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Inleiding

Het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen heb-
ben de reeks Leringen van kerkpresidenten uitgebracht om u dich-
ter bij uw hemelse Vader te brengen en uw inzicht in het herstelde 
evangelie van Jezus Christus te vergroten. Met de delen die de kerk 
aan deze serie toevoegt, legt u thuis een collectie evangelische 
naslagwerken aan. De delen in deze reeks zijn bedoeld voor zowel 
individuele studie als de zondagse lessen. Ze kunnen u ook van 
pas komen als u een les of een toespraak wilt voorbereiden of een 
antwoord zoekt op leerstellige vragen.

Dit boek bevat de leringen van president Ezra Taft Benson, die 
van 10 november 1985 tot 30 mei 1994 president van De Kerk van 
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen was.

Individuele studie

Streef er bij uw studie van de leringen van de profeet Ezra Taft 
Benson naar om met een gebed in uw hart inspiratie van de Heilige 
Geest te ontvangen. De vragen aan het eind van elk hoofdstuk zul-
len u helpen nadenken over de leringen van president Benson, en 
ze te begrijpen en toe te passen. De volgende ideeën kunnen ook 
van nut zijn:

• Noteer de gedachten en gevoelens die de Heilige Geest u tijdens 
uw studie geeft.

• Markeer de passages die u wilt onthouden. Overweeg om deze 
passages uit het hoofd te leren of ze in uw Schriften bij verwante 
verzen te noteren.

• Lees een hoofdstuk of passage meerdere keren ter versterking 
van uw begrip.
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• Stel uzelf vragen zoals: Hoe krijg ik door de leringen van presi-
dent Benson een beter begrip van de evangeliebeginselen? Wat 
wil de Heer dat ik uit deze leringen haal?

• Vertel familieleden en vrienden wat u leert.
• Bedenk hoe de leringen in dit boek u bij persoonlijke moeilijk-

heden en zorgen tot leidraad kunnen zijn.

Lesgeven met dit boek

U kunt dit boek thuis en in de kerk gebruiken. De volgende 
richtlijnen kunnen u helpen om les te geven uit dit boek.

Voorbereiding van de les

Stel u open voor de Heilige Geest bij de voorbereiding van de 
les. Bestudeer het desbetreffende hoofdstuk met een gebed in uw 
hart om meer inzicht in de leringen van president Benson te krijgen. 
Als zijn woorden u persoonlijk beïnvloed hebben, onderwijst u met 
grotere oprechtheid en kracht (zie LV 11:21).

Als u les geeft in de priesterschap of de ZHV, dient u niet uit 
andere boeken les te geven of ander materiaal te gebruiken. Kies 
met een gebed in uw hart die leringen uit het hoofdstuk die uw 
klas het meest van nut zullen zijn. Sommige hoofdstukken bevatten 
meer materiaal dan u in de lesperiode kunt behandelen.

Moedig de deelnemers aan om het hoofdstuk van tevoren thuis 
te bestuderen en het boek op zondag mee te nemen. Dan zullen ze 
zich eerder in de discussie mengen en zo elkaar opbouwen.

Schenk in uw voorbereiding voldoende aandacht aan ‘Suggesties 
voor studie en onderwijs’ aan het eind van elk hoofdstuk. Onder 
dit kopje vindt u vragen, relevante Schriftteksten en een studie-  of 
onderwijstip. De vragen en relevante Schriftteksten houden specifiek 
verband met het desbetreffende hoofdstuk. De studie-  en onderwijs-
tips kunnen als leidraad dienen bij al uw inspanningen om het evan-
gelie te leren en na te leven en om anderen daartoe aan te sporen.

Het hoofdstuk introduceren

Creëer aan het begin van de les een sfeer waarin de Geest het 
hart en verstand van de deelnemers aan de les kan raken en houd 
die de hele les vast. Richt de aandacht van de deelnemers meteen 
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bij aanvang op de leringen in het hoofdstuk. U kunt misschien een 
van de volgende ideeën gebruiken:
• Lees en bespreek de paragraaf ‘Uit het leven van Ezra Taft 

Benson’ aan het begin van het hoofdstuk.
• Bespreek een plaat of tekst uit het hoofdstuk.
• Zing samen een lofzang die met de les verband houdt.
• Vertel in het kort een persoonlijke ervaring met betrekking tot 

het onderwerp.

Breng een discussie over de leringen 
van president Benson op gang

Nodig anderen uit om aan de discussie mee te doen, vragen 
te stellen en elkaar iets te leren. Ze zullen meer leren en eerder 
openbaring ontvangen als ze actief met de les meedoen. Breek een 
goede discussie niet af omdat u alle leringen wilt behandelen. Ter 
bevordering van de discussie kunt u de vragen aan het eind van 
het hoofdstuk gebruiken. U kunt ook uw eigen vragen bedenken, 
gericht op de mensen die u lesgeeft.

De volgende opties kunnen u aanvullende ideeën geven:
• Vraag de deelnemers wat zij uit hun studie van het hoofdstuk 

hebben geleerd. U kunt bijvoorbeeld een paar deelnemers in de 
week voorafgaand aan de les vragen of ze de komende zondag 
willen vertellen wat ze hebben geleerd.

• Wijs de deelnemers bepaalde vragen aan het eind van het hoofd-
stuk toe (hetzij individueel of in groepjes). Vraag ze op zoek te 
gaan naar leringen in het hoofdstuk die verband houden met de 
vragen. Vraag ze vervolgens hun gedachten en gevoelens onder 
woorden te brengen.

• Lees samen een paar van president Bensons leringen uit het 
hoofdstuk. Laat de deelnemers voorbeelden uit de Schriften en 
uit hun eigen leven bespreken die de leringen van president 
Benson illustreren.

• Laat iedere deelnemer een paragraaf uitkiezen en die voor zich-
zelf lezen. Laat de mensen die dezelfde paragraaf hebben uit-
gekozen in groepjes van twee of drie bij elkaar gaan zitten en 
bespreken wat ze ervan hebben geleerd.
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Uitwisseling en toepassing aanmoedigen

President Bensons leringen hebben de meeste waarde voor deel-
nemers die er met anderen over praten en ze in hun leven toepas-
sen. U kunt misschien een van de volgende ideeën gebruiken:

• Vraag de deelnemers hoe zij de leringen van president Benson 
op hun huiselijke of kerkelijke taken kunnen toepassen. U kunt 
ze bijvoorbeeld laten overdenken en bespreken hoe zij zijn lerin-
gen als echtgenoot, echtgenote, ouder, zoon, dochter, huisonder-
wijzer of huisbezoekster kunnen toepassen.

• Moedig de deelnemers aan om hun familie en vrienden over 
bepaalde leringen van president Benson te vertellen.

• Nodig de deelnemers uit om toe te passen wat ze hebben geleerd 
en aan het begin van de volgende les over hun ervaringen te 
vertellen.

Afronding van de discussie

Vat de les kort samen of vraag een of twee deelnemers dat te 
doen. Getuig van de leringen die zijn besproken. U kunt ook ande-
ren vragen om hun getuigenis te geven.

Informatie over de in dit boek geciteerde bronnen

De leringen in dit boek zijn citaten uit toespraken, artikelen, 
publicaties en dagboeken van president Ezra Taft Benson. Tenzij 
redactionele of typografische veranderingen noodzakelijk waren 
om de leesbaarheid te bevorderen, zijn de citaten verder gelijk aan 
de bronteksten. De redactionele ingrepen kunnen echter kleine 
inconsequenties tot gevolg hebben. 

President Benson verwees vaak met termen als de mens of het 
mensdom naar alle mensen, zowel man als vrouw. Ook gebruikte 
hij vaak de voornaamwoorden hij, zijn en hem om naar zowel man 
als vrouw te verwijzen. Dat was normaal taalgebruik in zijn tijd. 
Ondanks de verschillen tussen die taalconventies en het huidige 
taalgebruik zullen de lezers merken dat de leringen van president 
Benson zowel voor vrouwen als mannen van waarde zijn.
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Historisch overzicht

Het volgende overzicht is een beknopt historisch kader voor 
de leringen van president Ezra Taft Benson die in dit boek zijn 
opgenomen.

4 augustus 1899 Geboren te Whitney (Idaho, VS) in het 
gezin van George Taft Benson jr. en Sara 
Dunkley Benson.

1912–1913 Neemt thuis veel taken op zich terwijl zijn 
vader een zending in de noordelijke staten 
vervult.

1914–1919 Gaat naar de Oneida Stake Academy in 
Preston (Idaho) en behaalt er zijn diploma.

1918 Geroepen als assistent- scoutleider (een 
leider van jongemannen) in zijn wijk in 
Whitney.

1920 Ontmoet zijn toekomstige vrouw, Flora 
Smith Amussen.

1921 Gaat naar de Utah Agricultural College (nu 
Utah State University) in Logan (Utah, VS).

13 juli 1921 Zijn vader ordent hem tot ouderling.

15 juli 1921–2 
november 1923

Vervult een voltijdzending in de Britse 
Zending.

25 augustus 1924–
juni 1926

Flora vervult een voltijdzending op de 
Hawaïaanse eilanden.

Najaar 1924 Koopt samen met zijn broer Orval de boer-
derij van de familie in Whitney.

Voorjaar 1926 Studeert af aan de Brigham Young 
University.

10 september 1926 Huwt Flora in de Salt Laketempel.
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September 1926–
juni 1927

Gaat naar de Iowa State College of Agri-
culture and Mechanical Arts (nu de Iowa 
State University of Science and Techno-
logy) en behaalt er zijn masterdiploma in 
landbouweconomie.

Juni 1927 Verhuist naar de boerderij van de familie in 
Whitney.

1929 Wordt aangenomen als landbouwconsulent 
van Franklin County in Idaho. Verlaat de 
boerderij en verhuist naar het nabijgelegen 
Preston in Idaho.

1930–1939 Werkt als landbouweconoom en 
- deskundige voor de University of Idaho 
Extension Division.

Januari 1935–
november 1938

Werkzaam als eerste raadgever in het ring-
presidium van de ring Boise.

November 1938–
maart 1939

Werkzaam als president van de ring Boise.

1939–1943 Werkt als secretaris van de  National 
 Council of Farmer Cooperatives in 
Washington D.C. Woont met zijn gezin in 
Bethesda (Maryland, VS).

Juni 1940 Geroepen als president van de ring 
Washington in Washington D.C.

26 juli 1943 Geroepen als lid van het Quorum der 
Twaalf Apostelen.

7 oktober 1943 Wordt door president Heber J. Grant tot 
apostel geordend en als lid van het Quo-
rum der Twaalf Apostelen aangesteld.

Januari 1946–
december 1946

Werkzaam als president van het zendings-
gebied Europa. Draagt bij tot de stoffelijke 
en geestelijke hulp aan de heiligen der 
laatste dagen na de verwoestingen van de 
Tweede Wereldoorlog.
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16 juli 1946 Wijdt Finland toe aan de verkondiging van 
het evangelie.

Januari 1953– 
januari 1961

Werkt onder leiding van president 
Dwight D. Eisenhower als minister van 
landbouw van de Verenigde Staten.

Januari 1964– 
september 1965

Opnieuw werkzaam als president van het 
zendingsgebied Europa.

10 november 1966 Wijdt Italië opnieuw aan de verkondiging 
van het evangelie toe.

14 april 1969 Wijdt Singapore aan de verkondiging van 
het evangelie toe.

26 oktober 1969 Wijdt Indonesië aan de verkondiging van 
het evangelie toe.

30 december 1973 Aangesteld als president van het Quorum 
der Twaalf Apostelen.

10 november 1985 Aangesteld als president van De Kerk van 
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen.

24 oktober 1986 Wijdt de Denvertempel (Colorado) in.

28 augustus 1987 Wijdt de Frankfurttempel (Duitsland) in. 
(Er werden negen tempels ingewijd toen 
hij president van de kerk was.)

2 oktober 1988 Houdt zijn laatste toespraak in een alge-
mene conferentie in eigen persoon. (Na 
oktober 1988 kon hij de leden wegens 
gezondheidsredenen niet meer in de alge-
mene conferentie toespreken. Zijn raad-
gevers in het Eerste Presidium lazen zijn 
toespraken voor of citeerden de woorden 
die hij eerder tot de leden had gericht.)

14 augustus 1992 Rouwt over de dood van zijn vrouw, Flora.

30 mei 1994 Overlijdt ongeveer twee maanden vóór  
zijn 95ste verjaardag in zijn woning in  
Salt Lake City (Utah, VS).



Ezra Taft Benson als baby in 1900.
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Het leven en de bediening 
van Ezra Taft Benson

Op 4 juni 1994 waren de mensen die op de snelweg tussen 
Logan (Utah, VS) en Whitney (Idaho, VS) reisden, getuige van iets 
merkwaardigs. Ze zagen op stukken van de 39 kilometer lange 
weg mensen langs de kant staan. De volgende dag legde ouder-
ling Robert D. Hales van het Quorum der Twaalf Apostelen uit 
waarom de mensen daar bijeengekomen waren. Ze stonden daar 
op de begrafenisstoet te wachten, die het stoffelijke overschot van 
president Ezra Taft Benson na de begrafenisdienst in Salt Lake 
City (Utah, VS) naar de begraafplaats in zijn geboortestad bracht. 
Ouderling Hales beschreef het tafereel als volgt:

‘De rit van de begrafenisstoet naar Whitney in Idaho was een 
ontroerend eerbetoon aan een profeet van God.

‘Leden van de kerk betuigden eer door langs de kant van de 
snelweg en op de viaducten te staan. Sommigen droegen die zater-
dagmiddag hun mooiste zondagse kleding. Anderen onderbraken 
hun rit uit respect. Ze zetten hun motor af en wachtten eerbiedig 
tot de profeet gepasseerd was. Boeren stonden met de hoed op 
het hart op de akker. Het eerbetoon van de jongens die hun honk-
balpetje afnamen en het op hun hart legden, was misschien nog 
betekenisvoller. Er waren ook vlaggen die de profeet bij het voorbij-
gaan uitwuifden. Op sommige spandoeken stond “We houden van 
president Benson” geschreven. Op andere stond: “Lees het Boek 
van Mormon.”’ 1

Deze uiting van genegenheid was veel meer dan een eerbetoon. 
Het was een zichtbaar bewijs dat mensen veranderd waren door 
de raad van een profeet op te volgen. En de mensen die toen langs 
de kant van de weg stonden, vertegenwoordigden vele anderen. 
President Benson was, vanaf zijn geboorte nabij Whitney in Idaho 
tot de dag waarop zijn stoffelijk overschot daar begraven werd, een 
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werktuig in de handen van de Heer. Hij reisde naar alle hoeken van 
de wereld en bracht miljoenen dichter tot Christus.

Lessen op de boerderij

Op 4 augustus 1899 kregen Sarah Dunkley Benson en George 
Taft Benson jr. hun eerst kindje. Ze gaven hem de naam Ezra Taft 
Benson, naar zijn overgrootvader, ouderling Ezra T. Benson, voor-
malig lid van het Quorum der Twaalf Apostelen.

Ezra werd in een boerenwoning met twee kamers geboren. Zijn 
vader had die het jaar ervoor gebouwd. De bevalling verliep erg 
moeilijk en langzaam en de arts vreesde dat de baby van ruim vijf 
kilo het niet zou overleven. Maar de grootmoeders van het kindje 
dachten er anders over. Ze vulden twee pannen met water — de 
ene met warm, de andere met koud water — en dompelden hun 
kleinzoon beurtelings in beide pannen tot hij begon te huilen.

De kleine Ezra Taft Benson, die door zijn familieleden en vrien-
den vaak ‘T’ genoemd werd, had een fijne jeugd op de boeren-
hoeve waar hij geboren was. President Gordon B. Hinckley, die 
bijna 33 jaar lang met president Benson in het Quorum der Twaalf 
Apostelen en het Eerste Presidium werkzaam was, heeft het vol-
gende gezegd over de lessen die de kleine Ezra leerde:

‘Hij was letterlijk en waarlijk een boerenjongen, een door de 
zon verbrande jongen in een overall die op zeer jonge leeftijd de 
wet van de oogst leerde: ‘Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten’ 
(Galaten 6:7).

‘Hij leerde in die magere jaren dat alleen onkruid groeit zonder 
dat je er iets voor hoeft te doen. Aan de oogst gaat onophoudelijke 
en voortdurende arbeid vooraf. En dus werd er in de herfst en in de 
lente geploegd — de hele dag lang zwetend in het spoor van een 
span paarden. In die tijd gebruikte men een handploeg, en men 
moest de handvaten ervan stevig vasthouden die trilden en schok-
ten terwijl de scherpe punt van de ploeg door de grond sneed en 
die netjes omkeerde. Na zo’n dag was de jongen uitgeput en sliep 
hij goed. Maar de ochtend brak gauw weer aan.

