geweldige werk voor de verlossing van onze voorouders, het 
verenigen van de levenden en de doden, deze verzegelbevoegdheid 
( . . . )  en alle geopenbaarde verordeningen die worden verricht in de 
heilige tempels, die we in opdracht van God altijd in zijn naam moeten 
bouwen, ( . . . )  al deze zaken zijn in deze bedeling aan ons geopen
baard, in grotere volheid en duidelijkheid dan ooit tevoren in de 
geschiedenis van de wereld.10

We hopen de dag mee te maken dat er door het hele land tempels 
zijn gebouwd voor het gemak van de leden. Wij realiseren ons dat het
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President Smith heeft in 1913 de grond voor de bouw van de tempel in 
Cardston (Canada) ingewijd.

tegenwoordig een van de belangrijkste taken van het volk van God is 
om hun hart tot hun vaderen te wenden [zie Maleachi 4:5-6; LV 2]. Zij 
moeten het noodzakelijke werk verrichten, zodat zij gezamenlijk van 
generatie op generatie in het nieuw en eeuwigdurend verbond verze
geld kunnen worden. De Heer heeft bij monde van de profeet gezegd 
dat dit een van de belangrijkste taken in deze laatste dagen is.11

Het vrijlaten van geesten uit de gevangenis kan uitsluitend gebeu
ren als het evangelie aan hen is gepredikt, als zij het aanvaard hebben, 
en als de noodzakelijke verordeningen voor hen zijn verricht. Dit 
werk moet worden bespoedigd, zodat alle gelovigen in de geestenwe
reld gered kunnen worden. Er is geopenbaard dat het werk in het mil
lennium voornamelijk werk in de tempels zal zijn voor de verlossing 
van de doden. Wij hopen dat we openbaringen mogen ontvangen ( . . .)  
op de manier van de Heer ten behoeve van hen voor wie het werk 
moet worden verricht. ( . . . )  Ik weet zeker dat het evangelie in de gees
tenwereld aan iedereen, goed of kwaad, zal worden gepredikt, net als 
op aarde. Maar de verlossing is alleen bestemd voor hen die zich beke
ren en gehoorzaam zijn.12
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De heiligen werken steeds vaker in de tempel. De geest van het 
verlossende werk voor de doden rust op hen, en er is steeds meer 
belangstelling voor dit werk van goddelijke liefde. Volgens de profeet 
Joseph Smith is dit werk ‘onontbeerlijk voor onze zaligheid, zoals Pau
lus aangaande de vaderen zegt, dat zij zonder ons niet tot volmaking 
kunnen komen. Evenmin kunnen wij zonder onze doden tot volma
king komen’ [LV 128:15]. God heeft de heiligen geboden om met al 
hun kracht aan de verlossing van de doden te werken. ( . . .)

De Geest die de heiligen inspireert om aan de verlossing van de 
doden te werken, zal de aan de vaderen gemaakte beloften in het hart 
der kinderen planten. Deze zelfde geest schijnt de harten van eerzame 
mensen op aarde te beïnvloeden, die hun tijd en middelen gebruiken 
om genealogische verslagen te verzamelen. ( . . .)  De heiligen moeten 
iedere kans aangrijpen om zoveel mogelijk verslagen van hun voorou
ders te verkrijgen. Dan kan er door middel van de verordeningen in 
het huis des Heren aan hun eeuwig heil worden gewerkt. We compli
menteren de heiligen met hun toewijding aan dit belangrijke werk.13

We bieden de wereld de olijftak van de vrede aan. We bieden de 
wereld de wetten van God, het woord van God, en de waarheid die in 
de laatste dagen voor de verlossing van de doden en het eeuwig heil 
van de levenden is geopenbaard.14

Studiesuggesties

• Wat is het ‘werk’ en de ‘zending’ van de Heiland? Wat heeft de 
Heiland in de geestenwereld gedaan om aan de vervulling van dit 
grote werk bij te dragen? (Zie LV 138:11-12,18-19, 29-30.)

• Hoe wordt het zendingswerk in de geestenwereld uitgevoerd? Wie 
zijn de zendelingen? (Zie LV 138:29-34, 57-59)

• Wat kunnen wij doen ‘om de deuren van de gevangenis te openen 
voor hen die in duisternis, bijgeloof en onwetendheid leven’? Wat 
voor hulp hebt u gekregen toen u naar gegevens over uw voorou
ders zocht en het werk voor hen in de tempel verrichtte?

• Hoe kunnen wij ‘een heiland op de berg Zion’ worden? Waarom is 
dit werk ‘een van de belangrijkste taken in deze laatste dagen’?

• Noem een aantal doelen van de tempel. Welke zegeningen hebt u 
ontvangen toen u voor anderen in de tempel werkte of namen 
instuurde zodat ervoor gewerkt kon worden?

4 1 4



H O O F D S T U K  4 6

• Wat zal het ‘werk in het millennium’ voornamelijk zijn? Hoe kun
nen wij nu al aan dat werk deelnemen?

• In hoeverre is uw kennis van Gods plan voor de verlossing van de 
doden een zegen in uw leven geweest? Wat kunnen we uit dit plan 
over de liefde van God voor zijn kinderen leren?

Noten

Fielding Smith (1938), blz. 474.
2. Gospel Doctrine, 5e ed. (1939),

1. Life of Joseph Smith, verz. door Joseph 8. Gospel Doctrine, blz. 460-461.
9. Conference Report, april 1917, blz. 6.

10. Conference Report, oktober 1913,
blz. 460.

3. Leer en Verbonden 138:1-4,
blz. 9-10.

11. Gospel Doctrine, blz. 471.
12. Gospel Doctrine, blz. 438.
13. Messages of the First Presidency of

11-12,18-19, 29-32.
4. Gospel Doctrine, blz. 442.
5. Gospel Doctrine, blz. 442.
6. ‘Discourses by President Joseph F.

The Church of Jesus Christ of Latter- 
day Saints, verz. door James R. Clark, 
6 delen (1965-1975), deel 4;Smith’, Millennial Star, 4 oktober 1906,

blz. 628-629.
7. Gospel Doctrine, blz. 471-472.

blz. 193-194.
14. Gospel Doctrine, blz. 74.
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________________ C<S@Sl) IÉ ------- :----;-------------

Integriteit: onze godsdienst 
met heel ons hart naleven

Zij die hun integriteit behouden door dagelijks 
de zaken van God op de eerste plaats te stellen en in 

beproevingen volharden, zullen het eeuwige 
leven ontvangen.

Uit het leven van Joseph F. Smith

O p  10 november 1918, de dag dat hij 17 jaar president van de kerk 
was, riep president Smith zijn gezin bijeen en sprak over zijn leven en 
wat hij had geleerd. Iedereen was aan het vasten en kwam met een 
gebed in het hart op de bijeenkomst. President Smith zei: £Ik heb op 
aarde altijd geprobeerd om vooral het volgende te doen: mij aan mijn 
woord en mijn beloften te houden en mijn integriteit te behouden en 
altijd mijn taken te volbrengen.’1

Dit was zijn laatste officiële uitspraak. Negen dagen later, op 
19 november 1918, overleed president Joseph F. Smith. Vanwege 
een griepepidemie mocht er geen algemene begrafenis worden 
gehouden. Als eerbetoon aan deze geweldige leider werden alle open
bare bijeenkomsten, activiteiten en officiële vergaderingen onderbro
ken. Theaters en veel bedrijven sloten hun deuren. Duizenden burgers 
van Salt Lake City, leden en niet-leden, verdrongen zich in de straten 
om Joseph F. Smith eer te bewijzen toen de begrafenisstoet op weg 
naar de begraafplaats door South Temple trok. Toen de stoet langs de 
katholieke kathedraal kwam, werden de klokken van de kathedraal 
geluid als eerbetoon aan deze geweldige leider die zoveel mensen had 
beïnvloed.
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President Joseph F. Smith hield van het goede; hij kwam op voor de 
waarheid; hij leefde volgens de beginselen die hij predikte; en hij 
werd wegens zijn integriteit gerespecteerd en bewonderd.

Leringen van Joseph F. Smith

Wij maken onze integriteit kenbaar door dagelijks de 
zaken van God op de eerste plaats te stellen

De godsdienst die wij hebben aanvaard, is geen zondagsgodsdienst 
en is niet slechts een geloofsbelijdenis. ( . . . )  Het is voor ons de belang
rijkste zaak ter wereld. Het resultaat voor ons in deze wereld en in de 
toekomende wereld is afhankelijk van onze integriteit ten opzichte 
van de waarheid, en onze voortdurende gehoorzaamheid aan de 
beginselen en vereisten.2

Ik vind het altijd fijn om met mannen of vrouwen te spreken die de 
waarheid hebben aanvaard en in hun dagelijks léven toepassen. We 
vestigen tenslotte de norm van onze integriteit en örize getrouwheid 
aan de waarheid door onze dagelijkse werken. Een boom wordt aan 
zijn vruchten herkend, en we oogsten toch geen druiven of vijgen van 
dorens en distels. Als we een groep mensen zien, een gemeenschap, 
of een hele samenleving, die het evangelie van Jezus Christus hebben 
aanvaard, mensen die hard werken en trouw aan hun verbonden en 
alle facetten van hun geloof zijn, zullen we mannen en vrouwen zien 
die in alle opzichten goede vruchten voortbrengen.3

Het is aan ons om onze plicht te doen en onze godsdienst iedere 
dag consequent na te leven. Laten we de Heer altijd in rechtscha
penheid dienen. Dan zal Hij onze Vader en Vriend zijn, en zullen onze 
vijanden geen macht over ons hebben.4

We hebben allemaal voortdurend liefde in onze ziel nodig; vooral 
voor God, onze hemelse Vader, die de Bron van al het goede is -  liefde 
die onze ziel, onze gedachten, ons hart, ons verstand en onze kracht 
omvat, voor zover wij gewillig zijn om zo nodig ons leven te geven, 
alsmede onze tijd, talenten en bezittingen, aan de levende God van 
wie wij alles tenslotte hebben ontvangen. ( . . .)  We moeten die liefde 
in ons hart hebben, zodanig dat we God meer liefhebben dan aardse 
zaken, geneugten of geld. We moeten meer vreugde in onze eerbied 
en liefde voor God hebben, dan in andere zaken op deze wereld.5

Overal hoort de mens het woord succes genoemd alsof het de 
hoogste ambitie voor mannen en vrouwen is om een bepaald werelds
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niveau te bereiken. ( . . .)  Iemands succes moet meer worden afgeme
ten aan de eeuwige (en de huidige) behoeften van de mens, dan aan 
de wereldse normen die de mens stelt in zijn streven om bepaalde 
wereldse doelen te bereiken. Niets is slechter voor ons welzijn dan de 
veronderstelling dat ons huidige en eeuwige welzijn op de rijkdom en 
de eer van de wereld is gebaseerd.