‘De akker moest geëgd worden (weer met paarden) om de klui-
ten te breken en een zaaibed voor te bereiden. Het planten was 
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een zware, slopende taak. En dan moest er nog geïrrigeerd worden. 
De boerderij van het gezin Benson bevond zich op droog terrein, 
zonder het gemak van irrigatie. Men moest het water in het oog 
houden, niet alleen overdag maar ook ’s nachts. Er bestonden nog 
geen elektrische zaklampen of propaanlampen. Ze hadden alleen 
maar petroleumlampen die een zwakke, bleke, gelige gloed voort-
brachten. Het was absoluut noodzakelijk dat het water het einde 
van de rij bereikte. Dat was een onvergetelijke les.

‘Ik beeld me die kleine jongen in die met de schop over de 
schouder door de greppels en akkers gaat om de uitgedroogde 
grond levenswater te geven.

‘Al snel was het tijd om de vele, vele hectaren hooi te maaien. 
De paarden werden voor de maaimachine gespannen, de jongen 
nam plaats in de oude ijzeren stoel, en de zeis vloog heen en weer 
en maaide zo telkens een rij van anderhalve meter terwijl het span 
voorwaarts ging. Het was erg moeilijk werk met al die vliegen en 
muggen, het stof en de verzengende hitte. Vervolgens moest het 
hooi bijeengeharkt worden en moest er met een hooivork balen 
van gemaakt worden. Timing was belangrijk. Als het de juiste toe-
stand bereikt had, werd het op een kar met een grote platte laad-
bak gestapeld. Het hooi werd vervolgens met een door paarden 
aangedreven kraan van de kar genomen en op een gigantische 
stapel gegooid. Er bestonden in die tijd nog geen baalmachines of 
mechanische laadschoppen. Ze moesten het met een hooivork en 
spierkracht doen.

‘[…] Het is dan ook geen wonder dat hij zo’n groot en sterk 
lichaam ontwikkelde. Degenen onder ons die hem later in zijn 
leven leerden kennen, zeiden vaak iets over zijn brede polsen. Een 
goede gezondheid, waar hij tijdens zijn jeugd het fundament van 
legde, was een van zijn grote zegeningen. Hij bruiste van energie 
tot zijn laatste levensjaren.

‘In zijn latere leven, toen hij omging met presidenten en konin-
gen, is hij de lessen van zijn jeugd op de boerderij nooit vergeten. 
Hij bleef hard werken. Hij stond op bij zonsopgang en werkte tot 
laat op de avond.
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‘Maar die enorme werklust was niet het enige wat de boerderij 
hem gaf. De grond gaf hem een zekere kracht. Hij werd voortdu-
rend herinnerd aan wat er tegen Adam en Eva werd gezegd toen 
zij de hof moesten verlaten: ‘In het zweet uws aanschijns zult gij 
brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert’ (Gen. 3:19). 
Wie de bodem bewerkte was van nature zelfredzaam. Er waren 
toen nog geen overheidssubsidies voor landbouw. Men moest leren 
leven met de grillen van de jaargetijden. De ijzige koude, onver-
wachte stormen, wind en droogte waren de risico’s van het leven 
waar men geen verzekering voor kon afsluiten. Men moest voedsel 
opslaan voor magere jaren om hongersnood te voorkomen. Het 
enige hulpmiddel tegen de gevaren van het leven was het gebed, 
gericht aan onze eeuwige, liefhebbende Vader, de almachtige God 
van het heelal.

‘In dat kleine huis in Whitney (Idaho, VS) werd veel gebeden. 
Ze hielden zowel ’s ochtends als ’s avonds gezinsgebed waarin ze 
de Heer dankten voor het leven met zijn moeilijkheden en moge-
lijkheden, en Hem vroegen om kracht om hun dagelijks werk te 
verrichten. Ze waren ook de hulpbehoevenden indachtig. Na het 
gebed laadde de moeder, die ZHV- presidente van de wijk was, het 
rijtuig vol eten om aan de armen uit te delen. Haar oudste zoon 
reed ermee. Die lessen werden nooit vergeten.’ 2

Lessen van getrouwe ouders

Die lessen over hard werken, eensgezindheid in het gezin, 
dienstbetoon en het evangelie naleven werden op zekere dag 
grootgemaakt toen de ouders van de twaalfjarige Ezra na de kerk 
met onverwacht nieuws thuiskwamen. Later herinnerde president 
Benson zich:

‘Op weg naar huis maakte moeder de post open terwijl vader 
het paard mende. Tot hun grote verbazing was er een brief bij van 
Box B in Salt Lake City — een zendingsoproep. Niemand vroeg of 
de persoon klaar, bereid of ertoe in staat was. De bisschop werd 
verondersteld dat te weten, en de bisschop was mijn grootvader, 
George T. Benson, de vader van mijn vader.
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‘Toen vader en moeder het erf opreden, waren ze allebei in tra-
nen — iets wat we nog nooit gezien hadden. We kwamen allemaal 
rond het rijtuigje staan — we waren met zeven kinderen — en 
vroegen wat er aan de hand was.

‘Ze zeiden: “Alles is in orde.”

‘“Maar waarom huilen jullie dan?” vroegen we.

‘“Kom maar mee naar binnen, dan zullen we het uitleggen.”

‘We schaarden ons rond de oude bank in de huiskamer en vader 
vertelde ons over zijn zendingsoproep. Toen zei moeder: “We zijn 
er trots op dat vader waardig is bevonden om op zending te gaan. 
Maar we huilen een beetje omdat we twee jaar gescheiden zullen 
zijn. Jullie weten dat vader en ik tijdens ons huwelijk nog nooit lan-
ger dan twee nachten achter elkaar gescheiden zijn geweest — en 
dat was toen hij eropuit trok in het ravijn om boomstammen, palen 
en brandhout te halen.”’ 3

Ezra nam het werk op de boerderij grotendeels op zich toen zijn 
vader op zending was. Hij ‘deed als jongen het werk van een man’, 
herinnerde zijn zus Margaret zich later. ‘Hij nam bijna twee jaar 
lang vaders plaats in.’ 4 Onder leiding van moeder Sarah, werkten 
Ezra en zijn broers en zussen samen, baden samen en lazen samen 
de brieven van hun vader. 75 jaar later vertelde president Benson 
over de zegeningen die zijn familie ontving omdat zijn vader een 
zending vervulde:

‘Sommigen denken misschien dat hij zijn gezin niet liefhad omdat 
hij die oproep aanvaardde. Zeven kinderen en een zwangere vrouw 
twee jaar alleen achterlaten kan toch geen ware liefde zijn?

‘Maar mijn vader had een beter zicht op liefde. Hij wist dat ‘[God] 
alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefheb-
ben’ (Romeinen 8:28). Hij wist dat God gehoorzamen het beste zou 
zijn voor zijn gezin.

‘Ook al misten we hem erg tijdens die jaren, en ook al kregen 
we heel wat moeilijkheden door zijn afwezigheid, het aanvaarden 
van de oproep bleek een geschenk uit naastenliefde te zijn. Vader 
ging op zending. Hij liet zijn vrouw met zeven kinderen achter. 
(De achtste werd vier maanden later geboren.) Maar er kwam een 
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liefde voor het zendingswerk in ons gezin die ons nooit meer heeft 
verlaten. Zijn zending vergde de nodige offers. Vader moest onze 
oude boerderij, die niet op het irrigatiesysteem was aangesloten, 
verkopen om zijn zending te bekostigen. Er moest een echtpaar 
bij ons in komen wonen om voor de gewassen te zorgen, terwijl 
hij zijn zoons en zijn vrouw de verantwoordelijkheid gaf voor het 
hooi-  en grasland en een kleine kudde melkkoeien.

‘Vaders brieven waren ons gezin echt tot zegen. Het leek ons, 
kinderen, alsof ze van de andere kant van de wereld kwamen, ter-
wijl ze in werkelijkheid uit Springfield (Massachusetts, VS), Chicago 
(Illinois, VS) en Cedar Rapids en Marshalltown (Iowa, VS) kwamen. 
Jazeker, er kwam door vaders zending een liefde voor het zendings-
werk in ons gezin die ons nooit meer heeft verlaten.

‘Later breidde ons gezin zich uit tot elf kinderen, zeven zoons en 
vier dochters. Alle zeven zoons zijn op zending geweest — som-
mige zelfs twee of drie keer. Later gingen ook twee dochters met 
hun echtgenoot op zending. De twee andere zussen, die allebei 
weduwe waren — de ene met acht en de andere met tien kinderen 
— hebben samen een zending in Birmingham (Engeland) vervuld.

‘Het is een erfgoed dat de familie Benson nu, tot in de derde en 
vierde generatie, nog steeds tot zegen is. Was het dan geen waar 
geschenk uit liefde?’ 5

Als jonge man in dienst van de kerk

Geïnspireerd door het voorbeeld van zijn ouders en gemoti-
veerd door zijn eigen verlangen om mede het koninkrijk van God 
op aarde op te bouwen, aanvaardde Ezra Taft Benson oproepen 
om te dienen met enthousiasme. Toen hij negentien was, vroeg 
zijn bisschop en grootvader hem om een van de leiders te wor-
den van de vierentwintig jongemannen in de wijk. De jongeman-
nen maakten deel uit van de Boy Scouts of America en Ezra werd 
assistent- scoutleider.

In deze roeping was het onder andere zijn taak om de jonge-
mannen in een koor te laten zingen. Onder zijn leiding wonnen de 
jongemannen een korenwedstrijd in de ring en plaatsten zich zo 
voor een regionale wedstrijd. Om hen te motiveren om te oefenen 
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en zo goed mogelijk te zingen, beloofde Ezra, als ze de regionale 
wedstrijd zouden winnen, hen mee op een trektocht van ruim vijftig 
kilometer door de bergen naar een meer te nemen. Dat plan werkte 
— de jongemannen uit Whitney wonnen.

‘We begonnen onze trektocht te plannen’, vertelde president 
Benson, ‘en tijdens een bijeenkomst stak een kleine twaalfjarige 
zijn hand op en zei heel plechtig: “[…] Ik wens een motie in te 
dienen.” […] Ik zei: “In orde, zeg het maar.” Hij zei: “Ik stel voor dat 
we allemaal ons haar heel kort knippen zodat we ons op de tocht 
niet met kammen en borstels hoeven bezig te houden.”’

Uiteindelijk gingen alle jongemannen akkoord om hun haar in 
de aanloop naar de trektocht kort te laten knippen. Ze werden er 
nog enthousiaster over toen een van hen voorstelde dat ook de 
scoutleiders hun haar moesten laten millimeteren. President Benson 
vertelde verder:

‘Twee scoutleiders namen plaats in de stoel van de kapperszaak. 
De kapper knipte met bijzonder veel plezier beide kapsels ultra-
kort. Toen hij bijna klaar was, zei hij: “Als jullie me je hoofd laten 
scheren, hoeven jullie niet te betalen.” En zo vertrokken we op die 
trektocht — vierentwintig jongens met stekels en twee scoutleiders 
met een kaal hoofd.’

President Benson heeft over zijn ervaringen met de jongeman-
nen in de wijk gezegd: ‘Een van de geneugten van het werken met 
jongens is dat je er tijdens je werk voor beloond wordt. Je kunt het 
resultaat van je leiderschap dagelijks zien terwijl je door de jaren 
heen met ze werkt en ziet hoe ze standvastig en volwassen wor-
den, en gretig de moeilijkheden en verantwoordelijkheden van vol-
wassenheid aangaan. Zo’n voldoening kan voor geen enkele prijs 
gekocht worden; die moet worden verdiend door dienstbetoon en 
toewijding. Wat is het heerlijk om zelfs maar een klein aandeel te 
hebben in de ontwikkeling van jongens tot echte mannen.’ 6

President Benson is die jongemannen nooit vergeten en hij heeft 
geprobeerd om contact met hen te blijven houden. Vele jaren na 
die trektocht van vijftig kilometer bezocht hij de wijk Whitney als 
lid van het Quorum der Twaalf Apostelen en sprak hij met enkele 
van hen. Ze vertelden hem dat tweeëntwintig van de vierentwintig 
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jongens trouwe leden gebleven waren. Ze waren er twee uit het 
oog verloren. President Benson vond die twee mannen uiteinde-
lijk, hielp hen weer actief te worden en verzegelde hun gezin in 
de tempel.7

Flora het hof maken

In het najaar van 1920 reisde Ezra veertig kilometer van Whitney 
naar Logan (Utah, VS) om zich aan het Utah Agricultural College 
(nu Utah State University) in te schrijven. Hij was samen met wat 
vrienden toen hij zijn oog liet vallen op een jonge vrouw. Later zei 
hij daarover:

‘We zaten buiten bij de melkschuur toen een — heel charmante 
en mooie — jonge vrouw in haar kleine auto langskwam om bij 
de boerderij melk te halen. Toen de jongens naar haar zwaaiden, 
zwaaide ze terug. Ik vroeg: “Wie is dat meisje?” Ze zeiden: “Dat is 
Flora Amussen.”

flora Amussen Benson, voor ze trouwde met ezra taft Benson
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‘Ik zei: “Weet je, ik krijg sterk het gevoel dat ik met haar zal 
trouwen.”’

Ezra’s vrienden lachten hem uit en zeiden: ‘Ze is te populair voor 
een boerenjongen.’ Maar hij was onverschrokken. ‘Dat maakt het 
alleen maar interessanter’, zei hij.

Kort na dit gesprek ontmoetten Ezra en Flora elkaar voor het 
eerst in Whitney, waar ze bij een van Ezra’s nichten verbleef. En 
kort daarna nodigde Ezra haar uit voor een dansavond. Ze nam 
de uitnodiging aan en deze en andere dates leidden tot wat ze 
later een ‘geweldige verkering’ noemden. Maar hun verkering werd 
onderbroken — en op veel manieren verbeterd — toen Ezra een 
zendingsoproep naar de Britse Zending kreeg.

Tijdens de voorbereiding van zijn zending spraken hij en Flora 
over hun relatie. Ze wilden vrienden blijven, maar ze begrepen ook 
dat Ezra een toegewijde zendeling moest zijn. ‘Voor mijn vertrek 
hadden Flora en ik besloten om elkaar maar één keer per maand 
te schrijven’ zei hij. ‘We besloten ook dat onze brieven aanmoedi-
ging, vertrouwen en nieuwtjes zouden bevatten. En dat deden we 
dan ook.’ 8

Twee zendelingen

De Britse Zending, een vruchtbaar gebied voor vele mormoonse 
zendelingen, was dat niet voor ouderling Benson en zijn collega’s. 
Britse tegenstanders, waaronder enkele geestelijken, hadden de 
bevolking tot haat tegenover heiligen der laatste dagen aangezet 
door anti- mormoonse artikelen, romans, toneelstukken en films 
in omloop te brengen. Ouderling Benson was uiteraard bedroefd 
dat de mensen negatief tegenover het herstelde evangelie ston-
den, maar hij liet die beproevingen zijn geloof niet verzwakken. 
Hij schreef in zijn dagboek dat de plaatselijke jongeren zijn collega 
en hem treiterden door ‘Mormonen!’ te roepen. Hij dacht daarbij: 
‘Godzijdank ben ik er een.’ 9

Ouderling Benson verkondigde het evangelie niet alleen aan 
niet- leden, hij was ook priesterschapsleider en administrateur voor 
de leden in Groot- Brittannië. Deze verschillende mogelijkheden 
om te dienen gaven hem mooie ervaringen die in schril contrast 



10

H e t  l e V e n  e n  d e  B e d I e n I n g  VA n  e z r A  t A f t  B e n s o n

stonden met de moeilijkheden die hij vaak te verduren kreeg. 
Ouderling Benson doopte en bevestigde enkele mensen en hielp 
er vele nader tot de Heer te komen. Hij vertelde bijvoorbeeld over 
een keer toen hij in een bijeenkomst die door getrouwe leden was 
belegd de ingeving kreeg om zo te spreken dat de vrienden van 
de leden een getuigenis ontvingen dat Joseph Smith een profeet 
van God was.10 Hij schreef dat hij op een keer samen met zijn col-
lega een erg zieke vrouw een zalving gaf. Tien minuten later was 
ze weer beter.11 Hij was erg blij toen hij als administrateur namen 
in het ledenregister van de kerk vond, die de plaatselijke leiders 
uit het oog verloren waren.12 Hij kreeg nuttige leiderschapstrai-
ning van twee zendingspresidenten die ook leden van het quo-
rum der Twaalf Apostelen waren: ouderlingen Orson F. Whitney 
en David O. McKay.

Ouderling Benson was dankbaar voor de bescherming van de 
Heer bij het verkondigen van het evangelie. Op zekere avond 
omsingelde een groep mannen zijn collega en hem en wilden ze 
hen in de rivier gooien. Hij bad in stilte om hulp. Later vertelde hij 
over die ervaring: ‘een grote, stevige man baande zich een weg 
door de groep en kwam me tegemoet. Hij keek me in de ogen en 
zei met een krachtige, duidelijke stem: “Jonge man, ik geloof elk 
woord dat je vanavond gezegd hebt.” Terwijl hij met me sprak, 
kreeg ik weer wat ruimte om me heen. Voor mij was dit een recht-
streeks antwoord op mijn gebed. Toen verscheen er een Britse 
bobby [agent].’ 13

Als ouderling Benson anderen niet diende, ‘hield hij zich bezig 
met het “verslinden van het Boek van Mormon”, vooral de zending-
servaringen van de zonen van Mosiah.’ 14 Hij putte ook troost en 
steun uit de brieven van het thuisfront, waarover hij zei dat hij ze 
voortdurend las. Toen hij achteraf op zijn zending terugkeek, zei 
hij: ‘Moeder en vader stortten hun hart bij me uit in hun brieven. 
Het gaf me als jonge man veel kracht. Flora’s brieven waren erg 
geestelijk en moedigden me aan; ze waren nooit sentimenteel. Ik 
denk dat ik daardoor nog meer van haar hield en haar nog meer 
waardeerde.’ 15

Ouderling Benson werd op 2 november 1923 als voltijdzende-
ling ontheven. Hij wilde niet vertrekken en zei dat afscheid nemen 
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van de ‘lieve heiligen’ van Groot- Brittannië ‘het moeilijkste deel 
van [zijn] zending was’.16 Maar hij keek ernaar uit om zijn familie 
en Flora weer te zien.

En Flora keek er ook naar uit om Ezra te zien. Maar ze wilde niet 
enkel tijd met hem doorbrengen. Ze keek echt naar zijn toekomst 
en zijn potentieel. Sinds haar tienerjaren had ze gezegd dat ze ‘met 
een boer wilde trouwen’ 17 en ze was blij dat Ezra op de boerderij 
van de familie in Whitney wilde gaan wonen. Maar ze had het 
gevoel dat ze haar opleiding eerst moest afmaken. Later zei ze: ‘[Ik] 
bad en vastte om de Heer te vragen me te laten weten hoe ik hem 
het beste kon ondersteunen in zijn dienstverlening aan anderen. Ik 
kreeg het gevoel dat de bisschop me op zending zou roepen als hij 
me waardig achtte. Voor Ezra kwam de kerk op de eerste plaats, 
dus wist ik dat hij er niets op tegen zou hebben.’ 18

Ezra was verbaasd toen Flora hem tijdens hun verkering ver-
telde dat ze een zendingsoproep naar de Hawaiiaanse eilanden had 
aanvaard. Ze werd op 25 augustus 1924 aangesteld en vertrok de 
volgende dag. Vlak na haar vertrek schreef Ezra in zijn dagboek: 
‘We waren allebei gelukkig omdat we het gevoel hadden dat de 
toekomst ons veel te bieden had en dat deze scheiding gecompen-
seerd zou worden. Maar toch is het moeilijk om dromen uiteen te 
zien spatten. En hoewel we er soms over huilden, ontvingen we 
van Hem de bevestiging dat het allemaal wel in orde zou komen.’ 19

En alles kwam ook in orde. Flora’s zendingspresident zei dat 
ze ‘een heel goede, energieke zendeling’ 20 was die haar ‘hart, ziel, 
tijd en talenten aan het werk van de Heer toewijdde’.21 Ze hield 
in delen van het zendingsgebied toezicht op het jeugdwerk, gaf 
les aan kinderen in het basisonderwijs, diende in de tempel, en 
deed haar best om de plaatselijke leden te versterken. Ze was zelfs 
een tijdje de collega van haar moeder, Barbara Amussen, die als 
weduwe op een korte zending geroepen was. Samen kwamen ze 
een man tegen die jaren geleden in de Verenigde Staten lid van 
de kerk geworden was door contact met de vader van Flora, Carl 
Amussen. Deze bekeerling was sindsdien minderactief geworden, 
maar Flora en haar moeder begeleidden hem zodat hij terug naar 
de kerk kwam.22
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Ezra bleef niet bij de pakken zitten toen Flora op zending was. 
Hij kocht de boerderij van de familie met zijn broer Orval en zette 
zijn opleiding voort. Hij ging naar de Brigham Young University 
in Provo (Utah, VS) terwijl Orval in Whitney bleef en de boerderij 
leidde. Ze spraken af dat Ezra na zijn opleiding naar de boerderij 
terug zou keren, zodat Orval op zending kon gaan en zijn opleiding 
kon afmaken. Omdat Ezra de opleiding aan de BYU snel wilde 
afronden, hield hij zich aan een druk studieschema. Hij nam ook 
deel aan de sociale evenementen aan de universiteit zoals dans-
avonden, feestjes en toneelstukken.

Hoewel Ezra in zijn laatste jaar op school tot ‘populairste man 
van BYU’ verkozen werd, kon niemand hem bij Flora wegkapen. 
Later zei hij dat hij ‘ongeduldig’ was om haar terug te zien toen haar 
zending in juni 1926 ten einde liep, maar hij vertelde er gelijk bij 
dat hij niet op haar terugkomst ‘gewacht’ had.23 Een paar maanden 
voor haar terugkomst studeerde hij cum laude af.

Leven als paar

Een maand na Flora’s thuiskomst van zending, kondigden ze hun 
verloving aan. Sommige mensen stelden zich nog steeds vragen bij 
de keuze van Flora. Ze begrepen niet dat zo’n succesvolle, rijke en 
populaire vrouw met een boerenjongen genoegen nam. Maar ze 
bleef zeggen dat ze ‘altijd al met een boer wilde trouwen’.24 Ezra 
‘was praktisch, verstandig en standvastig’, zei ze. Ze ging verder: ‘Hij 
was lief voor zijn ouders en ik wist dat hij mij zou respecteren als 
hij hen respecteerde.’ 25 Ze noemde hem ‘een ruwe diamant’ en zei: 
‘Ik zal er alles aan doen om hem bekend te maken en een goede 
naam te geven, niet alleen in onze kleine gemeenschap, maar over 
de hele wereld.26

Flora en Ezra werden op 10 september 1926 in de Salt 
Laketempel door ouderling Orson F. Whitney van het quorum der 
Twaalf Apostelen verzegeld. Ze vierden hun huwelijk alleen met 
een ontbijt voor familieleden en vrienden. Na het ontbijt vertrok 
het jonge paar meteen in hun Ford Model T pick- up naar Ames 
(Iowa, VS) waar Ezra een masteropleiding landbouweconomie aan 
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de Iowa State College of Agriculture and Mechanical Arts ging vol-
gen (nu de Iowa State University of Science and Technology).

Een groot deel van de reis ging over zandwegen en door bijna 
onbewoond land. Ze overnachtten acht keer in een tent die lekte. 
In Ames aangekomen huurden ze een flat op loopafstand van de 
campus. Het was een kleine flat en ze hadden het gezelschap van 
een grote familie kakkerlakken, maar zei Ezra: ‘Het werd al snel 
het meest gezellige optrekje dat je je maar kunt inbeelden.’ 27 Ezra 
wijdde zich weer volledig aan zijn studie. In minder dan een jaar 
tijd, na vele uren studie, colleges volgen, en schrijven, behaalde hij 
zijn masterdiploma. Het paar dat nu in verwachting was van hun 
eerste kindje, keerde terug naar de boerderij van de familie Benson 
in Whitney.

Evenwicht tussen carrière en kerk

Toen het gezin Benson naar Whitney was teruggekeerd, werkte 
Ezra hard op de boerderij. Hij melkte de koeien, verzorgde de var-
kens en kippen en teelde suikerbiet, graan, alfalfa en andere gewas-
sen. Orval werd op voltijdzending naar Denemarken geroepen.

Minder dan twee jaar later bood de plaatselijke overheid Ezra een 
job als landbouwconsulent van de county aan. Op aanmoediging 
van Flora, aanvaardde Ezra de aanbieding, ook al betekende het 
dat ze de boerderij moesten verlaten en naar het nabije Preston 
moesten verhuizen. Hij nam een plaatselijke boer in dienst om op 
de boerderij te letten tot de terugkomst van Orval.

Ezra’s nieuwe takenpakket bestond uit plaatselijke boeren raad 
geven over productiviteitsproblemen. Hij vond vooral dat de boeren 
het beter moesten doen op het vlak van marketing — iets wat in 
het begin van de crisisjaren nog belangrijker werd en waar hij door 
zijn opleiding landbouweconomie in kon voorzien. Hij spoorde de 
boeren aan om zich aan te sluiten bij boerencoöperaties, waardoor 
ze hun kosten laag konden houden en de beste prijs voor hun werk 
konden krijgen.28

Ezra’s deskundigheid als landbouwkundig leider leidde tot 
andere carrièremogelijkheden. Van 1930 tot 1939 werkte hij als 
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landbouweconoom en - specialist voor de University of Idaho 
Extension Division in Boise, de hoofdstad van de staat Idaho. 
Tussen augustus 1936 en juni 1937 werd die baan onderbroken 
toen het gezin Benson naar Californië verhuisde, zodat Ezra aan 
de University of California in Berkeley een studie in landbouweco-
nomie kon volgen.

Ondanks hun drukke beroeps-  en gezinsleven, maakten Ezra 
en Flora tijd vrij om in de kerk te dienen. In Whitney, Preston 
en Boise werden ze geroepen om les en leiding aan jongeren te 
geven.29 Ze namen deze roepingen enthousiast aan en geloofden 
dat ‘de jeugd onze toekomst is’.30 Ezra kreeg ook de kans om het 
plaatselijk zendingswerk vooruit te helpen.31 In Boise werd Ezra 
als raadgever in een ringpresidium geroepen. Die roeping bleef hij 
zelfs even uitvoeren toen hij met zijn gezin in Californië woonde. 
De ring Boise groeide snel en in november 1938 splitste ouderling 
Melvin J. Ballard van het Quorum der Twaalf Apostelen de ring op 
in drie ringen. Ezra Taft Benson werd een van de ringpresidenten.

ezra taft Benson toen hij in 1926 afstudeerde aan Brigham Young University
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In januari 1939 was Ezra verbaasd dat hij de functie van secretaris 
van de National Council of Farmer Cooperatives [nationale bond 
van boerencoöperaties] in Washington D.C. aangeboden kreeg. Hij 
vroeg Flora om raad. Omdat hij pas twee maanden als ringpresident 
werkzaam was, vroeg hij ook het Eerste Presidium om raad. Ze 
spoorden hem aan om de functie te aanvaarden. Hij nam in maart 
1939 samen met zijn gezin afscheid van hun vrienden in Boise en 
verhuisde naar Bethesda (Maryland, VS), nabij Washington D.C. In 
juni 1940 werd hij opnieuw als ringpresident geroepen, maar nu 
van de nieuwe ring Washington in Washington D.C.

Een liefdevol, eensgezind gezin

Ezra en Flora Benson dachten steeds aan het eeuwig belang van 
hun band met elkaar en de band met hun kinderen, ouders, broers 
en zussen. Ze streefden niet enkel uit plichtsbesef naar een hecht 
gezin; ze hielden echt van elkaar en wilden bij elkaar zijn — zowel 
in dit leven als in de eeuwigheid.

Ezra’s vele taken voor zijn werk en de kerk hielden hem vaak 
van huis weg. Soms bleek dat duidelijk uit de opmerkingen van 
zijn jonge kinderen. Toen hij bijvoorbeeld op een zondagochtend 
naar een kerkbijeenkomst ging, zei zijn dochter Barbara: ‘Dag, papa. 
En kom ons gauw nog eens bezoeken.’ 32 Ezra was inderdaad vaak 
van huis en het was niet makkelijk voor Flora om hun zes kinderen 
alleen op te voeden. Ze gaf soms toe dat ze zich ‘eenzaam en een 
beetje ontmoedigd’ voelde.33 Maar ze bleef haar taak als echtgenote 
en moeder koesteren en ze was blij met de toewijding van haar 
man aan de Heer en aan zijn gezin. Ze schreef Ezra in een brief: 
‘Zoals gewoonlijk lijken de dagen wel maanden sinds je vertrek. 
[Maar] als elke man […] zijn geloof liefhad en naleefde zoals jij dat 
doet, zou er heel weinig verdriet [en] leed zijn. […] Je bent steeds zo 
toegewijd aan je gezin en staat altijd klaar om anderen te helpen.34

Ezra toonde die toewijding telkens als hij thuis was. Hij nam 
de tijd om met zijn zes kinderen te lachen en te spelen, naar hen 
te luisteren, hun mening over belangrijke kwesties te vragen, het 
evangelie te onderwijzen, huishoudelijke karweitjes op te knappen, 
en hun elk afzonderlijk aandacht te schenken. De kinderen putten 
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troost en kracht uit de liefde die hun ouders hun gaven. (Omdat 
Ezra Taft Benson het gezin zo belangrijk vond, behandelt dit boek 
het onderwerp in twee hoofdstukken. Die hoofdstukken, getiteld 
‘Huwelijk en gezin — door God ingesteld’ en ‘De heilige roepingen 
van vaders en moeders’, bevatten herinneringen van zijn kinderen 
aan hun liefdevolle thuis.)

Tot apostel geroepen

In de zomer van 1943 verliet Ezra Maryland om samen met 
zijn zoon Reed enkele boerencoöperaties in Californië te bezoe-
ken als onderdeel van zijn taak bij de National Council of Farmer 
Cooperatives. Hij had ook enkele bezoeken aan kerkleiders in Salt 
Lake City en familieleden in Idaho gepland.

Op 26 juli deden ze, voordat ze na hun werkbezoek terug naar 
huis gingen, eerst Salt Lake City aan. Ze vernamen dat president 
David O. McKay, met wie Ezra minder dan twee weken geleden 
gesproken had, naar hem op zoek was. Ezra belde president McKay 
op, die hem vertelde dat president Heber J. Grant, toenmalig pre-
sident van de kerk, hem wilde spreken. Ezra en Reed werden 
naar het zomerhuis van president Grant gebracht dat op een paar 
minuten van het centrum van Salt Lake City gelegen was. Bij aan-
komst ‘[werd] Ezra meteen naar de slaapkamer van president Grant 
geleid, waar de oude profeet lag te rusten. Op verzoek van de pre-
sident sloot Ezra de deur en ging naast het bed op een stoel zitten. 
President Grant nam de hand van Ezra in zijn beide handen en met 
tranen in zijn ogen zei hij eenvoudigweg: “Broeder Benson, met 
heel mijn hart wil ik u feliciteren en ik bid dat God u zal zegenen. 
Want u bent gekozen als het jongste lid van het Quorum der Twaalf 
Apostelen.”’ 35

In zijn dagboek noteerde Ezra:

‘Die mededeling was ongelofelijk en overweldigend. […] Enkele 
minuten lang kon ik alleen maar zeggen: “O, president Grant, dat 
kan niet waar zijn!” En dat moet ik wel verscheidene malen her-
haald hebben voordat ik in staat was om mijn [gedachten] vol-
doende op een rijtje te hebben om te beseffen wat er gebeurde. […] 
Hij hield mijn hand lang vast terwijl we allebei huilden. […] Ruim 
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een uur waren we bij elkaar, en een groot deel van die tijd hielden 
we hartelijk elkaars handen vast. [Hoewel hij] zwak was, was zijn 
verstand helder en levendig, en ik was diep onder de indruk van 
zijn lieve, vriendelijke, nederige geest die in mijn ziel leek te kijken.

‘Ik voelde me zo zwak en incapabel dat ik zijn troostende en 
geruststellende woorden des te meer waardeerde. Hij zei onder 
andere: “De Heer heeft de gewoonte om mannen die als leider 
worden geroepen, groot te maken.” Toen ik in mijn zwakheid in 
staat was om te zeggen dat ik van de kerk hield, zei hij: “Dat weten 
we. De Heer wil mensen die alles voor zijn werk geven.”’ 36

Na dit gesprek werden Ezra en Reed naar de woning van pre-
sident McKay gebracht. Onderweg zei Ezra niets over zijn erva-
ring met president Grant en Reed vroeg er niet naar. Toen ze bij 

Het Quorum der twaalf Apostelen, ergens tussen oktober 1950 en april 
1951. staand, van links naar rechts: delbert l. stapley; Henry d. Moyle; 

Matthew cowley; Mark e. Petersen; Harold B. lee; ezra taft Benson; 
spencer W. Kimball. zittend, van links naar rechts: John A. Widtsoe; 

stephen l richards; david o. McKay, President of the Quorum of the twelve; 
Joseph fielding smith, Acting President; Joseph f. Merrill; Albert e. Bowen.
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president McKay thuis waren, vertelde president McKay aan Reed 
wat er gebeurd was. Daarna vielen Ezra en Reed elkaar in de armen.