De grote waarheid die door de Heiland werd verkondigd, lijkt in 
deze bedeling wel uit het oog verloren te zijn. ‘Wat zou het een mens 
baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel?’ 
[Zie Matteüs 16:26.] De norm voor succes die de Heer heeft gesteld, is 
het eeuwige heil van de ziel.6

Het kenmerk van oprecht lidmaatschap in De Kerk van Jezus Chris
tus van de Heiligen der Laatste Dagen, is dat u en ik, onafhankelijk van 
andere mensen, naar het evangelie zullen leven en onze plicht zullen 
vervullen. En dan maakt het niet uit wat andere mensen doen. Jozua 
heeft vroeger gezegd: ‘Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here die
nen!’ [Jozua 24:15.] ( . . . )  De juiste beoordeling van ons lidmaatschap 
in de kerk is gebaseerd op onze goede werken, ongeacht wat anderen 
goed of fout doen. Laten wij er daarom naar streven om die geest te 
ontvangen, en volgens die norm te leven.7

De eerste en hoogste norm voor een rechtschapen leven is in die 
persoonlijke verantwoordelijkheid te vinden waardoor de mens het 
goede omwille van de waarheid doet. Het is niet moeilijk voor de 
mens die eerlijk tegenover zichzelf is om eerlijk tegenover anderen te 
zijn. Mensen die God in hun leven eren, hebben de terughoudendheid 
van de publieke opinie niet nodig, die misschien niet alleen onver
schillig maar ook vaak verkeerd is. Door zijn individuele verantwoor
delijkheid is de mens in staat om in alle publieke kwesties het juiste 
standpunt in te nemen. Zij die hun geestelijke leven verwaarlozen, zijn 
afhankelijk van hun omgeving waardoor ze tot allerlei inconsequent 
gedrag vervallen.8

De vruchten van de Geest van God -  de vruchten van de geest van 
de ware godsdienst - zijn vrede en liefde, rechtschapenheid en eerlijk
heid, integriteit, en getrouwheid aan alle deugden die in de wet van 
God te vinden zijn.9

Het is onze plicht om standvastig voorwaarts te streven -  voor
waarts en opwaarts, in de richting die de almachtige Heer heeft aange
geven. Blijf getrouw; respecteer de naam van God in uw hart; heb eer
bied en liefde voor de naam van Hem wiens bloed voor de vergeving

418



H O O F D S T U K  4 7

van de zonden der wereld is vergoten; heb respect voor de man die 
God al van jongs af aan heeft opgeleid om de fundering van dit gewel
dige werk in de laatste dagen te leggen.10

Onze integriteit zal worden beproefd en getest

In mijn kinderjaren en mijn jeugd heb ik veel tijd met de dienst
knechten van God doorgebracht. Ik heb met hen geleden en ik heb 
me met hen verblijd. Ik heb me mijn hele leven met die mensen ver
eenzelvigd, en in de naam en met de hulp van God zal dat tot het 
einde zo blijven. Ik heb geen andere vriendschappen of verblijfplaat
sen. In dit verband ben ik net als Petrus toen de mensen zich van 
Christus afkeerden en de Heiland aan hem vroeg: ‘Gij wilt toch ook 
niet weggaan?’ En Petrus antwoordde: ‘Here, tot wie zullen wij heen
gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven’ [zie Johannes 6:67-68]. We 
hoeven niets anders te doen dan op het smalle pad te blijven dat terug 
naar onze hemelse Vader leidt. Dat is de weg die Hij, voor ons heeft uit
gestippeld, en het is onze plicht om te volharden. We kunnen ons niet 
afkeren, we mogen niet afdwalen. Er zijn geen zijsporen; het is een 
‘sneltrein’ en de bestemming is al vastgesteld.

We moeten tegenspoed onder ogen zien wanneer we ermee 
geconfronteerd worden. We moeten ertegen vechten met de wapens 
van de waarheid die God ons heeft gegeven. En we moeten voor ons
zelf beslissen dat deze wereld met al haar geneugten maar weinig 
voorstelt in vergelijking met de kennis van God. Hij zal ons beproe
ven, en dat recht heeft Hij, zo nodig tot de dood toe. Alleen zij die tot 
het einde toe volharden, die niet terugdeinzen, maar hun integriteit 
ten koste van alles behouden, zullen het eeuwige leven ontvangen en 
de beloning van de getrouwen waardig zijn.11

Ik bid voortdurend, niet om van beproevingen gevrijwaard te wor
den, maar om de nodige wijsheid, oordeelskracht en volharding te 
ontvangen zodat ik de beproevingen op mijn weg kan doorstaan. Hoe
wel ik niet kan zeggen dat ik ooit in mijn geloof van het evangelie van 
Christus beproefd ben, kan ik wel met een oprecht hart zeggen dat ik 
op veel verschillende manieren ben beproefd. Mijn geduld, mijn liefde 
en mijn integriteit zijn op de proef gesteld.12

Ik geloof dat [onze voorvaders die pioniers waren] beter ontwik
keld waren dan zij zich realiseerden. Ik ben van mening dat zij door de 
macht van God werden geleid, stap voor stap, regel op regel, voor
schrift op voorschrift. Op deze manier bouwde Hij hun integriteit en
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hun toewijding op. Hij beproefde hen tot de dood, zelfs tot na de 
dood. De dood zou voor velen van hen een vredige, gelukkige uit
komst zijn geweest, vergeleken met de moeilijkheden en problemen 
waar ze mee te kampen hadden.13

Veel mensen hebben hun leven gegeven in gehoorzaamheid aan de 
geboden van God. Behalve Judas en Johannes zijn geen van de discipe
len die door Jezus Christus gekozen waren, aan het martelaarschap 
ontkomen. Judas had de Heer verraden en heeft zelfmoord gepleegd; 
Johannes heeft van de Heer de belofte ontvangen dat hij tot aan de 
wederkomst in leven zou blijven. Alle anderen zijn gedood, sommigen 
gekruisigd. Anderen zijn door de straten van Rome gesleept, van berg
toppen afgegooid of gestenigd. Waarom? Omdat zij de wet van God 
gehoorzaamden en hun getuigenis van de waarheid gaven. En zo kan 
het tegenwoordig ook lopen. Maar ik hoop dat de geest van het evan
gelie zo in mijn ziel is geworteld dat ik ondanks armoede, problemen, 
vervolging of de dood, met mijn huisgenoten de Heer kan dienen en 
zijn wetten gehoorzamen.14

We tonen onze integriteit door onder alle 
omstandigheden de Heer te dienen

De Heer zei tegen de jongeman die aan zijn bezittingen was 
gehecht dat hij, als hij volmaakt wilde worden, al zijn bezittingen 
moest verkopen en aan de armen moest geven. Vervolgens zei de 
Heer: ‘Kom hier, volg Mij’ [Matteüs 19:21]. Dat kan een eenvoudige 
uitdrukking zijn, maar er schuilt een grote hoeveelheid waarheid in en 
er is een essentieel beginsel aan verbonden. We moeten alles wat hei
lig en van God afkomstig is, alles wat voor het geluk en de vrede van 
de ziel van de mens bestemd is, boven onze aardse rijkdommen, bezit
tingen en ons aanzien stellen. De almachtige Heer verwacht dat van 
alle heiligen der laatste dagen. Iedere man of vrouw die het evangelie 
heeft aanvaard, moet in zijn of haar hart en ziel het volgende gevoel 
hebben: ‘Ik zal alles doen of geven wat de Heer van mij verwacht.’15

Als Hij aan mij zou vragen al mijn bezittingen op te offeren, hoop ik 
een opgewekt en gewillig gevoel te hebben -  net zoals Job en Abra
ham zich voelden toen de Heer van hen verwachtte dat zij hun geloof 
bewezen. Aan Abraham werd gevraagd zijn zoon te offeren -  het 
beloofde kind. Begon hij met de Almachtige te redetwisten? Nee, zon
der te klagen of te mopperen deed hij wat er van hem werd verwacht. 
Hij heeft misschien wat vreemde gevoelens gehad, en hij werd tot het
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Beehive House in Salt Lake City, waar president Smith jarenlang gewoond heeft.
Hij is daar op 19 november 1918 overleden.

uiterste beproefd. Zijn tederste gevoelens werden op de proef gesteld, 
maar hij bleef gehoorzaam aan God. Abraham hoefde de opdracht 
gelukkig niet uit te voeren. De Heer, die zijn integriteit en gewilligheid 
aanschouwde, trok de opdracht in. [Zie Genesis 22:1-18.] ( . . .)