Die avond, toen Ezra en Reed met de trein naar huis reden, was 
Ezra onrustig. De volgende dag belde hij Flora op en vertelde hij 
haar over zijn roeping tot apostel. ‘Ze zei dat ze het fantastisch vond 
en gaf me haar volledige vertrouwen dat ik het aankon’, zei hij. ‘Met 
haar praten, gaf me vertrouwen. Ze heeft altijd meer vertrouwen in 
mij gehad dan ikzelf.’ 37

De volgende weken maakten Ezra en Flora alles gereed om naar 
Utah te verhuizen. Ezra deed zijn best om een vlotte overgang voor 
zijn opvolger aan de National Council of Farmer Cooperatives te 
bewerkstelligen. Hij werd op 1 oktober 1943 samen met Spencer W. 
Kimball als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen gesteund en 
ze werden op 7 oktober tot apostel geordend. Ouderling Kimball 
werd als eerste geordend.

En zo begon de bediening van ouderling Ezra Taft Benson als 
‘bijzondere getuige van de naam van Christus in de hele wereld’ 
(LV 107:23).

Voedsel, kleding en hoop verstrekken 
in het naoorlogse Europa

Op 22 december 1945 riep president George Albert Smith het 
Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen bijeen voor 
een bijzondere bijeenkomst. Hij zei dat het Eerste Presidium de 
inspiratie had ontvangen om een apostel de Europese Zending te 
laten presideren en er toezicht op de kerk te houden. De Tweede 
Wereldoorlog was dat jaar geëindigd en veel Europese landen 
begonnen net met de wederopbouw na de wijdverbreide verwoes-
tingen van de oorlog. Het Eerste Presidium vond dat ouderling Ezra 
Taft Benson de geschikte man voor deze klus was.

Dat was een grote verrassing voor ouderling Benson, het nieuw-
ste en jongste lid van het quorum. Dit betekende dat hij, net als zijn 
vader 34 jaar eerder, van zijn jonge gezin gescheiden zou zijn. Het 
Eerste Presidium kon hem niet vertellen hoelang hij weg zou zijn. 
Maar hij verzekerde hen dat zijn vrouw en kinderen hem zouden 
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steunen en hij uitte zijn totale bereidheid om te dienen.38 Later 
beschreef hij de opdracht die hij gekregen had:

‘De omvang ervan was overweldigend. Ze [het Eerste Presidium] 
gaven ons een vierledige opdracht: ten eerste, de geestelijke zaken 
van de kerk in Europa leiden; ten tweede, de heiligen in heel 
Europa voorzien van voedsel, kleding en beddengoed; ten derde, 
de reorganisatie van de verschillende zendingsgebieden in Europa 
tot stand brengen; en ten vierde, de terugkeer van zendelingen 
naar die landen voorbereiden.’ 39 Maar president Smith gaf hem de 
vertroostende belofte: ‘Ik ben helemaal niet bezorgd om je. Je zult 
er even veilig zijn als op andere plekken op aarde als je op jezelf 
let en je zult er een belangrijk werk verrichten.’ 40

Ouderling Benson beschreef hoe hij zijn vrouw en kinderen het 
nieuws bracht: ‘In een fijn en indrukwekkend gesprek met mijn 
vrouw, waarin tranen gelaten werden, uitte Flora haar liefdevolle 
dankbaarheid en verzekerde ze me van haar gehele steun. Tijdens 
het avondeten vertelde ik het aan de kinderen, die verrast, geïnte-
resseerd en loyaal waren.’ 41

Toen ouderling Benson en zijn collega, Frederick W. Babbel, in 
Europa aankwamen, waren ze bedroefd om de ziekte, armoede 
en vernietiging die ze om hen heen zagen. In een brief aan Flora 
schreef ouderling Benson bijvoorbeeld over moeders die dankbaar 
waren voor geschenken zoals zeep, naald en draad, en een sinaas-
appel. Ze hadden zulke dingen jarenlang niet gezien. Ouderling 
Benson merkte op dat ze met de karige rantsoenen die ze vroeger 
kregen ‘als ware moeders zichzelf hadden uitgehongerd door hun 
kinderen meer te geven.’ 42 Hij vertelde over kerkbijeenkomsten in 
‘gebombardeerde gebouw[en]’ en in ‘bijna volledige duisternis’.43 
Hij vertelde over vluchtelingen — ‘arme, ongewenste mensen […] 
die uit hun veilige huis naar onbekende bestemmingen waren ver-
jaagd.’ 44 Hij vertelde over wonderen in het puin van de oorlog.

Een van die wonderen zag hij in het leven van de heiligen in heel 
Europa. Onderweg vroeg ouderling Benson zich af hoe de leden 
hem zouden ontvangen. ‘Zou hun hart vol verbittering zijn? Zouden 
ze haatgevoelens hebben? Zouden ze opstandig ten opzichte van 
de kerk zijn?’ Hij werd geïnspireerd door wat hij zag:
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‘Toen ik in de opgeheven gezichten van de heiligen keek, bleek 
en mager, velen in lompen gekleed, sommigen zelfs blootsvoets, 
kon ik het licht van het geloof in hun ogen zien stralen terwijl zij 
getuigenis aflegden van de goddelijkheid van dit belangrijke werk 
en uiting gaven aan hun dankbaarheid voor de zegeningen van de 
Heer. […]

‘We ontdekten dat onze leden hun leven op een geweldige 
manier hadden voortgezet. Hun geloof was sterk, hun toewijding 
nog sterker en hun trouw onovertroffen. Bijna niemand was verbit-
terd of ten einde raad. Er heerste een geest van kameraadschap en 
broederschap over de grenzen van de zendingsgebieden heen. Als 
we reisden, vroegen de leden ons om hun broeders en zusters in 
andere landen de groeten te doen, ook al voerden hun landen een 
paar maanden eerder nog oorlog tegen elkaar. Zelfs de vluchtelin-
gen ‘zongen ijverig de gezangen van Zion’ en ‘knielden ’s avonds en 
’s ochtends samen neer in gebed en getuigden van de zegeningen 
van het evangelie.’ 45

De kracht van het welzijnsprogramma van de kerk was even-
eens een wonder. Dit programma dat minder dan tien jaar bestond, 
redde het leven van vele heiligen der laatste dagen in Europa. De 
heiligen werden gezegend omdat ze zelf het beginsel van dienstver-
lening toepasten. Ze hielpen elkaar in nood door voeding, kleding 
en andere benodigdheden met elkaar te delen. Ze plantten zelfs 
tuinen in gebombardeerde gebouwen. Ze werden ook geholpen 
door de steun van heiligen der laatste dagen in andere delen van 
de wereld. Die schonken ongeveer tweeduizend ton aan goederen. 
Ouderling Benson vertelde dat kerkleiders ontroerd waren toen 
ze de basisvoorzieningen zagen die ze aan hun leden mochten 
uitdelen, en dat hij bijeenkomsten bijwoonde waar tachtig pro-
cent van de kleding die de aanwezigen droegen geschonken was 
via het welzijnsprogramma.46 In een toespraak die hij kort na zijn 
thuiskomst in de algemene conferentie hield, zei hij: ‘Broeders en 
zusters, hebt u nog meer bewijzen nodig van de noodzaak van dit 
programma en de inspiratie die eraan voorafging? […] Ik zeg u dat 
God dit programma leidt. Het is een geïnspireerd programma!’ 47

Ouderling Benson en broeder Babbel ervoeren ook het mira-
kel dat de Heer de weg voor hen vrij maakte zodat ze tussen de 
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verschillende landen in Europa konden reizen. Keer op keer vroeg 
ouderling Benson legerofficieren om toegang tot bepaalde gebie-
den te krijgen, zodat hij met de leden kon vergaderen en goederen 
kon uitdelen. Telkens kreeg hij van die leiders en andere mensen 
nagenoeg hetzelfde antwoord: ‘Beseft u niet dat er hier een oorlog 
heeft gewoed? Er worden geen burgers toegelaten.’ En telkens keek 
hij die leiders in de ogen en legde hij rustig zijn bedoelingen uit, 
waarna hij samen met broeder Babbel verder mocht reizen en de 
opdracht van de Heer kon uitvoeren.48

Na een klein jaar werd ouderling Benson vervangen door ouder-
ling Alma Sonne, een assistent van de Twaalf, die samen met zijn 
vrouw, Leona, in Europa werkzaam was. Broeder Babbel bleef om 
ouderling en zuster Sonne te assisteren. Van 29 januari 1946, toen 
ouderling Benson uit Salt Lake City vertrok, tot 13 december 1946, 
toen hij terugkeerde, reisde hij in totaal bijna honderdduizend kilo-
meter. Ouderling Benson had het gevoel dat zijn zending haar doel 
bereikt had, maar voegde daar snel aan toe: ‘Ik weet wie de bron 
van ons succes was. Ik heb nooit het gevoel gehad dat het voor ons 
mogelijk was om onze zending zonder de leiding van de Heer te 

ouderling Benson (rechts) inspecteert hulpgoederen in Bergen (noorwegen)
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vervullen.’ 49 Aan de kracht van de heropgebouwde en groeiende 
kerk in Europa kon men zien dat de zending haar doel bereikt had. 
Dat kon men ook afleiden uit verhalen van individuele leden, zoals 
een man die president Thomas S. Monson vele jaren later in een 
bijeenkomst in Zwickau (Duitsland) aansprak. Hij vroeg president 
Monson om Ezra Taft Benson de groeten te doen. Hij voegde eraan 
toe: ‘Hij heeft mijn leven gered. Hij gaf me voedsel en kleding. Hij 
gaf me hoop. God zegene hem!’ 50

Vaderlandsliefde en staatsmanschap in 
dienst van de Amerikaanse overheid

Toen ouderling Benson weg van huis was, werd hij herinnerd 
aan iets wat hij van jongs af aan gekoesterd had: zijn burgerschap 
van de Verenigde Staten van Amerika. Hij had van zijn vader, 
George Taft Benson jr., geleerd om zijn vaderland en de beginselen 
waarop het gegrondvest was, lief te hebben. Hij had geleerd dat de 
grondwet van de Verenigde Staten — het document dat ten grond-
slag ligt aan de wetten van het land — door geïnspireerde mannen 
opgesteld was. Hij koesterde het stemrecht en hij is het gesprek dat 
hij met zijn vader na een verkiezing had nooit vergeten. George had 
een bepaalde kandidaat openlijk gesteund en zelfs in het gezins-
gebed voor hem gebeden. Toen George vernam dat zijn kandidaat 
de verkiezingen verloren had, hoorde Ezra hem voor de winnaar 
bidden. Ezra vroeg zijn vader waarom hij voor een man bad op wie 
hij niet gestemd had. ‘Jongen,’ antwoordde George, ‘ik denk dat hij 
onze gebeden meer nodig zal hebben dan mijn kandidaat.’ 51

In april 1948 hield ouderling Benson zijn eerste van vele toe-
spraken in de algemene conferentie waarin hij de nadruk legde 
op ‘de profetische zending’ van de Verenigde Staten van Amerika 
en het belang van vrijheid. Hij getuigde dat de Heer de Verenigde 
Staten had voorbereid om ‘de wieg van vrijheid’ te zijn, zodat het 
evangelie er hersteld kon worden.52 ‘We zijn allen volgelingen van 
de Vredevorst‘, zei hij aan het einde van zijn toespraak, ‘en we 
dienen ons leven opnieuw toe te wijden aan de verspreiding van 
waarheid en rechtschapenheid, en het behoud van […] vrijheid.’ 53 
In daaropvolgende toespraken omschreef hij de Verenigde Staten 
van Amerika als ‘de uitvalsbasis van de Heer in deze laatste dagen’.54
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Ouderling Benson waarschuwde voor bedreigingen van de vrij-
heid in de Verenigde Staten en de rest van de wereld. Hij sprak vaak 
zeer krachtig tegen ‘dwingende menselijke overheidsvormen die 
niet overeenstemmen met eeuwige beginselen’.55 Hij waarschuwde 
ook voor andere invloeden die de vrijheid bedreigden, zoals onze-
delijke ontspanning, gebrek aan respect voor de sabbat, zelfge-
noegzaamheid en valse leerstellingen.56 Hij moedigde heiligen der 
laatste dagen over de hele wereld aan om hun invloed te gebruiken 
om ervoor te zorgen dat wijze en goede mensen tot openbare amb-
ten verkozen zouden worden.57 Hij zei: ‘De verkondiging van het 
evangelie kan alleen maar gedijen in een omgeving van vrijheid. 
Jazeker, we zeggen allemaal dat we de vrijheid liefhebben. Maar 
dat is niet voldoende. We moeten wat we liefhebben beschermen 
en waarborgen. We moeten de vrijheid redden.’ 58

Op 24 november 1952 werd de uitgesproken, vaderlandslie-
vende mening van ouderling Benson op de proef gesteld toen hij 
opgeroepen werd om zijn land te dienen. Hij was op uitnodiging 
van Dwight D. Eisenhower, de nieuw verkozen president van de 
Verenigde Staten, naar New York City gereisd. In de aanloop naar 
zijn beëdiging overwoog Eisenhower ouderling Benson een minis-
terspost (landbouw) in zijn kabinet aan te bieden — hij zou dus een 
van de topadviseurs van de president worden. Ouderling Benson 
voelde zich vereerd. ‘Maar’, zei hij later, ‘ik wilde die job niet. […] 
Ik dacht bij mezelf: geen enkel normaal mens zou in deze tijden 
minister van landbouw willen zijn. […] Ik wist ongeveer wat de 
positie inhield: versplinterend kruisvuur, enorme druk, ingewik-
kelde problemen. […] 

‘Maar niet alleen de problemen en stress baarden me zorgen. 
Die hebben we allemaal. Ik aarzelde, net als veel Amerikanen, 
om in de politiek te stappen. Natuurlijk wilde ik dat mannen met 
hoge idealen en een goed karakter verkozen werden om de over-
heid te leiden, maar dat was iets helemaal anders dan er zelf in te 
springen. […]

‘Maar bovenal was ik al erg tevreden met het werk dat ik als lid 
van de raad der Twaalf verrichtte. […] Ik was niet van plan om er 
verandering in te brengen en wilde dat ook niet.’ 59
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Vóór zijn afspraak met president elect Eisenhower had ouder-
ling Benson president David O. McKay, toenmalig president van 
de kerk, om raad gevraagd. President McKay had hem gezegd: 
‘Broeder Benson, het lijkt me erg duidelijk. Als die uitnodiging in 
de juiste geest verleend wordt, vind ik dat u die moet accepte-
ren.’ 60 Deze duidelijke raad, samen met het verlangen van ouderling 
Benson om ‘voor [zijn] overtuigingen als Amerikaan op te komen’, 
zorgde voor wat hij een ‘interne worsteling’ noemde.61

Tijdens hun eerste ontmoeting duurde het niet lang voor presi-
dent elect Eisenhower ouderling Benson de post van minister van 
landbouw aanbood. Ouderling Benson begon meteen argumenten 
op te sommen waarom hij niet de geschikte man was voor deze 
betrekking, maar president elect Eisenhower hield vol. Hij zei: ‘We 
hebben een werk te verrichten. Ik wilde eerlijk gezegd geen pre-
sident zijn toen ik onder druk kwam te staan. Maar je kunt niet 
weigeren Amerika te dienen. Ik wil u aan mijn zijde en u kunt geen 
nee zeggen.’ 62

‘Dat gaf de doorslag’, herinnerde ouderling Benson zich. ‘Er was 
aan de voorwaarden van de raad van president McKay voldaan. 
Ook al had ik het gevoel dat ik van mijn kerk een grotere eer had 
ontvangen dan de overheid me kon bieden, en dat zei ik hem ook, 
accepteerde ik de post van minister van landbouw voor ten minste 
twee jaar — als hij me zolang wilde aanhouden.’ 63

Meteen nadat hij de positie aanvaard had, vergezelde ouderling 
Benson president elect Eisenhower naar een persconferentie, waar 
zijn aanstelling bekendgemaakt werd. Na de persconferentie keerde 
hij terug naar het hotel. Hij belde Flora op en vertelde haar dat pre-
sident elect Eisenhower hem voor een ministerspost had gevraagd 
en dat hij die aanvaard had.

Ze antwoordde: ‘Ik wist dat hij dat zou vragen. En ik wist dat je 
erop in zou gaan.’

Hij legde uit: ‘Het zal een verschrikkelijke verantwoordelijkheid 
en heel wat problemen voor ons beiden met zich meebrengen.’

‘Dat weet ik,’ zei ze, ‘maar het lijkt Gods wil te zijn.’ 64

Zoals ouderling Benson had verwacht, was zijn ambtsperiode 
als minister van landbouw een woelige ervaring voor hem en zijn 
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gezin. Maar hij hield vol dat hij niet probeerde om ‘de meest popu-
laire man te zijn’ en dat hij gewoon ‘de landbouw en Amerika van 
dienst [wilde] zijn’ 65 — en hij volgde zijn eigen raad: ‘Het is een 
goede tactiek om voor het goede te vechten, zelfs als dat je impo-
pulair maakt. Misschien moet ik zeggen, vooral als dat je impopu-
lair maakt.’ 66 Gelukkig hield hij zich niet met populariteit bezig, 
want terwijl hij standvastig en trouw aan zijn overtuigingen bleef, 
schommelde zijn populariteit bij politici en de bevolking drastisch. 
Sommigen wilden dat hij uit zijn ambt als minister van landbouw 
werd gezet.67 Anderen stelden hem voor als vicepresident van de 
Verenigde Staten.68

Zelfs als overheidsdienaar was ouderling Benson openhartig over 
zijn christelijke idealen, zijn getuigenis van het herstelde evangelie 
en zijn toewijding aan De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen 
der Laatste Dagen. Telkens als hij een vergadering met zijn col-
lega’s van het ministerie van landbouw leidde, begon de vergade-
ring met een gebed.69 Hij stuurde president Eisenhower passages 
uit het Boek van Mormon die profeteerden over het lot van de 
Verenigde Staten van Amerika. Later zei de president dat hij ze ‘met 
grote interesse’ gelezen had.70 Hij gaf veel wereldleiders ook een 
exemplaar van het Boek van Mormon.71 In 1954 vroeg Edward R. 
Murrow, een prominent tv- journalist in de Verenigde Staten, ouder-
ling Benson of hij een reportage van zijn gezin mocht maken voor 
het vrijdagavondprogramma ‘Person to Person’. Ouderling en zuster 
Benson weigerden aanvankelijk, maar stemden uiteindelijk toe na 
een gesprek met hun zoon Reed, die de uitnodiging als uitgelezen 
mogelijkheid tot zendingswerk beschouwde. Op 24 september 1954 
keken mensen over het hele land naar een spontane live- uitzending 
van een gezinsavond bij het gezin Benson thuis. Meneer Murrow 
ontving voor die uitzending meer post dan hij ooit voor andere 
uitzendingen had ontvangen. Mensen uit het hele land en van ver-
schillende religieuze strekkingen schreven om het gezin Benson 
voor hun stralende voorbeeld te bedanken.72

Ouderling Benson bleef gedurende het achtjarige bewind van 
president Eisenhower minister van landbouw. President McKay zei 
dat het werk dat ouderling Benson verricht had voor eeuwig een 
eer zou zijn voor de kerk en het land.73 Terugkijkend op die jaren 
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in de nationale schijnwerpers zei ouderling Benson: ‘Ik heb dit 
geweldige land lief. Het was een eer het te mogen dienen.’ 74 Hij zei 
ook: ‘Als ik de kans kreeg het opnieuw te doen, zou ik dezelfde 
weg inslaan.’ 75 Over zijn bediening als apostel zei hij: ‘Nu wijd ik 
mijn tijd toe aan het enige wat ik nog meer liefheb dan landbouw.’ 76

Hoewel de overheidsdienst van ouderling Benson er in 1961 
op zat, bleef hij zijn land en vrijheid liefhebben. Hij legde in zijn 
conferentietoespraken vaak de nadruk op deze onderwerpen. 
Over de Verenigde Staten van Amerika zei hij dat het een land 
was ‘dat ik met heel mijn hart liefheb’.77 Hij zei ook: ‘Ik verheug 
mij in het patriottisme in alle landen.’ 78 Hij spoorde de heiligen der 
laatste dagen aan hun land lief te hebben en zei: ‘Vaderlandsliefde 
gaat verder dan met een vlag zwaaien en stoere taal spreken. Het 
bepaalt hoe we reageren op maatschappelijke kwesties. Laat ons 
onszelf opnieuw als ware patriotten toewijden.’ 79  ‘Geheel anders 
dan de politieke opportunist stelt de ware staatsman het beginsel 

ouderling Benson wordt beëdigd als minister van landbouw  
van de Verenigde staten door opperrechter fred M. Vinson.  

President dwight d. eisenhower kijkt toe.
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boven populariteit en probeert hij de verstandige en rechtvaardige 
politieke beginselen populair te maken.’ 80

Een bijzondere getuige van Jezus Christus

Als apostel van de Heer Jezus Christus gaf ouderling Ezra Taft 
Benson gehoor aan het gebod ‘gaat heen in de gehele wereld, ver-
kondigt het evangelie aan de ganse schepping’ (Marcus 16:15) en 
‘[open de deur] door de verkondiging van het evangelie van Jezus 
Christus’ (LV 107:35). Hij was in vele delen van de wereld werk-
zaam, bezocht zendingsgebieden en onderwees de mensen.

Hij koesterde de gelegenheid om met de heiligen te spreken. 
Tijdens een conferentietoespraak zei hij: ‘Soms zeg ik na een 
bezoek aan enkele ringen tegen mijn vrouw dat ik niet weet hoe 
het er in de hemel aan toe zal gaan, maar ik kan daar niets beters 
vragen dan het genoegen en de vreugde te ervaren van het omgaan 
met de leidinggevenden van de ringen en wijken in Zion en de zen-
dingsgebieden op aarde. We zijn echt rijkelijk gezegend.’ 81 In een 
andere toespraak zei hij: ‘We hebben een echte geest van broeder-
schap en vriendschap in de kerk. Dat is iets krachtigs, een beetje 
ongrijpbaar, maar heel echt. Mijn collega’s en ik voelen het als we 
door de ringen en wijken van Zion en de zendingsgebieden reizen. 
[…] We voelen dan steeds die broederschap en vriendschap. Dat is 
een van de mooiste voordelen van lidmaatschap in de kerk en van 
het koninkrijk van God.’ 82

Ouderling Benson getuigde graag van de Heiland tot andersge-
lovenden. Zoals toen hij in 1959 met zijn vrouw en vier leden van 
het Amerikaanse ministerie van landbouw zeven landen, waaronder 
de Sovjet- Unie, bezocht. Hoewel hij daar als minister van landbouw 
was, raakte zijn apostolisch getuigenis het hart van vele mensen. 
Hij vertelde later:

‘Toen we op onze laatste avond in Moskou naar de luchthaven 
reden, zei ik […] tegen een van onze gidsen dat ik het jammer 
vond dat we niet in de gelegenheid waren geweest om een kerk 
in Rusland te bezoeken. Hij zei wat tegen de chauffeur, de auto 
maakte in het midden van de straat rechtsomkeer en we stopten 
uiteindelijk voor een oud gepleisterd gebouw in een donker, smal 
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met keien geplaveid zijstraatje nabij het Rode Plein. Het was een 
doopsgezinde kerk.

‘Het was een regenachtige, onaangename, koude oktoberavond. 
Maar toen we de kerk binnenkwamen, zagen we dat ze stampvol 
was; de mensen stonden in de hal, de ingang en zelfs op straat. We 
kwamen te weten dat ze elke zondag, dinsdag en donderdag zo’n 
opkomst hadden.

‘Ik keek naar het gezicht van de mensen. Velen waren van mid-
delbare leeftijd en ouder, maar er waren ook verrassend veel jon-
geren. Ongeveer tachtig procent waren vrouwen, de meesten met 
een sjaal om het hoofd. We werden naar een plaatsje naast het 
spreekgestoelte geleid. […]

‘De predikant sprak enkele woorden, waarna het orgel een 
lofzang inluidde waaraan alle aanwezigen als met één stem deel-
namen. Het horen van die duizend tot vijftienhonderd stemmen 
was een van de meest ontroerende gebeurtenissen van mijn leven. 
Vanuit ons gezamenlijk geloof in Christus, reikten zij ons de hand 
en heetten ons welkom ondanks onze verschillen van taal, overheid 
en geschiedenis. En toen ik me goed probeerde te houden in deze 
emotionele gebeurtenis, vroeg de predikant me bij monde van een 
vertaler om de aanwezigen toe te spreken.

‘Het duurde even voor ik mijn gevoelens de baas was en zijn 
uitnodiging aanvaardde. Vervolgens zei ik: “Het is heel vriendelijk 
van u om me toe te staan u toe te spreken.

‘“Ik breng u de groeten over van miljoenen kerkgangers in 
Amerika en de hele wereld.” En opeens was het de normaalste 
zaak van de wereld om deze medechristenen te vertellen over de 
heiligste waarheden.

‘“Onze hemelse Vader is niet ver weg. Hij kan heel dichtbij zijn. 
God leeft, ik weet dat hij leeft. Hij is onze Vader. Jezus Christus, de 
Verlosser der wereld, waakt over de aarde. Hij leidt alle dingen. 
Wees niet bang, onderhoud zijn geboden, heb elkander lief, bid 
voor gemoedsrust en alles zal goedkomen.”

‘Elke zin werd voor de aanwezigen vertaald en ik zag de vrou-
wen een zakdoek tevoorschijn halen. Een toeschouwer zei dat het 
leek alsof het moeders waren die voorgoed afscheid van hun enige 
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zoon namen. Ze knikten hevig en riepen ja, ja, ja! Toen bemerkte 
ik dat zelfs het balkon gevuld was en dat veel mensen tegen de 
muur stonden. Ik keek naar een oude vrouw voor me, haar hoofd 
bedekt met een eenvoudige oude sjaal, een doek om haar schou-
ders, haar oude gerimpelde gezicht vol geloof. Ik richtte mij recht-
streeks tot haar.

‘“Dit leven is maar een deel van de eeuwigheid. We leefden als 
geestkinderen van God voor we hierheen kwamen. Na dit leven 
zullen we weer leven. Christus verbrak de banden van de dood en 
is opgestaan. Iedereen zal opstaan.

‘“Ik geloof echt in het gebed. Ik weet dat het mogelijk is om die 
onzichtbare macht aan te spreken die ons kracht geeft en ons anker 
is in tijden van nood.” Na elke zin die ik uitsprak, knikte het oude 
hoofd instemmend. En hoe oud, zwak en gerimpeld ze ook was, 
die vrouw was prachtig in haar toewijding.

‘Ik kan me niet meer herinneren wat ik allemaal zei, maar ik 
herinner me dat ik me opgebouwd voelde, geïnspireerd door het 
opgetogen gelaat van deze mannen en vrouwen die zo standvastig 
hun geloof toonden in de God die ze dienden en liefhadden.

‘Tot slot zei ik: “Ik getuig tot u vanuit mijn jarenlange ervaring als 
kerkmedewerker dat de waarheid stand zal houden. De tijd staat 
aan de kant van de waarheid. God zegene u en beware u uw hele 
leven lang. Dat is mijn gebed in de naam van Jezus Christus. Amen.”

‘En daarmee beëindigde ik dit kleine stuntelige toespraakje, want 
ik kon niets meer zeggen en ik ging zitten. De gemeente zong ver-
volgens een van mijn lievelingslofzangen uit mijn jeugd: God zij met 
u tot w’u wederzien. We verlieten de kerk terwijl ze zongen en toen 
we over het gangpad liepen, zwaaiden ze ons uit met hun zakdoe-
ken — het leek wel alsof ze ons alle vijftienhonderd uitzwaaiden.

‘Ik heb het genoegen gehad om vele kerkgemeenten in de hele 
wereld toe te spreken, maar die ervaring is bijna onbeschrijfelijk. Ik 
zal die avond nooit vergeten.

‘Ik heb de eenheid van het menselijk ras en de onlesbare dorst 
van het hart naar vijheid zelden zo sterk gevoeld als toen. 
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‘Ik kwam [thuis] en nam mezelf voor dit verhaal vaak te vertellen, 
omdat het aantoont dat de geest van vrijheid, de geest van broeder-
schap en de geest van religie blijven bestaan ondanks alle pogingen 
om ze te vernietigen.’ 83

President van het Quorum der Twaalf Apostelen

Op 26 december 1973 ontving ouderling Benson het onver-
wachte nieuws dat de president van de kerk, president Harold B. 
Lee, plots overleden was. Door het overlijden van president Lee 
namen de raadgevers in het Eerste Presidium hun plaats in het 
Quorum der Twaalf weer in. Vier dagen later werd Spencer W. 
Kimball als president van de kerk aangesteld en Ezra Taft Benson 
als president van het Quorum der Twaalf Apostelen. Bij deze ver-
antwoordelijkheid hoorde ook extra administratief werk. Hij presi-
deerde de wekelijkse quorumvergadering en coördineerde het werk 
van zijn broeders, waaronder hun opdrachten om ringconferenties 
te presideren, zendingsgebieden te bezoeken en ringpatriarchen te 
roepen. Hij hield ook toezicht over andere algemene autoriteiten. 
Het administratief personeel nam kerkelijke taken voor zijn reke-
ning om hem en zijn broeders bij te staan met de organisatie van 
het werk.84

In een vergadering van het Quorum der Twaalf Apostelen, ver-
telde president Benson over zijn gedachten en gevoelens als hun 
president: ‘Ik maak me erg veel zorgen over deze grote verantwoor-
delijkheid — ik heb geen angst, want ik weet dat we in dit werk 
niet kunnen falen […] als we ons best doen. Ik weet dat de Heer 
ons zal steunen, maar ik maak me zorgen omdat ik geroepen ben 
om zo’n groep mannen — bijzondere getuigen van de Heer Jezus 
Christus — te leiden.’ 85

President Benson voegde aan deze nederigheid stoutmoedigheid 
en grote daadkracht toe. Hij delegeerde zijn taken vaak aan anderen 
zodat zij de kans kregen om te dienen. Hij verwachtte zowel van 
de mannen die hij leidde als van zichzelf de volle honderd procent. 
En hoewel hij veeleisend was, was hij ook vriendelijk. Hij luisterde 
naar de mening van zijn broeders en was een voorstander van 
open discussie in de quorumvergaderingen. Ouderlingen Boyd K. 
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Packer, Russell M. Nelson en Dallin H. Oaks, die junior leden waren 
van het Quorum der Twaalf Apostelen- , zeiden dat hij hen steeds 
aanspoorde om hun standpunt te geven, ook al was dat anders dan 
het zijne.86

De leden van het Quorum der Twaalf Apostelen ontdekten dat 
het leiderschap van president Benson op onveranderlijke beginse-
len gebaseerd was. Hij zei bijvoorbeeld vaak: ‘Denk eraan, broe-
ders, in dit werk maakt de Geest het verschil.’ 87 En hij toetste alle 
beslissingen van het quorum aan één norm: ‘Wat is het beste voor 
het koninkrijk?’ Ouderling Mark E. Petersen, die samen met hem in 
het Quorum der Twaalf diende, zei: ‘Het antwoord op die vraag is 
de beslissende factor in elke belangrijke kwestie die president Ezra 
Taft Benson in zijn leven heeft behandeld.’ 88

President van de kerk

President Spencer W. Kimball stierf op 5 november 1985 aan een 
slepende ziekte. De leiding van de kerk rustte nu op de schouders 
van het Quorum der Twaalf Apostelen, met Ezra Taft Benson als 
hun president en senior lid. Vijf dagen later werd president Benson 
in een plechtige en eerbiedige bijeenkomst van het Quorum der 
Twaalf Apostelen in de Salt Laketempel als president van de kerk 
aangesteld. Hij voelde zich geïnspireerd om president Gordon B. 
Hinckley als eerste en Thomas S. Monson als tweede raadgever in 
het Eerste Presidium te roepen.