Wie van ons heeft het vertrouwen in de Heer dat Abraham had? Als 
Hij u zou vragen om uw eerstgeborene, een familielied of uw rijkdom 
op te offeren, zou u dat dan zonder te mopperen doen? ( . . . )  Kunnen 
wij het celestiale koninkrijk beërven als er iets anders is waar ons hart 
en onze verlangens op zijn gericht? Stel uzelf de vraag of u de verho
ging in het celestiale koninkrijk van God waardig bent?16

Job was een rechtschapen man, in alle opzichten volmaakt. Er was 
niemand op aarde die met hem vergeleken kon worden. ( . . . )  Hij ver
vloekte de Sabeeërs niet die zijn kudde stalen, noch het vuur uit de 
hemel dat zijn schapen verbrandde, noch de zware storm die zijn huis 
vernielde en waardoor zijn kinderen stierven. Hij vloekte niet, hij 
schold niet, en hij verweet het de Heer niet. Maar hij zei: ‘De Here 
heeft gegeven, de Here heeft genomen, de naam des Heren zij 
geloofd.’ [Job 1:21.]
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( . . .)  Het is een voorbeeld van het beginsel dat aan de basis van 
al het geloof, de hoop, de naastenliefde, het werk en het verlangen 
van het mensdom moet liggen -  dat zij God ondanks alles kunnen 
dienen. Hoewel zij in de gevangenis terechtkomen, vervolgingen 
moeten doorstaan, armoede moeten lijden, door God tot het uiterste 
beproefd worden, en hun integriteit wordt getest, moeten zij net als 
Job de volgende woorden spreken: ‘Naakt ben ik uit de schoot mijner 
moeder gekomen, naakt zal ik daarheen wederkeren. De Here heeft 
gegeven, de Here heeft genomen, de naam des Heren zij geloofd’ 
[Job 1:21]. Loof daarom God, heb Hem lief met geheel uw hart, ziel en 
verstand; en heb uw naasten lief als uzelf. Volhard als u beproefd 
wordt en klaag niet, maar wacht tot God zijn doel heeft bereikt. Dan 
zullen we merken dat de liefde van God voor zijn kinderen alle liefde 
te boven gaat. Er is geen barmhartigheid die zo volledig is, geen doel 
dat zo groot en geweldig is als het doel van God voor zijn kinderen. 
Als we dit doen, zullen we dat uiteindelijk leren, en zullen we God 
met heel ons hart dienen.17

Studiesuggesties

• Wat is integriteit? Hoe vestigen wij ‘de norm van onze integriteit 
( . . . )  door onze dagelijkse werken’? Door welke situaties in het 
dagelijks leven kunnen wij ervoor kiezen om de zaken van God op 
de eerste plaats te stellen?

• Hoe kunnen wij de gave ontwikkelen om ‘meer vreugde in onze 
eerbied en liefde voor God [te] hebben’ dan in de liefde voor 
zaken, geld en aardse geneugten? Hoe hebt u gereageerd op 
beproevingen om alles wat ‘heilig en van God afkomstig is’ boven 
‘onze aardse rijkdommen, bezittingen en ons aanzien’ te stellen?

• Wat is de ‘norm voor succes’ in ons leven? Welke andere definities 
van succes weerhouden ons er soms van om onze ware normen te 
handhaven? Wat is het verschil tussen ons gedrag dat in overeen
stemming met de juiste normen is, en ons gedrag volgens de 
‘publieke opinie’?

• Waarom krijgen wij vaak met beproevingen en tegenstand te 
maken als we ernaar streven om het evangelie na te leven? In hoe
verre bent u beproefd in uw pogingen om de wil van God te doen? 
Hoe hebt u daarop gereageerd?
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• Hoe kunnen we door het voorbeeld van getrouwe discipelen als 
Abraham of Job beter begrijpen hoe we ‘God ondanks alles kunnen 
dienen’? In hoeverre is uw getuigenis door hun voorbeeld sterker 
geworden? Hoe kunnen wij ons voorbereiden om God op deze 
manier in tijden van beproeving te dienen?

• Hoe kan ons gezin - of de samenleving -  gezegend en gesterkt wor
den als we persoonlijke integriteit ontwikkelen?
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4. Deseret News: Semi-Weekly, & 
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President Joseph F. Smith (1838-1918).
Hij heeft gezegd: ‘Al naar gelang onze getrouwheid en onze toegenomen kennis van God, 

zullen wij in staat zijn reine en zuivere vreugde te ervaren, want door middel van het 
evangelie ontvangen we ware vreugde’ (Millennial Star, 30 mei 1907, blz. 349).
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Gemoedsrust in 
Christus vinden

Zij die het getuigenis van Jezus Christus ontvangen, 
vinden gemoedsrust.

Uit het leven van Joseph F. Smith

fre s id e n t Joseph F. Smith is op 19 november 1918 overleden, nadat 
hij sinds 1901 als president van de kerk had gefunctioneerd. Hij was 
krachtig, standvastig en oprecht in het werk van de Heer geweest. Hij 
had zijn leven aan de waarheden van het evangelie van Jezus Christus 
gewijd. Hij was een prediker van rechtschapenheid, een profeet van 
God, die de heiligen aanmoedigde: ‘Volg mij, zoals ik onze leider, de 
Verlosser van de wereld, volg.’1

President Heber J. Grant, de opvolger van Joseph F. Smith als presi
dent van de kerk, heeft tijdens zijn begrafenis het volgende gezegd: ‘Ik 
heb 36 jaar lang met hem samengewerkt, eerst toen hij raadgever was 
en later toen hij president van de kerk was. In al die jaren heb ik nooit 
gemerkt dat hij door woord of daad iets heeft gedaan dat niet in over
eenstemming met de gedragsnormen is. Ik kan in alle oprechtheid 
zeggen dat hij de soort man was, die ik graag zou willen zijn. Hier aan 
zijn graf heb ik een groot verlangen, groter dan ik in woorden kan uit
drukken, om net zo vriendelijk, voorkomend, vergevensgezind, moe
dig, bewonderenswaardig en waarheidsgetrouw te zijn als hij. En ik 
hoop dat ik in zijn voetsporen kan treden. Meer mag ik niet verlangen.

‘( . ..) Want niemand die ooit op aarde heeft geleefd, had een groter 
getuigenis van de levende God en onze Verlosser Jezus Christus dan 
Joseph F. Smith. Van kinds af aan ben ik onder de indruk geweest van 
zijn getuigenis dat hij aan iedereen gaf met wie hij in aanraking kwam. 
Hij getuigde dat hij wist dat God leeft, en dat Jezus de Christus is, de 
Zoon van de levende God, de Verlosser van de wereld. De geest van
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inspiratie die deze man bezat, heeft een vaste plaats in mijn hart en in 
het hart van veel andere mensen gevonden. Ik heb Joseph F. Smith lief
gehad zoals ik nog nooit een ander mens heb liefgehad. Ik hoop dat de 
zegen van God op zijn nagedachtenis mag rusten.’2

Het volgende getuigenis komt uit een toespraak die president 
Smith op 13 januari 1907 in Provo (Utah) heeft gehouden.3

Leringen van Joseph F. Smith

We kunnen de rust van de Heer ingaan als we onze ziel 
aan Hem en zijn evangelie overgeven

Ik wil graag iets uit de woorden van Moroni voorlezen, waarin hij 
de leringen van zijn vader Mormon aanhaalt.

‘En nu schrijf ik, Moroni, enige woorden van mijn vader Mormon, 
die hij sprak aangaande geloof, hoop en liefde ( . . .)

‘Daarom wilde ik spreken tot u, die tot de kerk behoort, en die 
vreedzame volgelingen van Christus zijt, en die een voldoende hoop 
hebt verkregen, waardoor gij voortaan de rust des Heren kunt ingaan, 
totdat gij met Hem in de hemel zult rusten’ [Moroni 7:1, 3].

( . . . )  Wat betekent het om de rust van de Heer in te gaan? Volgens 
mij betekent het dat ik door de liefde van God tot Hem kan komen, 
zodat ik rust in Christus kan vinden, en dat ik niet langer word ver
stoord door allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in 
hun sluwheid, die tot dwaling verleidt. Dat ik in de kennis en het 
getuigenis van Jezus Christus ben gevestigd, zodat geen enkele macht 
mij van het rechte en smalle pad kan afbrengen dat naar de tegen
woordigheid van God leidt. Dan zal ik de verhoging in zijn geweldige 
koninkrijk ontvangen. Van nu af aan zal ik zijn rust ingaan totdat ik 
met Hem in de hemelen zal rusten.

Ik wil graag dat deze gedachten tot u doordringen, want ik wil dat 
u begrijpt dat dat de betekenis is van de woorden ‘de rust van de Heer 
ingaan’. Ik wil u ervan verzekeren dat iemand die niet volledig in de 
leerstellingen van Christus is gevestigd, die zijn ziel niet aan de Heer 
en zijn evangelie heeft overgegeven, nog niet die rust is ingegaan. Hij 
is nog steeds verdwaald, onstandvastig en heeft niet het onwrikbare 
geloof dat hij nodig heeft. Hij is nog steeds gevoelig voor de geslepen
heid van hem die liegt met het doel om te misleiden en te bedriegen. 
Hij die het getuigenis van Jezus Christus in zijn hart heeft ontvangen,
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hij die zich volledig aan het koninkrijk van God en de wil van de Vader 
heeft overgegeven, is wel zodanig gevestigd. Zijn hart is op het juiste 
doel gevestigd, hij heeft zijn beslissingen genomen, twijfels en ang
sten zijn verwijderd. Hij weet op wie hij kan vertrouwen. Hij is volle
dig gevestigd in zijn doelstellingen en zijn vastbeslotenheid dat hij en 
zijn huis de Heer zullen dienen. Hij zal de geboden onderhouden, en 
zoveel mogelijk in reinheid, integriteit, getrouwheid en oprechtheid 
door het leven gaan.

Ik dank God dat deze geest en dit gevoel van onrust uit mijn 
gedachten is verwijderd met betrekking tot het werk waar ik mee 
bezig ben. Ik ben dankbaar dat de Heer mij de verzekering heeft gege
ven die alles te boven gaat. Ik verheug me in het evangelie. Ik verheug 
me in het getuigenis van de Geest van God in mijn hart. Ik verheug me 
in het getuigenis van de profeet Joseph Smith. Ik verheug me in ieder 
beginsel van het evangelie van Jezus Christus. Ik kan en wil niet meer 
verlangen dan dat de beginselen van het leven en het eeuwig heil aan 
mij geopenbaard worden in dit geweldige plan van verlossing dat in 
deze laatste dagen op aarde is hersteld. ( . ..)

We streven ernaar de hoge morele normen 
van de Heiland na te leven

( . . . )  Als uw hart op de juiste manier op God en op het onderhou
den van zijn geboden is gericht, wat zullen dan de vruchten zijn die 
daaruit voortkomen? Wat is het resultaat? ( . . .)  Dan zal de mens ver
vuld zijn met vergevensgezindheid, naastenliefde, barmhartigheid en 
ongeveinsde liefde. Dan zullen zij geen aanleiding tot onenigheid 
onder elkaar vinden, noch zullen zij de mensen verleiden die zwak, 
onoplettend of onwetend zijn. Maar zij zullen de rechten van de zwak
ken, de onwetenden en de afhankelijken net als hun eigen rechten in 
acht nemen. Zij zullen de vrijheid van hun medemens net zo heilig 
houden als hun eigen vrijheid. Zij zullen de deugdzaamheid en de inte
griteit van hun naasten net zo waarderen als die van henzelf.

We kunnen die hoge morele norm van volmaaktheid die door Hem 
is afgekondigd niet in één keer bereiken. En hoewel we ons bewust 
zijn van het feit dat we die volmaaktheid op dit moment niet kunnen 
bereiken, en het geheel nog niet volledig begrijpen, is de norm wel 
vastgesteld en aan ons bekendgemaakt. We kijken uit naar de tijd dat 
we die geweldige, verheven norm die door het voorbeeld, het leven 
en de zending van de Heer Jezus Christus is vastgesteld, mogen berei
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ken. Hoewel we nu nog niet volledig aan die volmaakte norm van God 
voldoen, zullen we ons van onze fouten bekeren, en zullen we onze 
vastberadenheid vernieuwen en onze toewijding vanaf morgen ver
dubbelen. Ja, dit is het moment waarop we onze toewijding verdubbe
len, onze zwakheden proberen te overwinnen, en het voorbeeld van 
de Zoon van God dichter benaderen.

Dit is het evangelie van Jezus Christus, bestaande uit ware leerstel
lingen. De persoon die er gehoorzaam aan zal zijn; die de geest van het 
evangelie zal ontvangen en naleven, en die geest in zijn hart koestert; 
die dit verlangen in zijn ziel heeft, en dat verlangen boven alle andere 
verlangens stelt, zal van geloof tot geloof groeien, van hoop tot kennis, 
van begrip tot wijsheid en macht, en uiteindelijk tot verhoging in het 
koninkrijk van God. Er is geen macht ondergeschikt aan het celestiale 
koninkrijk die hem in zijn vooruitgang kan belemmeren, als hij ernaar 
streeft om de geboden en wetten van God na te leven. ( . . .)

Als wij ons, net als Jozua vroeger, voornemen om God te dienen, 
en Hem met onmiddellijke ingang daadwerkelijk gaan dienen en zijn 
geboden onderhouden, zullen we in staat worden gesteld om het duis
ternis van het licht te onderscheiden, het kwade van het goede, het 
juiste van het verkeerde, en het reine van het onreine. Vanaf dat 
moment zal uw verlangen om het goede te doen steeds sterker wor
den. U zult beter in staat zijn om het goede te doen, Gods doelen te 
verwezenlijken en uw eigen zwakheden te overwinnen. Het gevolg 
zal zijn dat u voor het goede kiest en het kwaad verzaakt, naar het 
goede verlangt en het kwaad vermijdt, en u afkeert van de wereld en 
van de lusten van de menselijke aard, meewerkt aan de verhoging van 
de mensheid, en de aspiraties van de mens, zijn doelen, naastenliefde 
en vergevensgezindheid verheft.

Wij groeien van genade op genade totdat 
we een volheid ontvangen en mede-erfgenamen van 

Jezus Christus worden

Ik wil het volgende aan u voorlezen:

‘Voorwaar, aldus zegt de Here: Het zal geschieden, dat een ieder, 
die zijn zonden verzaakt, en tot Mij komt, mijn naam aanroept, mijn 
stem gehoorzaamt, en mijn geboden onderhoudt, mijn aangezicht zal 
zien, en weten, dat Ik ben.’ [LV93:1]
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Dat is het woord van de Heer. Het is niet eenvoudig voor iemand 
om Gods aangezicht te zien en te weten dat Hij bestaat, als hij zijn zon
den niet verzaakt, niet tot God komt, zijn naam niet aanroept, de stem 
van God niet gehoorzaamt en zijn geboden niet onderhoudt. Zal hij 
het aangezicht van God zien, en weten dat Hij bestaat? Nee, dat is de 
belofte niet; integendeel. Het is de persoon die ‘tot Mij komt’; hij die 
‘zijn zonden verzaakt’; hij die ‘mijn naam aanroept’; hij die ‘mijn stem 
gehoorzaamt’; hij die ‘mijn geboden onderhoudt’. Het is hij die ‘mijn 
aangezicht zal zien’, zegt God, en die zal ‘weten, dat Ik ben’. Hij zal 
niet alleen ‘weten, dat Ik ben’, maar hij zal weten dat ‘Ik het ware 
Licht ben, dat ieder mens verlicht, die in de wereld komt,’ [LV93:2.]

Wat een geweldige belofte aan de kinderen van God. ( . . . )  Zelfs 
Jezus Christus, de Eniggeborene van de Vader in het vlees, ontving 
niet onmiddellijk de volheid, en werd daarom de Zoon genoemd, 
maar Hij ging van genade op genade voort totdat Hij een volheid had 
ontvangen. Het is duidelijk dat de mens die in zijn voetsporen wil tre
den, zijn geboden wil onderhouden, en zijn plan voor dit leven en het 
eeuwig heil wil volgen, genade op genade zal ontvangen, van genade 
op genade zal voortgaan, van onvolmaaktheid tot volmaaktheid zal 
groeien, hier een weinig en daar een weinig zal ontvangen, totdat hij 
de volheid zal ontvangen zoals de Zoon van God de volheid heeft ont
vangen. Dan zal Hij zoals Christus, de Zoon van God, worden, een 
erfgenaam van God en een mede-erfgenaam van Jezus Christus. [Zie 
LV 93:11-14.] Ik voel me niet in staat om alle gedachten en gevoelens 
in mijn ziel onder woorden te brengen die door dit woord van Chris
tus zijn aangewakkerd. Dit is een geweldige kans die mij door gehoor
zaamheid aan de geboden van God en het woord van de Heer wordt 
gegeven. Het is de kans om in de toekomst de volheid van Gods glorie, 
de volheid van de kennis der waarheid, de volheid van macht, en de 
volheid van wijsheid te ontvangen.

Geeft ons dat niet iets om voor te leven, een bepaalde hoop? Is 
het geen kostbare prijs die u wordt geboden? Hij wordt u geboden 
door uw gehoorzaamheid, uw getrouwheid, uw aanvaarding van het 
licht, uw levenswandel in het licht van Christus, opdat u Hem als 
metgezel zult hebben, en dat het bloed van Jezus Christus u van al uw 
zonden zal reinigen. Ik ben God dankbaar voor dit heilig evangelie; ik 
ben Hem dankbaar voor dit vooruitzicht en voor de hoop die in mijn 
ziel is opgewekt dat ik mijn Vader en mijn God waardig ben; waardig 
om bij Hem te wonen, om de verhoging in zijn koninkrijk te ontvan
gen, en om zijn aanwezigheid en zijn genegenheid in alle eeuwigheid 
te ervaren.
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Ik weet dat dit het evangelie van Jezus Christus is, door middel 
waarvan ik mijn verhoging kan ontvangen. Er is geen andere manier 
waarop de mens gered kan worden. Er is geen ander plan geopen
baard waardoor de mens de verhoging kan ontvangen en in de tegen
woordigheid van God kan terugkeren. Er is geen andere manier. ( . . .)

Is alles geopenbaard? Nee. Heeft God nog informatie om aan zijn 
kinderen te openbaren? Ja zeker, veel zelfs. Maar we zijn nog niet op 
meer kennis voorbereid. Als er veel gegeven wordt, zal er ook veel 
worden vereist. En er is ons al veel gegeven. God verwacht nu meer 
van ons dan wij Hem kunnen geven. Maar wij wandelen nog niet in 
het licht, gelijk Hij in het licht is. We zijn nog niet zo gehoorzaam aan 
de waarheid als Hij van ons verwacht. We geven nog aan onze zwak
heden toe. We geven toe aan de verleidingen die op ons pad komen. 
We geven toe aan begeerten, onze zelfzucht en onze menselijke ver
langens. Maar we moeten boven deze zwakheden van het vlees uitstij
gen en in onze ziel zeggen: ‘Ik zal God dienen, zijn geboden onder
houden en onberispelijk voor Hem wandelen.’ Dat doen we nog niet. 
Toch zijn de heiligen der laatste dagen het beste volk op aarde. 
Ondanks onze zwakheden en onvolmaaktheden leven wij dichter bij 
deze normen dan enig ander volk op aarde.