President Benson wist van president Kimballs wisselvallige 
gezondheid en had gehoopt dat zijn vriend opnieuw lichamelijke 
kracht zou krijgen. ‘Naar deze dag heb ik niet uitgekeken’, zei pre-
sident Benson tijdens een persconferentie kort na zijn aanstelling 
als president van de kerk. ‘Mijn vrouw, Flora, en ik hebben steeds 
gebeden opdat president Kimballs tijd op aarde verlengd mocht 
worden en er een wonder voor hem mocht geschieden. ‘Nu de Heer 
heeft gesproken, zullen we ons best doen om onder zijn leiding het 
werk op aarde te bevorderen.’ 89

In zijn eerste algemene conferentie als president van de kerk 
vertelde president Benson waarop hij de nadruk zou leggen om 
het werk te bevorderen. ‘In deze tijd’, zei hij, ‘heeft de Heer de 
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behoefte geopenbaard van hernieuwde aandacht voor het Boek 
van Mormon.’ 90

Als lid van het Quorum der Twaalf had president Benson veelvul-
dig over het belang van het Boek van Mormon gesproken.91 Als pre-
sident van de kerk gaf hij er nog meer aandacht aan. Hij verklaarde 
dat ‘de hele kerk onder veroordeling [stond]’ omdat de leden het 
Boek van Mormon niet voldoende bestudeerden en niet genoeg 
aandacht schonken aan zijn leerstellingen. Hij zei: ‘Het Boek van 
Mormon was en is helaas niet de kern van onze persoonlijke studie, 
onze studie in gezinsverband, onze prediking en ons zendingswerk. 
Daar moeten wij ons van bekeren.’ 92 Hij citeerde de uitspraak van 
de profeet Joseph Smith regelmatig dat ‘de mens dichter bij God 
komt door zich aan de leringen daarin te houden, dan door welk 
ander boek ook’ 93, en hij verklaarde die belofte. ‘Er gaat een macht 
van het boek uit’, zei hij, ‘die uw leven ten goede zal komen zodra u 
het ernstig begint te bestuderen.’ 94 Hij spoorde de leden aan om ‘de 
aarde en [hun] leven met het Boek van Mormon te overspoelen’.95

Over de hele wereld gaven heiligen der laatste dagen gehoor aan 
de oproep van hun profeet. Ze werden er zowel collectief als indi-
vidueel door gesterkt.96 President Howard W. Hunter heeft gezegd: 
‘Zal er ooit een generatie zijn, waaronder ongeboren generaties, 
die op de bediening van president Ezra Taft Benson terugkijkt en 
niet onmiddellijk aan zijn liefde voor het Boek van Mormon denkt? 
Er is sinds de profeet Joseph Smith wellicht geen enkele president 
van de kerk geweest die meer nadruk op de leringen in het Boek 
van Mormon heeft gelegd, die alle leden van de kerk meer heeft 
aangemoedigd om het boek dagelijks te bestuderen en de aarde 
ermee te overspoelen.’ 97

President Bensons getuigenis van het Boek van Mormon was 
nauw verbonden met zijn getuigenis van Jezus Christus. Toen velen 
‘de goddelijke aard van de Heiland’ verwierpen, verklaarde hij dat 
‘dit door God geïnspireerde boek een sluitsteen [is] in het getuigenis 
aan de wereld dat Jezus de Christus is.’ 98 Sinds zijn aanstelling tot 
apostel in 1943 getuigde president Benson ijverig van het bestaan 
van de Heiland. Als president van de kerk getuigde hij met her-
nieuwde kracht en aandrang van Jezus Christus en zijn verzoening. 
Hij spoorde de heiligen aan om door Christus geleid te worden en 
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in Christus op te gaan,99 om ‘een christelijk leven te leiden’.100 Over 
de Heiland heeft hij gezegd: ‘Ik heb Hem met heel mijn ziel lief.’ 101

President Benson sprak ook vurig en krachtig over andere onder-
werpen. Hij waarschuwde voor de gevaren van hoogmoed. Hij 
getuigde over het eeuwige belang van het gezin. Hij onderwees de 
beginselen geloof en bekering en legde de nadruk op toegewijd 
zendingswerk.

Hoewel hij minder vaak over de Verenigde Staten van Amerika 
sprak dan in zijn eerdere bediening, vierde hij het tweehonderdste 
jubileum van de ondertekening van de Amerikaanse grondwet door 
er zijn conferentietoespraak in oktober 1987 aan te wijden. En hij 
hield nog steeds van vrijheid en ware vaderlandsliefde in de hele 
wereld. Eind jaren tachtig en begin jaren negentig verheugde hij 
zich over de val van de Berlijnse Muur en dat de mensen in Rusland 
en Oost- Europa meer vrijheid kregen en overheden die meer open-
stonden voor godsdienstvrijheid.102

President Benson hield een reeks toespraken die voor specifieke 
groepen leden bestemd waren. Vanaf april 1986 schreef hij toespra-
ken die gericht waren tot de jongemannen, jongevrouwen, moeders, 

President Benson en zijn raadgevers in het eerste Presidium: president 
gordon B. Hinckley (links) en president thomas s. Monson (rechts)
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huisonderwijzers, vaders, jongvolwassen mannen, jongvolwassen 
vrouwen, kinderen en bejaarden. President Howard W. Hunter heeft 
gezegd: ‘Hij sprak tot iedereen en was met allen begaan. Hij sprak 
tot de vrouwen en de mannen van de kerk. Hij sprak tot de bejaar-
den. Hij sprak tot de alleenstaanden, de jongeren en hij sprak erg 
graag tot de kinderen van de kerk. Hij gaf geweldig persoonlijk 
advies aan alle leden, ongeacht hun persoonlijke omstandigheden. 
Die toespraken zullen ons nog vele jaren blijven steunen en leiding 
geven als we er aandacht aan besteden.’ 103

President Benson was ontroerd toen hij een brief ontving van 
een gezin dat door een van deze toespraken beïnvloed was. In die 
brief schreef een jonge vader dat hij met zijn vrouw naar de alge-
mene conferentie op tv had gekeken. Hun driejarig zoontje was 
in een andere kamer aan het spelen en aan het luisteren naar de 
conferentie op de radio. Na de boodschap van president Benson 
tot de kinderen gingen de moeder en vader de kamer binnen waar 
hun zoontje aan het spelen was. De jongen ‘zei enthousiast: “Die 
man op de radio zei dat onze hemelse Vader van ons houdt, zelfs 
als we fouten maken.” Die eenvoudige boodschap’, zei de vader, 
‘heeft een blijvende invloed op onze jongen gehad. Ik kan hem nu 
nog steeds vragen wat president Benson gezegd heeft en dan geeft 
hij datzelfde enthousiaste antwoord. Het is hem tot steun te weten 
dat hij een aardige, liefdevolle hemelse Vader heeft.’ 104

Kort na de algemene oktoberconferentie in 1988 kreeg presi-
dent Benson een beroerte, waardoor hij niet meer in het openbaar 
kon spreken. Hij woonde nog een tijdje algemene conferenties 
en andere openbare bijeenkomsten bij. Tijdens de conferenties in 
1989 lazen zijn raadgevers zijn toespraken voor. Vanaf 1990 uitten 
zijn raadgevers zijn liefde voor de heiligen en citeerden ze uit zijn 
toespraken. De aprilconferentie in 1991 was de laatste die hij bij-
woonde. Nadien was hij lichamelijk niet meer in staat om meer te 
doen dan ze op tv te volgen.105

President Gordon B. Hinckley herinnerde zich: ‘Zoals gebrui-
kelijk begon zijn lichaam door de ouderdom af te takelen. Hij was 
niet meer goed ter been. Hij kon niet meer spreken zoals hij ooit 
gesproken had. Hij ging langzaam achteruit, maar hij was de profeet 
van de Heer zo lang hij leefde.’ 106 President Hinckley en president 
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Thomas S. Monson gaven leiding aan de kerk met de autoriteit die 
president Benson hun verleende, maar er werden geen wijzigin-
gen doorgevoerd zonder dat president Benson ervan wist en ze 
goedkeurde.107

Net als president Benson begon ook Flora lichamelijk zwakker 
te worden en ze stierf op 14 augustus 1992. Minder dan twee jaar 
later, op 30 mei 1994, voegde hij zich bij haar en werd zijn lichaam 
naast het hare in hun geliefde Whitney begraven. Op de begrafenis 
van president Benson vertelde president Monson het volgende: ‘Hij 
vertelde me op een keer: “Broeder Monson, denk eraan, ik wil in 
Whitney begraven worden, ongeacht wat anderen mogen voorstel-
len.” President Benson, vandaag laten we die wens in vervulling 
gaan. Zijn lichaam gaat naar huis in Whitney, maar zijn eeuwige 
geest is naar huis bij God gegaan. Hij verheugt zich ongetwijfeld 
in bijzijn van zijn familieleden, vrienden en zijn geliefde Flora. […]

‘De jongen achter de ploeg die Gods profeet werd, is naar huis 
gegaan. God zegene zijn nagedachtenis.’ 108
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Zoals de Heiland de rijke jongeling duidelijk maakte, tonen wij onze liefde 
voor de Heer wanneer we andere mensen helpen (zie Matteüs 19:16–21).
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Het grote gebod —  
de Heer liefhebben

‘Wanneer wij God op de eerste plaats zetten, 
krijgt al het andere automatisch zijn juiste 

plaats of het verdwijnt uit ons leven.’

Uit het leven van Ezra Taft Benson

President Ezra Taft Benson gaf in zijn leven blijk van zijn liefde 
voor de Heer en zijn standvastige toewijding aan het evangelie. Een 
familielid heeft eens gezegd: ‘Godsdienst is voor Ezra en zijn gezin 
een manier van leven — iets waarmee ze zeven dagen per week 
bezig zijn. Bij alle beslissingen speelt het voor hem een doorslag-
gevende rol.’ 1

President Bensons liefde voor de Heer werd ook door mensen 
buiten zijn familie opgemerkt. In 1939, toen president Benson ring-
president was, werd hij voor een onderhoud met de bestuurders 
van het National Council of Farmer Cooperatives [nationale bond 
van boerencoöperaties] in Washington D.C. (VS) uitgenodigd. ‘Hij 
werd op zijn kwalificaties beoordeeld en ondervraagd, waarna de 
raad van beheer hem de positie van secretaris van die organisatie 
aanbood. […] Hoewel hij verguld was met dit ongevraagde beroep 
op zijn diensten, wilde hij de functie niet aanvaarden. Hij zag het 
niet zitten om, als onderdeel van de functie, op cocktailparty’s te 
lobbyen, omdat dat niet met zijn godsdienst strookte.

‘“Meneer Benson,’ antwoordde rechter John D. Miller, hoofd van 
de raad van bestuur, “daarom hebben we u juist gekozen. Wij weten 
wat uw normen zijn.” De raad verzekerde hem dat hij de landbouw-
problemen geenszins met een borrelglas in de hand hoefde uit 
te meten, waarna hij de functie opgetogen aanvaardde, maar niet 
voordat hij het Eerste Presidium en zijn vrouw geraadpleegd had.’ 2
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President Benson vertelde dat wij onze liefde voor de Heer tonen 
door onze bereidheid om de wil van de Heer te doen. Hij zei: ‘Ik 
zou willen dat iedere heilige der laatste dagen uit de grond van zijn 
hart kon zeggen: “Ik ga daar waarheen Gij mij zendt. Ik zal spreken 
wat Gij mij te spreken geeft. Wat Gij wilt, zal ik wezen, o Heer.” [Zie 
lofzang 179.] Als wij dat allemaal konden doen, zouden we hier van 
maximaal geluk en hierna van verhoging in het celestiale koninkrijk 
van God verzekerd zijn.’ 3

In een toespraak in de algemene aprilconferentie in 1988 — de 
toespraak waarop dit hoofdstuk is gebaseerd — richtte president 
Benson zich op het eerste en grote gebod: God liefhebben. Over 
deze toespraak heeft ouderling Francis M. Gibbons van de Zeventig 
gezegd: ‘Alles waar president Ezra Taft Benson voor werkte, alles 
waar hij voor stond en alles waar hij op hoopte — voor zichzelf, 
voor zijn gezin en voor de kerk — is in deze toespraak vervat.’ 4

Leringen van Ezra Taft Benson
1

Het eerste en grote gebod is de Heer liefhebben.

De grote proef is gehoorzaamheid aan God. ‘Wij zullen hen hier-
mee beproeven’, zegt de Heer, ‘om te zien of zij alles zullen doen 
wat de Heer, hun God, hun ook zal gebieden’ (Abraham 3:25).

De grote levenstaak is de wil van de Heer te leren kennen en die 
vervolgens te doen.

Het grote gebod van het leven is de Heer liefhebben.

‘Komt tot Christus’, spoort Moroni ons in zijn afsluitende getui-
genis aan, ‘[…] en [heb] God [lief ] met al uw macht, verstand en 
kracht’ (Moroni 10:32).

Dit is dus het eerste en grote gebod: ‘Gij zult de Here, uw God, 
liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw 
verstand en uit geheel uw kracht’ (Marcus 12:30; zie ook Matteüs 
22:37; Deuteronomium 6:5; Lucas 10:27; Moroni 10:32; LV 59:5).

Het is de reine liefde van Christus, ofwel naastenliefde, waarvan 
het Boek van Mormon getuigt dat die het voornaamste van alles 
is — die nimmer vergaat, die eeuwig standhoudt, die alle mensen 
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dienen te bezitten en waarzonder zij niets zijn (zie Moroni 7:44–47; 
2 Nephi 26:30).

‘Welnu, mijn geliefde broeders,’ smeekt Moroni, bidt tot de Vader 
met alle kracht van uw hart dat gij met die liefde — die Hij heeft 
geschonken aan allen die ware volgelingen zijn van zijn Zoon Jezus 
Christus — vervuld zult zijn, opdat gij zonen van God zult worden; 
opdat wij, wanneer Hij verschijnt, Hem gelijk zullen zijn’ (Moroni 7:48).

In zijn slotwoorden aangaande zowel de Jaredieten als de 
Nephieten tekent Moroni op dat tenzij mensen de reine liefde van 
Christus, ofwel naastenliefde, bezitten, zij niet de plaats kunnen 
beërven die Christus in de woningen van zijn Vader heeft bereid, 
en evenmin in het koninkrijk Gods behouden kunnen worden (zie 
Ether 12:34; Moroni 10:21).

De vrucht waarvan Lehi in zijn visioen nam en die zijn ziel met 
uitzonderlijk grote vreugde vervulde en die boven alle dingen het 
begerenswaardigst was, was de liefde Gods.5

Als ik aan naastenliefde denk, denk ik […] aan mijn vader en de 
dag waarop hij op zending werd geroepen [zie pp. 4–6 in dit boek]. 
Ik veronderstel dat hij volgens sommigen in de wereld liet zien dat 
hij niet echt van zijn gezin hield door die roeping te aanvaarden. Hoe 
kan er sprake zijn van ware liefde als je zeven kinderen en een zwan-
gere vrouw twee jaar achterlaat? Mijn vader had echter een grotere 
visie van liefde. Hij wist dat ‘God alle dingen doet medewerken ten 
goede voor hen, die God liefhebben’ (Romeinen 8:28). Hij wist dat 
het beste wat hij voor zijn gezin kon doen God gehoorzamen was.6

God liefhebben met geheel je hart, ziel, verstand en sterkte vraagt 
alles en omvat alles. Dat is geen lauwe onderneming. Het vraagt om 
een totale overgave van ons hele wezen — lichamelijk, psychisch, 
emotioneel en geestelijk — om de Heer lief te hebben.

De breedte, diepte en hoogte van deze liefde voor God strekken 
zich uit tot elk facet van ons leven. Onze verlangens, ongeacht of 
ze het geestelijke of het tijdelijke betreffen, moeten geworteld zijn 
in liefde voor de Heer. Onze gedachten en gevoelens moeten de 
Heer als middelpunt hebben. ‘Laten al uw gedachten tot de Heer 
uitgaan;’ zei Alma, ‘ja, laten de gevoelens van uw hart voor eeuwig 
op de Heer zijn gericht’ (Alma 37:36).7
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2
We tonen onze liefde voor God als we 

Hem op de eerste plaats zetten.

Waarom zette God het eerste gebod op de eerste plaats? Omdat 
Hij wist dat als we Hem werkelijk liefhebben, we al zijn andere 
geboden willen gehoorzamen. ‘Want dit is de liefde Gods,’ zegt 
Johannes, ‘dat wij zijn geboden bewaren’ (1 Johannes 5:3; zie ook 
2 Johannes 1:6).

We moeten God boven al het andere in ons leven stellen. Hij 
moet op de eerste plaats komen, zoals Hij verklaart in het eerste van 
zijn tien geboden: ‘Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht 
hebben’ (Exodus 20:3).

Wanneer wij God op de eerste plaats stellen, krijgt al het andere 
automatisch zijn juiste plaats of het verdwijnt uit ons leven. De aan-
spraken die er gemaakt worden op onze liefde, de eisen die er gesteld 
worden aan onze tijd, de belangen die wij nastreven en de volgorde 
van onze prioriteiten — onze liefde voor de Heer zal ze bepalen.

Jozef van egypte ging liever naar de gevangenis 
dan zijn trouw aan god te verloochenen.
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We moeten God boven alle anderen in ons leven stellen.

Toen Jozef in Egypte was, wat stond er op de eerste plaats in zijn 
leven — God, zijn werk of de vrouw van Potifar? Toen zij trachtte 
hem te verleiden, was zijn reactie: ‘Hoe zou ik dan dit grote kwaad 
doen en zondigen tegen God?’ (Genesis 39:9).

Jozef belandde in de gevangenis omdat hij God op de eerste 
plaats stelde. Als wij voor een dergelijke keus stonden, wat zouden 
wij dan voor laten gaan? Zouden wij God voorrang geven boven 
veiligheid, vrede, hartstocht, rijkdom en de eer der mensen?

Toen Jozef gedwongen werd te kiezen, wilde hij liever God beha-
gen dan de vrouw van zijn werkgever. Wanneer wij moeten kie-
zen, willen wij dan liever God behagen dan onze baas, leerkracht, 
naaste, vriend of vriendin?

De Heer heeft gezegd: ‘Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, 
is Mij niet waardig; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is 
Mij niet waardig’ (Matteüs 10:37). Een van de moeilijkste proeven 
is wanneer u moet kiezen tussen God behagen of iemand behagen 
die u liefhebt of respecteert — in het bijzonder een gezinslid.