Door middel van het evangelie 
van Jezus Christus kunnen wij volledige vrede 

en geluk ontvangen

Broeders en zusters, ik hoop dat de Heer u zal zegenen, en dat zijn 
vrede bij u zal blijven. Zorg ervoor dat uw geloof in uw hart verankerd 
is. Wees er van overtuigd dat het evangelie dat de profeet Joseph 
Smith op aarde heeft hersteld, het evangelie van God is -  Gods wetten 
en geboden voor zijn kinderen op aarde. Dat is het boven alles. Het 
evangelie staat boven zichzelf verheven, boven de wereld, boven 
goud en zilver, huizen en landerijen. Het staat boven het aardse leven 
omdat wij in het evangelie niet alleen persoonlijk en in onze rechten 
en voorrechten worden beschermd, maar ook in de gave van het eeu
wige leven, de grootste gave van God.

Niets kan ermee worden vergeleken. Het is de belangrijkste zaak 
op aarde. Het is de gewichtigste zaak voor ons op aarde. Het is Gods 
waarheid, de godsdienst van Jezus Christus, de leerstelling van de ver
lossing en de redding van onze zonden en zwakheden. Het is een diep
gaande en volmaakte vestiging van de geest, het werk, de kennis, de
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macht en de wijsheid van God -  de verstrekker van al het goede. 
Vrede zij met u, en mogen de zegeningen van, gezondheid en liefde u 
worden gegeven - in ieder beroep of iedere hoedanigheid, zodat u de 
vreze Gods altijd voor ogen zult hebben.

Maar ik wil niet dat u denkt dat het evangelie van Jezus Christus 
een zware last is. Dat is niet zo. God heeft gezegd: ‘Want mijn juk is 
zacht en mijn last is licht’ [Matteüs 11:30]. Het is de verlossing van 
zonde. De slaaf is niet degene die is verlost en uit de slavernij van 
zonde is bevrijd, maar hij die een schuldenaar en een gevangene van 
de zonde is. Hij is de slaaf; hij is de lijfeigene; hij is degene die ons 
medelijden, onze sympathie en onze barmhartigheid nodig heeft. Hij 
is het die wij uit de slavernij van zonde moeten bevrijden, zodat hij de 
vrijheid van zonde en overtredingen mag genieten.

Jezus Christus, de Zoon van God, is in staat, en was hier op aarde in 
staat, om alles te ervaren wat rechtschapen mensëii kunnen ervaren; 
en er was niets waardevols dat Hem werd onthouden. Dat geldt ook 
voor de heiligen der laatste dagen. Iemand kan zeggen: ‘O, als ik uw 
godsdienst op die manier moest naleven, dan zou ik helemaal geen 
plezier meer hebben.’ O dwaas, ik kan van iedere aanvaardbare, recht
schapen activiteit genieten waar iedereen van kan genieten. En als ik 
getrouwer in het onderhouden van de geboden ben dan mijn broeder, 
kan ik in staat worden gesteld om meer te ervaren dan hij. Al naar 
gelang onze getrouwheid en onze toegenomen kennis van God, zullen 
wij in staat zijn reine en zuivere vreugde te ervaren, want door middel 
van het evangelie ontvangen we ware vreugde, en ware vrijheid van 
de ketenen van zonde, en de gal van bitterheid.

Ik hoop dat wij met de hulp van God de waarheid en het licht 
mogen aanschouwen, alsof het dag is, en dat wij het licht van de duis
ternis mogen onderscheiden. Dat bid ik in de naam van Jezus Christus. 
Amen.

Studiesuggesties

• Wat betekent het om ‘de rust van de Heer in te gaan’? Hoe kunnen 
we dat bereiken?

• Hoe kunnen wij ‘onze ziel aan de Heer en zijn evangelie over
geven’?

• Wat kunnen we doen om aan de ‘verheven norm’ te voldoen die de 
Heiland heeft gesteld?
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• Wat betekent het om ‘van genade op genade’ te groeien? Wat kun
nen we doen om ervoor te zorgen dat we op deze manier blijven 
groeien totdat we een volheid zullen ontvangen?

• Welke geweldige beloften zijn er gegeven aan hen die ernaar stre
ven om net als de Heiland te worden?

• Als ons geloof in Christus is gegroeid, hoe heeft Hij dan onze lasten 
verlicht en ons rust gegeven? (Zie ook Matteüs 11:28-30.)

• Door welke ervaringen hebt u leren begrijpen dat alle vrede en 
geluk door middel van het evangelie van Jezus Christus gevonden 
kan worden?

• In hoeverre bent u door de studie van het evangelie van Jezus 
Christus, zoals dat door president Joseph F. Smith werd gepredikt, 
meer over God te weten gekomen? En hebt u meer ware vreugde 
en vrede ervaren? En bent u meer op de Heiland gaan lijken?

Noten
1. Conference Report, april 1915, blz. 5.
2. Geciteerd uit Preston Nibley,

3. ‘At rest in Christ’, Millennial Star, 
30 mei 1907, blz. 337-349; 
alinea-indeling gewijzigd.The Presidents of the Church (1947),

blz. 260-261.
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Fowler, William, 241
G

Gave van de Heilige Geest.
Zie Heilige Geest

Geduld leren aan 
kinderen, 301-302 

Geest
herenigd met het lichaam, 91-92 
van kleine kinderen na 

overlijden, 130-132 
Zie ook Heilige Geest

Geestelijke dood. Zie dood, 
geestelijke
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Geestkinderen van God Zie 
kinderen van God

Gehoorzaamheid 
aan de stem van de Geest, 269 
bereidt voor op 
wederkomst, 394-396 
brengt onschatbare 

zegeningen, 286-292 
geïnspireerd op het getuigenis 

van Jezus Christus, 206-207 
leidt tot meer kennis, 270-272 
noodzakelijk om heil te 

bewerken, 243-244 
noodzakelijk voor geloof, 53-54 
noodzakelijk voor 

verhoging, 64-65,152-153
Geld. Zie geldzaken, wijsheid in
Geldzaken, wijsheid in 

begeerte vermijden, 170-171 
gebruik geld om Gods koninkrijk 

op te bouwen, 170-171 
geld niet de ware bron van 

geluk, 168-170 
heb God meer lief dan 

geld, 168-170 
hypotheek, tot voorzichtigheid 

gemaand, 164-168 
Joseph F. wilde kerstcadeaus 

kopen, 163 
vermijd schuld en wees vrij, 

164-168
Geloof, 49-57 

Abrahams voorbeeld, 54-55 
door gehoorzaamheid, 53-54 
God leert ons, 52 
Gods gave aan de mens, 53-54 
Gods rust ingaan door, 56-57 
in God de Vader en Jezus 

Christus, 50-53 
moed, 56,106-109 
omschreven, 50-53 
sterkt ons in tegenspoed, 54-56

Genade voor vijanden, 259-261
Genade, - op genade 

ontvangen, 153, 429-430
Genealogie. Zie 

familiegeschiedenis

Gerechtigheid, geloof in 
Gods, 55-56

Getuigenis, 201-209 
door de Heilige 

Geest, 6-8, 203-205 
gave van God, 202-203 
getuigenis van Joseph F., 201-202 
Joseph F.’s - van Christus, 1-9, 205, 

207-208, 359-360, 430-432 
van Jezus Christus inspireert ons 

tot gehoorzaamheid, 206-207
Gezin 

begint met eeuwig 
huwelijk, 174-177 

bidden met, 25-26 
Heilige Geest verenigt, 368 
Joseph F.’s liefde voor, XVIII 
omgang in de 

eeuwigheid, 385-386 
werken om ons - te 

redden, 244-245 
zelfzuchtig om geen - te willen 

hebben, 177-179 
Zie ook familiegeschiedenis; 

gezinsavond; thuis
Gezinsavond, 345-351 

beloften als we 
gehoorzamen, 348 

geïntroduceerd, XXI, 345-346 
onderwijs in evangelie 

tijdens, 347-348 
ouders wijden zich getrouw aan 

hun taak, 349-350 
wat te doen op, 347-348

Gezondheid. Zie woord van 
wijsheid

God, kinderen van. Zie kinderen 
van God

God de Vader 
de Schepper, 355 
één met Jezus Christus, 356-357 
geloof in - noodzakelijk, 50-53 
kennen is eeuwig leven, 353-354 
lichaam van vlees en 

been, 354-355 
van Jezus Christus, 354-356 
van onze geest, 354-355 
Zie ook Kinderen van God
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Godslastering, 374
Gokken, 375
H

Hart, verandering van - door de 
Heilige Geest, 71-72

Hawaii
bedrieger ontmaskerd in, 113 
liefde voor Hawaiiaanse 

‘moeder’, 192-193 
zending naar, XV-XVI

Heiland. Zie Jezus Christus
Heilanden op berg Zion, 246-247, 

412-414. Zie ook 
familiegeschiedenis

Heilige Geest, 67-74, 265-272 
beschermt tegen het 

kwaad, 119-120 
doen wat de Geest ingeeft, 269 
functies van, 69-71 
gave van de, 68-69 
geeft leiding aan alle 

leden, 266-268 
gehoorzaamheid aan leidt tot 

meer kennis, 270-272 
getuigt van Jezus 

Christus, 203-205 
getuigt van Jezus Christus, 6-8 
Gods wil weten door, 57 
hoe - bij zich te houden, 69-71 
Joseph F. hoorde - op trein, 265 
leidt moeders, 34, 37 
onvergeeflijke zonde 

tegen, 72-74 
openbaring door de stille stem 

van, 268-269 
sabbatsschending leidt tot verlies 

van, 235-236 
verenigt alle mensen, 368 
wedergeboren door, 71-72 
zendelingen door de macht 

van,77-78, 80-82
Heilsplan, 147-153 

geeft steun bij de navolging van 
Jezus Christus, 151-152 

gehoorzaamheid aan, 152-153 
mogelijk door Jezus 

Christus, 152-153

ontwikkeld voor onze 
verhoging, 148—151

Hekserij, kwaad van, 117-118
Herstelling van het 

evangelie, 12-14
Hoogmoed, leidt tot valse 

leer, 115-116
Huisonderwijs, Joseph F.’s 

nadruk op, XXI
Hulporganisaties 

dienstverlening van, 341-344 
instructies voor de hervorming 

van jongeren, 371 
Joseph F.’s samenwerking 

met, XXI 
werkzaam onder leiding van de 

priesterschap, 341-342
Huwelijk, 173-181 

belang van tempel-, 177-179 
bouwen op liefde en 

toewijding, 179-181 
er hoort niets tussen man en 

vrouw te komen, 180-181 
God gebiedt, 174-177 
heiligheid van verbonden, 

158-160 
huwelijkstrouw, 158-160 
voor eeuwige heerlijkheid en 

verhoging, 174-177,181
Hypotheek, tot voorzichtigheid 

gemaand bij het nemen 
van, 164-168

Ijzeren roede, vasthouden aan - bij 
studie, 319-320 

Integriteit, 416-423 
Abrahams voorbeeld van,

420-421 
als men God op de eerste plaats 

stelt, 417-419 
tegenspoed stelt onze - op de 

proef, 419-422
Intelligentie. Zie opleiding

Jeugdwerk, dienstverlening 
van, 341-342
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Jezus Christus 
aanvaard als Heiland in 

voorsterfelijke wereld, 331-334 
avondmaal richt ons op 

verzoening, 101-102 
bergrede bevestigt zijn 

goddelijkheid, 2-3 
doop van, 63
één met de Vader, 356-357 
Eerstgeborene, 334, 355-356 
Eniggeborene ,355-356 
evenbeeld van zijn Vader,

334-335 
gebruikte keuzevrijheid om het 

goede te doen, 291-292 
geest van - verscheen aan 

broeder van Jared, 335 
geest van - was volwassen vóór 

geboorte, 132 
geloof in - noodzakelijk, 50-53 
geordend om doden te redden, 

408-410 
getuigenis ontvangen van, 

201-208 
grote leraar, 42
hedendaagse Schriftuur getuigt 

van, 42-44 
Heilige Geest getuigt van, 6-8, 69 
Joseph F.’s getuigenis van, 1-8,

205, 207-8, 359-60, 430-32 
leven en leringen bewijzen zijn 

goddelijkheid, 2-4 
mede-erfgenamen van, 100-101 
neig ziel naar Hem, 426-427 
ontving genade op genade, 153, 

429-430 
opstanding van, 4-6 
rusten in, 425-432 
te worden zoals Hij is ons doel, 

148-152 
Vader door goddelijke 

gezagsbekleding, 359-360 
Vader van de getrouwen, 357-359 
Vader van hemel en aarde, 357 
vergevensgezindheid van, 3-4,

260
verlost kleine kinderen die 

sterven, 129-130 
verzoening verlost van de 

geestelijke dood, 95-102

verzoening verlost van de 
stoffelijke dood, 86-92 

voorbeeld van volmaaktheid, 
151-152, 427-428 

voorbeeld van vreedzame 
levenswijze, 404-405 

voorbeeld van zelfbeheersing, 
372-373, 378 

Zie ook wederkomst; getuigenis
Job, was integer, 420 
K

Kennis, gehoorzaamheid leidt tot 
meer kennis, 270-272

Kerkpresident. Zie president van 
de kerk

Kerstmis, Joseph F. wilde 
cadeautjes kopen, 163

Keuzevrijheid, 284-293 
gave van God; Hij komt niet 

tussenbeide in, 284-287 
gebruiken voor dienstbetoon in 

Zion, 342-344 
ehoorzaamheid brengt grootste 

zegeningen, 286-292 
God beheerst uiteindelijke 

gevolgen van, 286 
God staat kwaad toe als gevolg 

van, 286-287 
kerk pleegt geen inbreuk op 

vrijheid, 288-289 
verantwoordelijk voor 

keuzes, 284-287
Kimball, Vilate, 189
Kimball, Heber C. 

doopte Joseph F., 59 
een van Gods edelen, 110

Kinderen van God, 331-338 
geschapen naar beeld van 

God, 334-336 
kunnen als onze Vader 

worden, 336-337 
wij zijn de, 331-334

Kinderen, onderwijs aan, 295-303 
belang van voorbeeld, 296-298 
bescherm, van afdwalen, 299-301 
gebruik respect, nooit 

mishandeling, 250-254
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geduld en ijver 
bijbrengen, 301-302 

geloof in Jezus Christus, 32-33 
leer ze vaderlandsliefde, 123-125 
liefde sterkste invloed 

bij, 298-299 
liefde voor God en evangelie 

bijbrengen, 346-347 
onderwijs in de gave van de 

Heilige Geest, 69 
onderwijs in het 

evangelie, 296-298, 346-350 
ouders moeten experts in de 

waarheid zijn, 346-347 
recreatie voor kinderen 

regelen, 299-301 
taak van moeder inzake, 32-34 
taak van ouders 

inzake, 244-245, 296-298 
taak van vader inzake, 384-385 
wat we kinderen leren, 296-298

Kinderen 
die sterven voor jaren van 

verantwoordelijkheid zijn 
verlost, 129-130 

erfdeel van de Heer, 296 
heil van kleine, 128-134 
herenigd met wie sterven, 

133-134 
Joseph F.’s liefde voor, 381 
niet mishandelen, 253-254 
opstanding van kleine, 130-132 
Zie ook kinderen, onderwijs aan; 

kinderen van God
Kleding, onfatsoenlijke, 376
Kritiek 

achterklap, 375-376 
let op het goede, 259 
op kerkleiders, 215-219 
vermijden, 195-196

Kuisheid, 155-162 
belangrijk voor de mens, 157-158 
huwelijkstrouw, 158-160 
in oorlogstijd, 402-404 
men kan zich bekeren van 

seksuele zonde, 160-161 
omvang van seksuele 

zonde, 155-157

ontheffing van zendeling die de 
wet van - overtreedt, 155 

Zie ook seksuele zonde
Kwaad, God staat - toe, 286-287
Kwaadwilligheid 

draag niemand een kwaad hart 
toe, 257-263 

Zie ook vergeving; 
vergevensgezindheid

Lamanieten, gezegend door het 
Boek van Mormon, 43-44

Land, Joseph F. verloor - om 
zending te vervullen, 210

Leer, valse. Zie valse leer
Leer en Verbonden 

getuigt van Christus,
42-44, 204-205 

openbaart heerlijke 
beginselen, 44 

vaak lezen om waarheid te 
vinden, 44-46 

Zie ook Schriften
Leren. Zie opleiding
Lichaam 

en geest zijn de ziel, 88 
noodzaak van, 148-151 
vorm van - in opstanding, 91-92

Liefde
basis van huwelijk, 179-181 
heb God meer lief dan wat 

ook, 417-419 
naasten liefhebben als 

uzelf, 194-196 
onderwijs kinderen met, 298-299 
van God voor zijn kinderen, 422 
van moeders lijkt op die van 

God, 35-36 
voorkomt mishandeling, 250-254 
Zie ook naastenliefde; 

dienstbetoon
Literatuur, opbouwende, 377
Luiheid, leidt tot valse leer, 115-116
Lust. Zie kuisheid; zelfbeheersing

438



R E G I S T E R

M

Maria, moeder van Jezus, 356
Martelaarschap 

van Joseph en Hyrum 
Smith, XII-XIV 

van vroegchristelijke 
discipelen, 420

Millennium, tijd voor het verlossen 
van de doden, 414

Mishandeling, 
mishandelen, 249-255 
behandel elkaar met 

respect, 250-252 
echtgenoten mogen 

niet, 250-251 
Joseph F.’s mening over kind in 

kerk, 249 
ouders mogen niet, 253-254

Misleiding 
vermijd valse leer, 115-119 
waarheid bevrijdt ons 

van, 119-120
Moed

geloofsmoed, 56,106-109 
Joseph F. confronteert anti- 

mormoonse woestelingen, 104
Moeder, 31-37 

beïnvloedt generaties, 32-33 
brengt kinderen groot die jong 

sterven, 132 
haar liefde lijkt op die van 

God, 35-36 
hulp van de Heilige Geest, 34, 37 
mag niet mishandeld 

worden, 252-253 
plicht om kinderen veel te 

leren, 33-34 
ware grootsheid, 386 
Zie ook kinderen, onderwijs aan

Moedig 
geloofsmoed, 106-109 
voorbeelden van eerste 

kerkleiders, 109-111 
voorbeelden van zusters in de 

beginperiode van de 
kerk, 188-189 

voor de zaak van 
Christus, 104-111

N

Naasten, liefhebben als 
uzelf, 194-196

Naastenliefde, 192-200 
belangrijkste beginsel, 194 
kritiek vermijden, 195-196 
milddadigheid aan de 

armen, 193-194 
naasten liefhebben als 

uzelf, 194-196 
onze verlangens opgeven voor 

anderen, 198-199 
toets voor de ziel, 246 
vasten steunt de armen, 197-198 
voor vijanden, 258-261 
Zie ook liefde; dienstbetoon