Nephi doorstond die proef en ging daar goed mee om toen zijn 
vader kortstondig tegen de Heer morde (zie 1 Nephi 16:18–25). 
Job behield zijn integriteit in de ogen van de Heer, zelfs toen zijn 
vrouw hem aanraadde God vaarwel te zeggen en te sterven (zie 
Job 2:9–10).

In de Schriften staat: ‘Eer uw vader en uw moeder’ (Exodus 
20:12; zie ook Mosiah 13:20). Soms moeten we ervoor kiezen onze 
hemelse Vader boven onze aardse vader te eren.

Wij moeten God, de Vader van onze geest, als enige voorrang 
geven in ons leven. Hij heeft de belangrijkste ouderlijke zorg voor 
ons eeuwig welzijn, boven alle andere banden waardoor we hier 
of hierna gebonden zijn.

God, onze Vader; Jezus, onze oudste Broer en onze Verlosser; 
en de Heilige Geest, de Getuige, zijn volmaakt. Zij kennen ons het 
beste en hebben ons het meeste lief, en zullen alles met het oog op 
ons eeuwig welzijn doen. Moeten we Hen daarom niet liefhebben 
en bovenal eren?
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Er zijn trouwe leden die ondanks de bezwaren van hun familie 
lid van de kerk geworden zijn. Door God op de eerste plaats te 
stellen, zijn velen later het werktuig geworden om die dierbaren tot 
het koninkrijk van God te leiden.

Jezus heeft gezegd: ‘Ik doe altijd wat [God] behaagt’ ( Johannes 
8:29).

Hoe gaat het er bij ons thuis aan toe? Streven wij ernaar om de 
Heer op de eerste plaats te zetten en Hem te behagen?

Vaders, zou het de Heer behagen als u dagelijks als gezin bij u 
thuis bidt en in de Schriften leest? En wat dacht u van wekelijks 
gezinsavond houden en regelmatig tijd met uw vrouw en elk kind 
apart doorbrengen? En als uw kind tijdelijk zou afdwalen, denkt u 
dan niet dat het de Heer zou behagen en Hij uw inspanningen zou 
zegenen als u een voorbeeldig leven bleef leiden, voortdurend bad 
en regelmatig vastte voor dat kind, en de naam van die zoon of 
dochter op de gebedsrol in de tempel bleef zetten?

U, moeders, die de bijzondere taak hebben om de jeugd van 
Zion groot te brengen, stelt u God niet op de eerste plaats wanneer 
u uw goddelijke roeping eer aandoet? […] Onze moeders stellen 
God op de eerste plaats wanneer zij hun belangrijkste zending bin-
nen de muren van hun eigen woning vervullen.

Kinderen, bidden jullie voor je ouders? Proberen jullie hen te steu-
nen in het goede wat ze tot stand proberen te brengen? Zij zullen fou-
ten maken, net als jullie, maar zij hebben een goddelijke zending te 
volbrengen in jullie leven. Helpen jullie hen daarbij? Zullen jullie hun 
naam eer aandoen en hen op oudere leeftijd troost en steun geven?

Als iemand met je buiten de tempel wil trouwen, wie wil je dan 
behagen — God of een sterveling? Als je staat op een tempelhuwe-
lijk, zul je de Heer behagen en je beoogde partner tot zegen zijn. 
Waarom? Omdat die persoon zal zorgen dat hij of zij waardig is om 
naar de tempel te gaan — wat een zegen zou inhouden — of bij je 
weg zal gaan — wat eveneens een zegen kan zijn — omdat geen 
van jullie beiden een ongelijk span zou moeten willen vormen (zie 
2 Korintiërs 6:14).

Je dient zo te leven dat je in aanmerking komt om naar de tempel 
te gaan. Dan weet je dat er niemand goed genoeg voor je is om 
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buiten de tempel mee te trouwen. Als die personen zo goed zijn, 
dan zorgen ze dat ze ook in aanmerking komen om in de tempel 
te kunnen trouwen.8

3
Wanneer we ervoor kiezen om God voorop te plaatsen in 

ons leven, dan stort Hij zijn zegeningen over ons uit.

Mensen die hun leven aan God overdragen, zullen ontdekken dat 
Hij meer inhoud aan hun leven kan geven dan zijzelf. Hij zal hun 
vreugde verdiepen, hun inzicht vergroten, hun verstand verlichten, 
hun spieren versterken, hun geest opbouwen, hun zegeningen ver-
menigvuldigen, hun kansen vergroten, hun ziel troosten, vrienden 
bezorgen en gemoedsrust uitstorten. Wie zijn leven in dienst van 
God verliest, zal het eeuwige leven ontvangen.9

God vroeg Abraham Isaak te offeren. Had Abraham Isaak meer 
liefgehad dan God, zou hij dan hebben ingestemd? Zoals de Heer 
in de Leer en Verbonden verklaart, zijn Abraham en Isaak nu allebei 
goden (zie LV 132:37). Zij waren gewillig om op Gods verzoek te 
offeren of geofferd te worden. Hun liefde en respect voor elkaar 
zijn toegenomen omdat zij beiden bereid waren om God op de 
eerste plaats te stellen.

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

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

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

Dagelijks, onophoudelijk, kiezen wij door onze verlangens, 
onze gedachten en onze daden of wij gezegend of vervloekt wil-
len worden, en of we gelukkig of ellendig willen zijn. Een van de 
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beproevingen van het leven is dat we gewoonlijk niet direct alle 
zegeningen ontvangen voor rechtschapenheid of vervloekt worden 
voor goddeloosheid. Dat die zullen volgen staat vast, maar vaak gaat 
er een wachttijd aan vooraf, zoals dat bij Job en Jozef het geval was.

Intussen denken de goddelozen dat ze ermee wegkomen. In 
het Boek van Mormon staat dat de goddelozen ‘enige tijd vreugde 
in hun werken [hebben], maar weldra komt het eind, en zij wor-
den omgehakt en in het vuur geworpen, waaruit geen terugkeer is’ 
(3 Nephi 27:11).

In die proeftijd moeten de rechtvaardigen God blijven liefheb-
ben, in zijn beloften blijven vertrouwen, geduldig zijn en erop reke-
nen dat de volgende dichterlijke woorden waar zijn: ‘Wie Gods 
werk doet, wordt door God uitbetaald.’ […]

Ik getuig tot u dat Gods beloning alles overtreft waar deze wereld 
of enige andere wereld weet van heeft. En de volle omvang ervan 
is alleen weggelegd voor wie de Heer liefhebben en Hem op de 
eerste plaats zetten.

De grote proef is gehoorzaamheid aan God.

De grote levenstaak is de wil van de Heer te leren kennen en die 
vervolgens te doen.

Het grote gebod van het leven is: ‘Gij zult de Here, uw God, lief-
hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw 
verstand en uit geheel uw kracht’ (Marcus 12:30).

Moge God ons zegenen dat wij het eerste gebod op de eerste 
plaats zetten en, daardoor, vrede oogsten in dit leven en eeuwig 
leven met een volheid van vreugde in het komende leven.10

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• In paragraaf 1 spreekt president Benson over ‘het eerste en grote 

gebod’ (Matteüs 22:38). Waarom zou dit gebod voor ons op de 
eerste plaats moeten komen? Wat voor inzichten krijgt u door de 
wijze waarop president Benson naastenliefde met dit gebod in 
verband brengt?
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• Wat houdt het voor u in om God ‘op de eerste plaats’ te stel-
len? (Zie paragraaf 2 voor enkele voorbeelden.) Wanneer hebt u 
gemerkt dat ‘al het andere automatisch zijn juiste plaats [krijgt] of 
het verdwijnt uit ons leven’ wanneer wij God op de eerste plaats 
stellen?

• Denk na over de beloften die president Benson doet aan wie 
‘hun leven aan God overdragen’ (paragraaf 3). Welke voorbeel-
den hebt u gezien van mensen die hun leven aan God hebben 
overgedragen? In welke opzichten heeft God die mensen beter 
gemaakt dan zij door eigen toedoen hadden kunnen worden?

Relevante Schriftteksten
Jozua 24:14–15; Matteüs 6:33; 7:21; Johannes 14:15, 21–24; 17:3; 

1 Korintiërs 2:9; 1 Nephi 3:7; Moroni 10:32

Onderwijstip
‘Zorg ervoor dat u niet gelooft dat u de “echte leerkracht” bent. 

Dat is een ernstige vergissing. […] Pas op dat u niet in de weg staat. 
De belangrijkste rol van een leerkracht is om de weg zodanig voor 
te bereiden dat de leerlingen een geestelijke ervaring met de Heer 
kunnen hebben.’ (Gene R. Cook. Geciteerd in: Onderwijzen — geen 
grotere roeping [1999], p. 41.)

Noten
 1. Descendants of the George T. Benson Jr. 

Family (1968), niet gepubliceerd.
 2. Merlo J. Pusey, ‘Ezra Taft Benson: A 

Living Witness for Christ’, Improvement 
Era, april 1956, p. 269.

 3. The Teachings of Ezra Taft Benson 
(1988), p. 344.

 4. Francis M. Gibbons, Ezra Taft Benson: 
Statesman, Patriot, Prophet of God 
(1996), p. 313.

 5. Conference Report, april 1988, p. 3; zie 
ook Ensign, mei 1988, p. 4.

 6. ‘Godly Characteristics of the Master’, 
Ensign, november 1986, pp. 47–48.

 7. Conference Report, april 1988, p. 3; zie 
ook Ensign, mei 1988, p. 4.

 8. Conference Report, april 1988, pp. 3–5; 
zie ook Ensign, mei 1988, pp. 4–6.

 9. ‘Jesus Christ—Gifts and Expectations’, 
Ensign, december 1988, p. 4.

 10. Conference Report, april 1988, pp. 5–6; 
zie ook Ensign, mei 1988, p. 6; regel uit 
gedicht van Denis A. McCarthy, geci-
teerd in: Ralph S. Cushman, The Mes-
sage of Stewardship (1922), p. 191.
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‘Als we in heiligheid willen toenemen — in genade bij God 
willen toenemen — kan niets de plek van gebed innemen.’
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Bid altijd

‘Ik wil iedereen […] nederig aansporen om 
door middel van het gebed nauw contact 
met onze Vader in de hemel te houden.’

Uit het leven van Ezra Taft Benson

‘Mijn hele leven heb ik de raad om op het gebed te vertrouwen 
hoger ingeschat dan elk ander advies dat ik heb gekregen’, heeft 
president Ezra Taft Benson gezegd. ‘Het is een wezenlijk deel van 
mij geworden — een anker, een constante bron van kracht, en de 
basis voor mijn kennis van goddelijke zaken.

‘“Onthoud dat je, wat je ook doet of waar je ook bent, nooit 
alleen bent”, zei mijn vader altijd toen ik jong was. “Onze hemelse 
Vader is altijd dichtbij. Je kunt zijn hulp altijd inroepen door tot 
Hem te bidden.” Ik heb gemerkt dat die raad waar is. God zij dank 
dat we die onzichtbare macht kunnen aanspreken, zonder welke 
geen mens zijn best kan doen.’ 1

President Benson volgde die raad in alle aspecten van zijn leven 
op. Toen hij tot minister van landbouw van de Verenigde Staten was 
benoemd, koos hij ‘gebedsvol en zorgvuldig’ een groep mensen 
om met hem samen te werken, waarbij hij ‘God vroeg om [hem] 
een geest van onderscheid te schenken’.2 In hun eerste vergadering 
vroeg hij ‘of iemand er bezwaar tegen had dat hun vergaderingen 
met een gebed werden geopend’. Niemand had bezwaar. En zo 
begon een gewoonte die [hij] acht jaar lang voortzette. Hij nodigde 
alle stafleden beurtelings uit om het openingsgebed uit te spreken.’ 3 
Zijn collega’s zijn die gewoonte op prijs gaan stellen, hoewel som-
migen er aanvankelijk wat onwennig tegenover stonden. Iemand uit 
zijn staf gaf later toe dat sommigen sinds hun kindertijd niet meer 
hardop gebeden hadden. ‘We zochten al hakkelend naar woorden’, 
zei hij. ‘Maar de Baas [president Benson] deed net alsof hij dat niet 
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hoorde. En na een paar pogingen ging het iedereen goed af. Heeft 
het geholpen? Nou, ik zou zeggen dat als je een vergadering op die 
manier begint, mensen zich niet op hun mening laten voorstaan. Je 
komt vrij snel tot overeenstemming over wat in een bepaalde situ-
atie de beste aanpak zou moeten zijn.’ 4

President Bensons broeders in het Eerste Presidium en het 
Quorum der Twaalf Apostelen hadden ook baat bij zijn manier van 
bidden. President Gordon B. Hinckley, die als eerste raadgever van 
president Benson in het Eerste Presidium werkzaam is geweest, 
heeft daarover gezegd:

‘Ik heb samen met hem geknield en heb hem horen bidden.

‘Zijn gebeden waren altijd interessant. Vrijwel zonder uitzonde-
ring bestonden ze uit dankzeggingen. Hij vroeg om heel weinig. Hij 
uitte zijn dankbaarheid voor heel veel.

‘Hij dankte de Heer voor het leven, voor het gezin, voor het evan-
gelie, voor geloof, voor zonlicht en regen, de overvloedige schoon-
heid van de natuur en de vrijheidslievende drang van de mens. Hij 
dankte de Heer voor vrienden en collega’s. Hij uitte zijn liefde voor 
de Heiland en dankbaarheid voor zijn zoenoffer. Hij dankte de Heer 
voor de gelegenheid om de mensen te dienen.’ 5

Bij president Benson en zijn vrouw, Flora, thuis had iedereen de 
vaste gewoonte om te bidden, zowel individueel als samen. Hun 
zoon Mark heeft opgemerkt: ‘Wanneer pa in gebed neerknielde, raf-
felde hij het niet af. Zijn woorden waren vol betekenis. Het was luid 
en duidelijk dat hij met onze Vader in de hemel sprak.’ 6 President 
en zuster Benson leerden hun kinderen om leiding en kracht te 
bidden en ook voor elkaar te bidden. Een vriendin van de familie 
was eens getuige van de invloed van die lessen toen ze een bijeen-
komst van de algemene conferentie met de Bensons bijwoonde. 
Ze schreef:

‘Op een dag in april […] ontdekte ik een van de krachtbronnen 
van een algemeen autoriteit.

‘Ik zat bij de zes kinderen van ouderling Ezra Taft Benson. Een 
van hen was mijn kamergenoot op de universiteit. Mijn interesse 
nam toe toen president [David O.] McKay opstond en de volgende 
spreker aankondigde. Ik keek vol ontzag toen ouderling Benson, 
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die ik nog niet ontmoet had, naar de microfoon liep. Hij was lang, 
ruim 1,85 meter. Hij […] was internationaal bekend als de minister 
van landbouw van de Verenigde Staten, en hij was een bijzondere 
getuige van Jezus Christus. Hij leek rustig en zelfverzekerd, iemand 
die toehoorders over de hele wereld had toegesproken. Plotseling 
voelde ik een hand op mijn arm. Een meisje boog zich naar me toe 
en fluisterde dringend: “Bid voor papa.”

‘Enigszins geschrokken dacht ik: die boodschap wordt aan 
iedereen op deze rij doorgegeven, en dat moet ik ook doen. Zal 
ik zeggen: “Bid voor ouderling Benson”? Zal ik zeggen: “Je moet 
voor je vader bidden”? Maar omdat ik voelde dat ik meteen moest 
handelen, boog ik me naar de volgende persoon toe en fluisterde 
eenvoudigweg: “Bid voor papa.”

‘Ik keek hoe de boodschap fluisterend werd doorgegeven tot 
waar zuster Benson zat. Zij had haar hoofd al gebogen. […]

‘In de loop der jaren heb ik veel algemene conferenties meege-
maakt, en iedere keer dat ik president Benson zag opstaan om te 
spreken, dacht ik: zijn kinderen, die over het land verspreid zijn, 
bidden nu gezamenlijk voor hun vader.’ 7

Leringen van Ezra Taft Benson
1

Jezus Christus heeft ons geleerd dat 
we altijd moeten bidden.

Tijdens zijn aardse bediening leerde Jezus ons een modelgebed:

‘Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam 
worde geheiligd;

‘uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo 
ook op aarde.

‘Geef ons heden ons dagelijks brood;

‘en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze 
schuldenaren;

‘en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
Want uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der 
eeuwigheid. Amen.’ (Matteüs 6:9–13.)
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Hij heeft ook gezegd dat wij ‘altijd [moeten] bidden en niet ver-
slappen’. (Lucas 18:1.)

‘Waakt en bidt,’ zei Hij, ‘dat gij niet in verzoeking komt.’ (Matteüs 
26:41.)