Nibley, Charles W., 163,192, 265
O

Onderlinge 
ontwikkelingsvereniging, 
dienstverlening van, 341-342

Onfatsoenlijkheid, 376 
Onvergeeflijke zonde, 72-74 
Onwetendheid, groot 

kwaad, 317-319 
Oordeel 

Heilige Geest leidt tot 
rechtvaardig, 270 

Zie ook kritiek
Oorlog 

alleen evangelie 
voorkomt, 400-402 

blijf rechtschapen 
gedurende, 402-404 

Joseph F.’s boodschap 
tijdens, 399-400

Openbaring, 265-72, 362-69 
aan leden van de kerk, 266-268 
door de stille stem van, 268-269 
door priesterschapskanalen, 

116-117, 365-367 
gehoorzaamheid leidt tot 

meer, 270-272 
getuigenis krijgen door, 202-203 
hedendaagse - noodzakelijke, 364 
persoonlijke, 366
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president ontvangt - voor de 
kerk, 226-227 

van God aan de mens, 363 
verenigt alle mensen, 367-368 
voortdurende, 363-364

Opleiding, 313-321 
goddelijke openbaring is de 

standaard, 315-317 
houd vast aan de ijzeren 

roede, 319-320 
raak onderlegd in de 

waarheid, 313-321 
rol van wetenschap en 

filosofie, 315-317 
toepassen wat we leren, 317-319 
voortdurend iets leren, 317-319

Opoffering 
komt integriteit ten 

goede, 419-422 
noodzakelijk voor het eeuwige 

leven, 57 
onze verlangens opgeven voor 

anderen, 198-199 
tot welzijn van anderen, 342-44

Opstanding 
van Jezus Christus, 4-6 
van kleine kinderen, 130-132 
verzoening maakt - 

mogelijk, 89-92 
vorm van lichaam in, 91-92

‘Origin of Man’, verklaring van het 
Eerste Presidium, 331

Ossen, gebed van Mary Fielding 
Smith voor, XIV, 21-22

Ouderlingen. Zie zendelingen
Ouders. Zie kinderen, onderwijs 

aan; vader; moeder
P

Parel van grote waarde, 
toegevoegd aan canon, 39

Patriarchale orde, 139-140, 383
Patriottisch, heiligen der laatste 

dagen zijn, 123-125
Patriottisme, 123-127
Paulus had geloofsmoed, 107

Petrus 
ontving Heilige Geest, 73 
over prediking tot de doden, 412

Pioniers, stoutmoedige 
voorbeelden van, 109-111

Plan van zaligheid. Zie heilsplan
Platvloersheid, 374
President van de kerk, 221-229 

bezit sleutels van het 
priesterschap, 141, 224-225 

deel van Eerste 
Presidium, 222-223 

God leidt de kerk door, 222 
God zal - grootmaken, 227-228 
Joseph F. was, XIX, 221 
ontvangt openbaringen voor de 

kerk, 226-227 
steunverlening, 212-215

Presidium van de kerk, 222-347
Priesterschap, 137-144 

bestuurt doorliefde, 141-43 
definitie van, 138-344 
eren,143-144 
Gods bestuur, 138-139 
hersteld door Joseph Smith, 12 
hulporganisaties werkzaam 

onder, 341-342 
Joseph F.’s werk met, XX 
raden maken roepingen 

groot, 343 
sleutels van het, 141, 224-225 
voor dienstbetoon,

340-341, 342-344 
vrouwen genieten ook de 

zegeningen van het, 139-140 
ZHV niet onafhankelijk van, 190

Priesterschapsleiders, 
steun aan, 210-219 
algemene autoriteiten, 212-215 
belang van stem, 211-212 
bisschoppen en 

ringpresidenten, 215-217 
niet kritiseren, 215-219 
onthouden van - leidt tot 

afvalligheid, 217
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R

Raad in de hemel, 331-334 
Rampen, doel van, 393 
Recreatie 

moet opbouwend zijn, 373-374 
niet doel van het leven, 373-374 
niet op de sabbat, 233-234 
ouders houden oog op, van 

kinderen, 299-301
Regering 

heiligen der laatste dagen 
steunen, 123-127 

scheiding van kerk en 
staat, 125-127 

Religieuze stokpaardjes, 
vermijden, 118-119 

Ringpresident, steunen 
van, 215-217

Rust, 425-432 
alle geluk mogelijk door - in het 

evangelie, 430-432 
genade op genade 

ontvangen, 429-430 
in Christus, 425-432 
ingaan door geloof, 56-57 
neig ziel naar Jezus 

Christus, 426-427 
op de sabbat, 231-234 
Schriften leiden tot, 40 
voorbeeld van Heiland 

volgen, 427-428
Ruzie, zendelingen moeten - 

vermijden, 80-83

Sabbat, 230-238 
God heeft - geheiligd, 231 
ontheiliging leidt tot verlies van 

de Geest, 235-236 
wat te doen op, 231-234 
zaterdagavond is voorbereiding 

op, 235 
zegeningen van 
sabbatsheiliging, 237-238

Salt Lake-tempel, plaatsen van 
hoeksteen, XIX

Satan
bestrijdt de waarheid, 114-115 
imitatie-wonderen en 

hekserij, 117-118 
valse openbaringen komen 

van, 116-117 
vijand van Gods werk, 261-263 
wilde de heiland van de wereld 

zijn, 332
Saulus, beging geen onvergeeflijke 

zonde, 73-74
Scheiding van kerk en 

staat, 125-127
Schepper, God de Vader is, 355
Schriften, 39-46 

belangrijker dan populaire 
boeken, 45-46 

getuigen van Christus,
42-44, 204-205 

Joseph F. leerde veel van zijn 
moeder, 39 

leiden tot de rust van Christus, 40 
op onszelf toepassen, 44-47 
Parel van grote waarde, 

toegevoegd aan canon, 39 
vaak lezen, 44-46 
zoek naar geestelijke rijkdom 

in, 40-42
Schulden 

belang van vermijding 
van, 163-168 

kerk uit de, 275-276 
Zie ook geldzaken, wijsheid in

Seksuele gemeenschap, toegestaan 
in het huwelijk, 158-159

Seksuele zonde 
bekering is mogelijk, 160-161 
omvang van, 155-157 
verhevigd als verbonden worden 

geschonden, 159-160 
Zie ook kuisheid

Sleutels van het priesterschap, 
141,224-225
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Smith, Mary Fielding 
dood van, XV
gebed voor zieke ossen, XIV, 

21-22 
huwelijk van, XI-XII 
leerde Joseph F. wat er in de 

Schriften staat, 39 
reis naar Salt Lake Valley,

XIV-XV, 31 
tiende in aardappelen, 49-50 
veel invloed op Joseph F., 31-37 
ving overleden kinderen van 

Joseph F. op, 129
Smith, Alice, 173 
Smith, Ruth, 129 
Smith, Rhonda, 128 
Smith, Rachel, 275-276 
Smith, Mercy Josephine, 128 
Smith, Alice, 86 
Smith, Joseph F. 

boodschap tijdens WO I, 399-400 
brand op zending, 76-77 
dienst bij graf, 1, 245 
dienstbetoon in de 

gemeenschap, 122 
dood van kinderen,

86,128-129,134 
dood van, 416 
doop van, 59
droom over reinheid, 95-96 
af ‘Origin of Man’ uit, 331 
af ‘The Father and the Son’ 

uit, 353
gebed bij 50ste verjaardag van 

ZHV, 183 
gebed voor zoon op 

zending, 27-28 
geboorte van, XI-XII 
getrouw in elke roeping, 339-340 
getuigenis ontvangen, 201-202 
getuigenis van de 

Heiland, 1, 359-360, 425-432 
getuigenis van Joseph Smith,

XII, 11-19 
gevoelens bij het sterven van 

zoon Hyrum, 407 
gewijde plekken, inzet voor, XXII 
in Nauvoo, XII

introduceerde 
gezinsavond, 345-351 

kerk uit de schulden, 275-276 
kocht kerscadeautjes, 163 
liefde voor gezin, XVIII, 381 
liefde voor Hawaiiaanse 

‘moeder’, 192-193 
liefde voor kinderen, 295-296 
liefde voor moeder, 31-32, 35-36 
liefde voor tempels, XVIII-XIX 
mening over kind in kerk, 249 
moeder bracht hem de Schriften 

bij, 39
moeder leerde hem geloof door 

tiende te betalen, 49-50 
moeders gebed voor ossen,

XIV, 21-22 
nam afscheid van zijn vrouw 
Julina, 173-174 

ontmaskerde bedrieger in 
Hawaii, 113 

ontving visioen van de verlossing 
der doden, 362 

ordening tot apostel,
XVI, 137-138 

reis naar Salt Lake Valley,
XIV-XV, 31 

vergeving van vervolgers, 
XVII-XVIII, 257-258 

verloor land om op zending 
te gaan, 210 

verscheen voor Congres van 
afgevaardigden, 283 

weerstond anti-mormoonse 
woestelingen, 104 

welbespraakt, XVII, XXIII 
werd kerkpresident, XIX, 221 
woord van wijsheid, 
onderwees, 323-324 
zending naar Hawaii, XV-XVI, 67

Smith, de profeet Joseph 
doden redden een van de 

belangrijkste taken, 410-411 
dood van, XII-XIV 
eerste visioen van, 14-16 
gevangenschap van, 147 
heeft meer voor het heil van de 

mens gedaan, 17-19 
herstelde evangelie, 12-14 
herstelde priesterschap, 12-14
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herstelde tempelverordeningen, 
12

in droom van Joseph F., 95-96 
Joseph F.’s getuigenis van,

XII, 11-19 
vertaalde het Boek van 

Mormon, 16-17
Smith, Hyrum 

gevangenschap van, 147 
martelaarschap van, XII-XIV, 407 
patriarch van de kerk, XII 
predikt tot de doden, 411

Smith, George A., brief aan, 76
Smith, Edith Eleanor, 257
Soldaten behoren rechtschapen te 

blijven, 402-404
Spaarzaamheid, 163-172. Zie ook 

geldzaken, wijsheid in
Steun aan priesterschapsleiders. 

Zie priesterschapsleiders, steun 
aan

Steunverlening, 211-212
Stokpaardjes, religieuze - 

vermijden, 118-119
Succes 

definitie van, 417-418 
goede ouder zijn, is, 386

T

Tabak. Zie woord van wijsheid
Tegenspoed 

geloof gesterkt in, 54-56 
stelt onze integriteit op de 

proef, 419-422 
zie ook tegenstand

Tegenstand 
moedig opboksen tegen, 106-109 
Zie ook tegenspoed

Tempel, 305-311 
als goed lid - 

binnengaan, 308-310 
belang van huwelijk in, 174-179 
ervaringen van Joseph F.

met, 305-306 
trouw aan de verbonden in - 

gesloten, 310-311

-verordeningen hersteld door 
Joseph Smith, 12 

voor familiegeschiedenis, 412-414 
voor het verrichten van 

de verlossende 
verordeningen, 306-308 

Tempelhuwelijk. Zie huwelijk 
‘The Father and the Son’, 

leerstellige verhandeling, 353 
Thompson, Mercy Fielding, XII, XV 
Thuis

basis van ideaal, 179-181, 382-383 
geen vervanging van, 382 
noodzakelijk voor geluk, 34 
tempel van het gezin, 346-347 
tucht noodzakelijk, 346-347

Tiende, 275-282 
gehoorzaamheid aan de wet 

van, 276-277, 279-281 
iemand die - betaalt, zal niet 

afvallen, 277 
inkomstenwet van de 

Heer, 277-279 
kerk uit de schulden, 275-276 
Mary Fielding Smiths 

aardappelen, 49-50 
moeilijk voor rijken, 281 
wie beheert, 278 
zegeningen voor betalers 

van, 279-281
Treinreis, Joseph F. hoorde stem 

van de Geest, 265

Vader, 381-387 
geeft voorbeeld, 384 
gezinstaken vervullen, 384-385 
Joseph F.’s liefde voor gezin, 381 
moet zich niet aan gezinsleven 

onttrekken, 382-383 
presideert gezin, 383 
ware grootsheid, 386 
Zie ook kinderen, onderwijs aan; 

God de Vader; Jezus Christus
Val van Adam 

bracht geestelijke dood 
teweeg, 96
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bracht stoffelijke dood 
teweeg, 87-89 

tenietgedaan door de 
verzoening, 89-92

Valse leer, vermijden, 115-119
Vasten, steunt de armen, 197-198
Verandering van hart, door de 

Heilige Geest, 71-72
Verbonden 

als goed lid - sluiten, 308-310 
wees trouw aan tempel-, 310-311 
wees trouw aan, 105-106

Verderfs, zonen des, 72-74
Vergeving, vergevensgezindheid 

door Heiland aan het kruis, 3-4 
Joseph F. vergeeft vijanden, 

XVII-XVIII 
van elkaar, 62 
van vijanden, 257-263

Verhoging 
bekering en doop noodzakelijk 

voor, 64-65 
door verzoening en 

getrouwheid, 100-101 
genade op genade 

ontvangen, 429-430 
gezin maakt deel uit van, 385-86 
God en Jezus Christus 

kennen, 353-354 
heilsplan leidt tot, 148-151 
huwelijk is voor onze, 174-177, 

181
kinderen van God kunnen 

worden zoals Hij is, 336-337 
noodzakelijk om ouders van 

geestelijk nageslacht te 
worden, 92 

opoffering noodzakelijk voor, 57
Verhuizen naar Utah niet meer 

aangemoedigd, XX
Verlosser. Zie Jezus Christus
Verlossing van de doden. Zie ook 

familiegeschiedenis; visioen van 
de verlossing der doden

Vermaak. Zie Recreatie
Verordeningen van tempel 

als goed lid - doen, 308-310 
noodzakelijk voor heil, 306-308

Vertrouwen. Zie geloof
Vervolging 

Joseph F.’s vergevensgezindheid 
ten aanzien van, 257-58 

van de kerk, XXI 
Zie ook Vergeving; 

vergevensgezindheid
Verzegelbevoegdheid, in het bezit 

van de kerkpresident, 141
Verzoening 

doet val van Adam teniet, 89-92 
gedenken tijdens 

avondmaal, 101-102 
mede-erfgenamen van Jezus 

Christus door de, 100-101 
onvoorwaardelijk, 86-92 
verlost kleine kinderen die 

sterven, 129-130 
verlost van de geestelijke 

dood, 98-100 
verlost van de stoffelijke 

dood, 86-92 
voorwaardelijk, 95-102

Vijanden 
barmhartigheid voor, 259-261 
Joseph F.’s vergeving van, 

XVII-XVIII 
niet van ons, maar van de 

Heer, 262 
overgeven in Gods 

handen, 262-263 
van de kerk winnen niet, 261-262

Visioen van de verlossing der 
doden, XXIV, 362, 407-410

Voorbeeld 
bij het onderwijs van 

kinderen, 296-298 
goede - van eerste 

kerkleiders, 109-111 
Jezus Christus ons grote, 

151-152,427-428 
noodzakelijk in zendingswerk, 84 
vader geeft het goede, 384

Voorsterfelijk leven, wij hadden 
een ,331-334

Vrede, 399-405 
alleen evangelie 
schenkt, 400-402 
in moeilijke tijden, 393-394
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Jezus’ voorbeeld van, 404-405 
streef naar - met alle 

mensen, 404-405
Vreugde, doel van ons aardse 

bestaan, 150
Vrijheid van keuze. Zie 

Keuzevrijheid
Vrijheid 

alleen evangelie 
schenkt, 400-348 

door gehoorzaamheid, 283-293 
grootste, door 

gehoorzaamheid, 290-292 
kerk maakt geen inbreuk op 

vrijheid, 288-289 
Zie ook keuzevrijheid

Vrouwen 
genieten zegeningen van het 

priesterschap, 139-140 
moedige zusters in de 

beginperiode van de 
kerk, 188-189 

moeten niet mishandeld 
worden, 252-253 

Zie ook zustershulpvereniging
W

Waarheid 
bevrijdt ons van zonde, 119-120 
blijf bij de -, vermijd 

misleiding, 113-321 
raak onderlegd in de 

waarheid, 313-321 
vervat in het evangelie, 314-315

Wedergeboren 
door de doop, 60 
door de Heilige Geest, 71-72 
door Jezus Christus, 358-359

Wederkomst, 389-396 
gehoorzaamheid bereidt voor 

op ,394-396 
loyaal aan regeringen tot, 126-127 
profeten hebben - 

voorzegd, 390-392 
rampen, doel van, 392-394 
rechtschapenen bereiden zich 

voor op, 392-394 
vrede in moeilijke tijden, 393-394

Wells, Emmeline B., 188-189

Werken, leer waarde van, 301-302 
Wetenschap, goddelijke 

openbaring is de 
standaard, 315-317 

‘Wij danken U, Heer, voor 
profeten’, schrijven van, 241

Woord van wijsheid, 323-329 
door naleving gaan we meer op 

de Heer lijken, 327-329 
Joseph F. predikt, 323-224 
veronachtzaming veroorzaakt 

ellende, 324-326 
voor ons welzijn en 

voorspoed, 324-326 
zegeningen van 

naleving, 326-229

Zaterdagavond is voorbereiding 
op sabbat, 235

Zelfbeheersing, 371-379 
achterklap vermijden, 375-376 
godslastering vermijden, 374 
gokken vermijden, 375 
Heiland is voorbeeld van, 

372-373, 378 
ondermijnende lectuur 

vermijden, 377 
onfatsoenlijk dansen vermijden, 

376-377 
onfatsoenlijkheid vermijden, 376

Zelfzucht 
evangelie doet - teniet, 198-199 
geen verlangen naar huwelijk en 

gezin, 177-179 
naasten liefhebben als 

uzelf, 194-196 
Zie ook naastenliefde

Zendelingen, 76-84 
Joseph F.’s bezittingen 

verbrand, 76-77 
Joseph F.’s gebed voor, 27-28 
moeten bidden, 77-78 
onderwijzen in eenvoud, 80-83 
onderwijzen met de Geest, 

77-78, 80-82 
ruzie vermijden, 80-83 
taken van teruggekeerde, 83-84 
wees nederig, 77-78
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wees rechtschapen en 
gehoorzaam, 78-80 

wees vriendelijk, 80
Zending, van ieder mens op 

aarde, 242
Zendingswerk, 76-84 

eisen aan zendelingen, 77-80 
hoe in het evangelie te 

onderwijzen, 80-83 
taken van teruggekeerde 

zendelingen, 83-84 
thuis noodzakelijk, 83-84

Ziel, geest en lichaam, 88
Zondag. Zie sabbat

Zonde, niemand kan in - gered 
worden, 97 

Zonen des verderfs, 72-74 
Zusters. Zie vrouwen
Zustershulpvereniging, 183-191 

dienstverlening van, 341-342 
door God ingesteld, 184 
geleid door de priesterschap, 190 
Joseph F.’s gebed bij de 50ste 

verjaardag van, 183-28 
voorbeeld van eerste leidsters, 

188-189 
zorg voor de armen, 185-187 
zusters instrueren en sterken in 

geloof, 185-190
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