In deze bedeling heeft Hij ons aangespoord: ‘Bidt altijd, opdat 
die boze geen macht in u zal hebben, en u niet uit uw plaats zal 
verwijderen.’ (LV 93:49.)

De Heiland verklaarde aan Joseph Smith: ‘In niets geeft de mens 
God aanstoot, ofwel tegen niemand is zijn verbolgenheid ontbrand, 
dan alleen tegen hen die niet in alle dingen zijn hand belijden en 
zijn geboden niet gehoorzamen.’ (LV 59:21.)

Wij hebben deze instructie van onze herrezen Heer toen Hij 
onder het Nephitische volk op [het] westelijke halfrond diende: ‘Gij 
moet altijd waken en bidden, opdat gij niet door de duivel wordt 
verzocht en gevankelijk door hem wordt weggevoerd. […]

‘Gij moet altijd waken en bidden, opdat gij niet in verzoeking 
valt; want Satan begeert u te bezitten om u als tarwe te ziften.

‘Daarom moet gij altijd tot de Vader bidden in mijn naam;

‘en wat gij de Vader ook in mijn naam vraagt dat goed is, en 
gelovende dat gij zult ontvangen, zie, het zal u gegeven worden.’ 
(3 Nephi 18:15, 18–20.)8

Als we in heiligheid willen toenemen — in genade bij God wil-
len toenemen — kan niets de plek van gebed innemen. Ik vraag 
u dan ook met klem om het gebed — dagelijks gebed, persoonlijk 
gebed — een belangrijke plaats in uw leven te geven. Laat geen 
dag voorbijgaan zonder gebed. Communicatie met de Almachtige 
is een bron van kracht, inspiratie en verlichting in de geschiedenis 
van de wereld geweest voor mensen die de toekomst van personen 
en landen ten goede hebben vormgegeven.9

2
Gezinnen waarin men samen bidt, worden gezegend 

met een sterkere liefdesband en hemelse vrede.

De Heer geeft aan dat het de taak van ouders is om hun kinderen 
te leren bidden [zie LV 68:28]. Dat betekent niet alleen persoonlijk, 
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stil gebed. Dat betekent zeker ook door voorbeeld onderwijzen 
door gezinsgebeden uit te spreken. Wij hebben dringend behoefte 
aan de heiligende invloed van toewijding thuis — bidden met het 
gezin.10

We moeten als gezin ’s ochtends en ’s avonds samen bidden. 
Een paar extra woorden bij het maaltijdgebed, wat bij sommigen 
gemeengoed lijkt te worden, is niet genoeg. We moeten op onze 
knieën in gebed gaan en onze dank uitspreken.11

Het gebed is altijd het anker voor kracht en een bron voor leiding 
in onze gezinsactiviteiten geweest en dat blijft zo. Ik kan me nog 
herinneren dat ik vroeger naast het bed van onze jonge kinderen 
neerknielde om ze te helpen bidden. Later zag ik de oudere broers 
en zussen de jongsten helpen. Iedere ochtend en avond hielden 
we gezinsgebed, waarbij de kinderen ook aan de beurt kwamen. 

‘Wij hebben dringend behoefte aan de heiligende 
invloed van […] bidden met het gezin.’
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Daarnaast baden we als er zich bepaalde moeilijkheden voordeden. 
In het gezinsgebed werden bijvoorbeeld kinderen met een [kerk]
taak genoemd. […] We vroegen om hulp wanneer een van de kin-
deren een pittig examen op de middelbare school voor de boeg had. 
We baden voor gezinsleden die elders waren. […] Door bepaalde 
moeilijkheden in onze gezinsgebeden op te nemen, ontvingen de 
desbetreffende gezinsleden zelfvertrouwen, houvast en kracht.12

De dagelijkse meningsverschillen en irritaties verdwijnen als 
gezinnen samen de hemelse troon benaderen. De eensgezindheid 
neemt toe. De banden van liefde en genegenheid worden aange-
haald en de hemelse vrede daalt neer.

In een dergelijk gezin bidden de gezinsleden in de avond en 
in de ochtend ook persoonlijk. Individuele en gezinsproblemen 
worden met zelfvertrouwen tegemoet getreden nadat de hemelse 
gunst is afgesmeekt. Jonge mensen die gewend zijn thuis te bid-
den, gaan bij een avondje uit niet met kwade bedoelingen op pad. 
Die [jongelui] zullen de groep behoeden wanneer aanlokkelijke 
verleidingen om de hoek komen kijken. Ouders die hun kinderen 
met de verfijnende invloed van dagelijks gebed omringen, dragen 
bij aan de bescherming van het […] gezin.13

3
Wij kunnen onze communicatie met 

onze hemelse Vader verbeteren.

Hier zijn vijf manieren om onze communicatie met onze hemelse 
Vader te verbeteren:

1. We behoren regelmatig te bidden. We behoren ten minste twee 
of drie keer per dag tijd alleen met onze hemelse Vader door te 
brengen — ‘zowel des ochtends als des middags als des avonds’ 
staat er in de Schriften. (Alma 34:21.) Daarnaast wordt ons verteld 
om altijd te bidden. (Zie 2 Nephi 32:9; LV 88:126.) Dat betekent dat 
ons hart vol dient te zijn en voortdurend in gebed tot onze hemelse 
Vader uit dient te gaan. (Zie Alma 34:27.)

2. We moeten een geschikte plek opzoeken waar we kunnen 
nadenken en bidden. We worden aangespoord dat ‘in [onze] bin-
nenkamer, en op [onze] verborgen plaatsen en in [onze] wildernis’ 
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te doen. (Alma 34:26.) Dat wil zeggen, op een stille plek zonder 
afleidingen. (Zie 3 Nephi 13:5–6.)

3. We behoren onszelf voor te bereiden op het gebed. Als we er 
niets voor voelen om te bidden, moeten we bidden tot we er wél 
wat voor voelen. We dienen nederig te zijn. (Zie LV 112:10.) We die-
nen om vergeving en barmhartigheid te bidden. (Zie Alma 34:17–
18.) We moeten iedereen vergeven voor wie we onvriendelijke 
gevoelens koesteren. (Zie Marcus 11:25.) In de Schriften worden wij 
ook gewaarschuwd dat onze gebeden tevergeefs zullen zijn als wij 
‘de behoeftigen en de naakten wegzend[en], en niet naar de zieken 
en lijdenden omzie[n], en niet [geven] van [ons] bezit’. (Alma 34:28.)

4. Onze gebeden dienen zinvol en specifiek te zijn. We moeten 
niet steeds dezelfde uitdrukkingen in elk gebed gebruiken. Ieder 
van ons zou zich beledigd voelen als een vriend elke dag dezelfde 
woorden tot ons spreekt, de conversatie als een routinekwestie 
haastig afwerkt om de tv aan te zetten en ons te vergeten. […]

Waar moeten wij om bidden? We behoren over ons werk te bid-
den, tegen de macht van onze vijanden en de duivel, voor ons 
welzijn en voor het welzijn van de mensen om ons heen. We dienen 
de Heer bij al onze beslissingen en bezigheden te raadplegen. (Zie 
Alma 37:36–37.) We moeten ook dankbaar genoeg zijn om onze 
dank uit te spreken voor alles wat we hebben. (Zie LV 59:21.) We 
dienen zijn hand in alles te erkennen. Ondankbaarheid is een van 
onze grote zonden.

De Heer heeft in een hedendaagse openbaring verklaard: ‘En wie 
alle dingen met dankbaarheid ontvangt, zal worden verheerlijkt; en 
de dingen van deze aarde zullen hem worden toegevoegd, zelfs 
honderdvoudig, ja, meer.’ (LV 78:19.)

We mogen vragen voor wat we nodig hebben, waarbij we moe-
ten oppassen dat we niet iets vragen wat niet goed voor ons is. 
(Zie Jakobus 4:3.) We behoren te bidden om de kracht om onze 
problemen te overwinnen. (Zie Alma 31:31–33.) We behoren te 
bidden voor de inspiratie en het welzijn van de president van de 
kerk, de algemene autoriteiten, onze ringpresident, onze bisschop, 
onze quorumpresident, onze huisonderwijzers, onze familieleden 
en onze leiders in de maatschappij. Er zijn nog meer suggesties te 
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geven, maar met de hulp van de Heilige Geest weten we waar we 
om moeten bidden. (Zie Romeinen 8:26–27.)

5. Nadat we ergens om gebeden hebben, moeten we er zelf alles 
aan doen om ons verzoek ingewilligd te krijgen. We behoren te 
luisteren. Misschien wil de Heer ons, terwijl we nog geknield zijn, 
raad geven.14

4
God denkt aan ons en staat klaar om onze 

gebeden te beantwoorden als wij ons vertrouwen 
in Hem stellen en het goede doen.

Er schuilt kracht in het gebed. Alle dingen zijn mogelijk door 
het gebed. Het is door gebed dat de hemelen in deze bedeling 
geopend werden. Het gebed van een veertienjarige jongen, in het 
heilige bos, opende een nieuwe evangeliebedeling en zorgde voor 
een visioen van de Vader en de Zoon, die als verheerlijkte wezens 
aan de jongen, Joseph, verschenen [zie Geschiedenis van Joseph 
Smith 1:11–17].15

Het is mijn getuigenis, mijn broeders en zusters en vrienden, dat 
God gebeden hoort en verhoort. Daar heb ik nooit aan getwijfeld. 
Vanaf mijn kinderjaren, op mijn moeders schoot, waar ik voor het 
eerst leerde bidden; als jongeman in mijn tienerjaren; als zendeling 
in het buitenland; als vader; als kerkleider; als overheidsfunctionaris 
weet ik zonder enige twijfel dat mannen en vrouwen die nederig 
in gebed gaan uit die onzichtbare bron kunnen putten; gebeden 
verhoord kunnen krijgen. Een mens staat er niet alleen voor, of hij 
hoeft er althans niet alleen voor te staan. Het gebed opent deuren; 
het gebed neemt hindernissen weg; het gebed doet de druk afne-
men; het gebed schenkt innerlijke vrede en gemoedsrust in tijden 
van druk en stress en moeilijkheden. God zij dank voor het gebed.16

Zelfs op momenten van beproeving en angst is het mogelijk om 
tot de Heer te naderen, om zijn invloed en zijn steunende kracht te 
voelen — dat je nooit alleen bent, als je je maar voor de Almachtige 
wilt verootmoedigen. Ik ben dankbaar voor dat getuigenis, voor die 
zekerheid.17

Ik weet uit eigen ervaring hoe doeltreffend en krachtig het gebed 
kan zijn. […]
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In 1946 kreeg ik van president George Albert Smith de opdracht 
om naar het door oorlog verscheurde Europa te gaan en onze zen-
dingsgebieden van Noorwegen tot Zuid- Afrika opnieuw te vestigen 
en de distributie van welzijnsgoederen op touw te zetten.

We kozen Londen als hoofdkwartier. Vervolgens maakten we 
voorlopige afspraken met het leger op het vasteland. Een van de 
eerste mannen die ik wenste te spreken was de commandant van de 
Amerikaanse troepen in Europa. Hij was in Frankfurt gestationeerd.

Toen we in Frankfurt aankwamen, wilden mijn collega en ik een 
afspraak met de generaal maken. De functionaris bij de afspraken-
balie zei: ‘Heren, u zult minstens drie dagen moeten wachten voor-
dat u de generaal te spreken kunt krijgen. Hij is ontzettend druk en 
zijn agenda staat vol met afspraken.’

Ik zei: ‘Het is van groot belang dat we hem spreken, en zo lang 
kunnen we niet wachten. Morgen moeten we in Berlijn zijn.’

Hij zei: ‘Het spijt me.’

We verlieten het gebouw, liepen naar onze auto, namen onze 
hoed af en spraken een gebed uit. Daarna liepen we het gebouw 
weer in en troffen een andere functionaris bij de afsprakenbalie 
aan. Binnen een kwartier stonden we oog in oog met de generaal. 
We hadden gebeden dat we hem te spreken konden krijgen en 
zijn hart zouden raken. We wisten namelijk dat alle aangeboden 
hulpgoederen door wie dan ook ter distributie in handen van het 
leger moesten worden gegeven. Wij legden aan de generaal uit dat 
ons oogmerk was om onze eigen goederen aan onze eigen men-
sen via onze eigen kanalen te distribueren, en daarnaast algemene 
voedseldonaties voor kinderen te doen.

We legden het welzijnsprogramma uit en hoe het werkte. 
Uiteindelijk zei hij: ‘Wel, heren, ga uw gang en zamel uw goederen 
in; tegen de tijd dat u ze ingezameld hebt, is het beleid wellicht ver-
anderd.’ We zeiden: ‘Generaal, onze goederen zijn al ingezameld; ze 
zijn altijd ingezameld. Binnen vierentwintig uur nadat we het Eerste 
Presidium van de kerk in Salt Lake City hebben verwittigd, zijn er 
wagons vol goederen naar Duitsland onderweg. We beschikken 
over vele voorraadhuizen vol basisproducten.’
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Daarop zei hij: ‘Ik heb nog nooit van mensen met zo’n visie 
gehoord.’ Zijn hart werd geraakt zoals we in ons gebed hadden 
gevraagd. Voordat we zijn kantoor verlieten, hadden we schriftelijke 
toestemming voor onze eigen distributie aan onze eigen mensen 
via onze eigen kanalen.

Het geeft de ziel voldoening te weten dat God aan ons denkt 
en klaarstaat om te antwoorden als wij ons vertrouwen in Hem 
stellen en het goede doen. Er is geen plaats voor angst bij mannen 
en vrouwen die hun vertrouwen in de Almachtige stellen, die niet 
aarzelen zich te verootmoedigen om in gebed goddelijke leiding te 
vragen. Hoewel vervolging ons deel kan zijn, hoewel tegenspoed 
kan komen, in gebed kunnen we zekerheid vinden, want God zal 
vrede tot de ziel spreken. Die vrede, die geest van kalmte, is de 
grootste zegen in dit leven.

Als jongen in het Aäronisch priesterschap leerde ik dit gedichtje 
over het gebed. Het is me altijd bijgebleven:

ouderling ezra taft Benson en zijn collega’s baden om leiding 
bij de hulpverlening in europa na de tweede Wereldoorlog.
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Ik weet niet hoe God antwoord geeft,
Maar wel dat Hij ’t gebed beantwoordt.
Dat Hij zijn Woord gegeven heeft
Dat Hij ieder gebed weer hoort.
Het antwoord komt, ’t zij laat of vroeg.
Terwijl ik bid en rustig wacht,
Weet ’k niet of de zegening die ’k vroeg
Precies zal komen zoals ik dacht.
Toch leg ik mijn gebed bij Hem neer
Wiens wil wijzer is dan wat ik verwacht,
Overtuigd dat ’t antwoord wel komt op een keer,
Misschien nog beter dan ik dacht.

[…] Ik getuig tot u, geliefde broeders en zusters, dat God leeft. 
Hij is niet dood. […] Ik getuig dat er een God in de hemel is die 
onze gebeden hoort en verhoort. Ik weet dat dit waar is. Ik wil 
iedereen […] nederig aansporen om nauw contact te houden met 
onze Vader in de hemel door middel van het gebed. Nooit eerder in 
deze evangeliebedeling is er meer behoefte geweest aan gebed dan 
nu. Dat we ons voortdurend op onze hemelse Vader zullen verlaten 
en er gewetensvol naar zullen streven om onze communicatie met 
Hem te verbeteren is mijn oprechte smeekbede.18

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• President Benson zegt dat we geen dag voorbij moeten laten 

gaan zonder persoonlijk gebed (zie paragraaf 1). Welke zegenin-
gen hebt u door uw persoonlijke gebeden ontvangen?

• In paragraaf 2 spreekt president Benson over verschillende zege-
ningen die het gezin dat regelmatig samen bidt ten deel vallen. 
Wanneer hebt u gezien dat gezinsgebed tot die zegeningen leidde? 
Wat kunnen we doen om het gezinsgebed prioriteit te geven?

• Overweeg president Bensons vijf suggesties in paragraaf 3. Hoe 
kunnen wij met elk van die suggesties ‘onze communicatie met 
onze hemelse Vader verbeteren’? Bedenk wat u gaat doen om 
die raad op te volgen.
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• Hoe kan datgene wat president Benson in paragraaf 4 zegt 
iemand helpen die de macht van het gebed in twijfel trekt? Welke 
woorden van getuigenis kunt u aan die van president Benson 
toevoegen?

Relevante Schriftteksten
Jakobus 1:5–6; Enos 1:1–8; 3 Nephi 14:7–8; LV 10:5; 19:38; 88:63

Studietip
Een beginsel is een waarheid waardoor we ons bij onze beslissin-

gen en daden laten leiden. ‘Overweeg onder het lezen: “Welk evan-
geliebeginsel wordt hier behandeld? Hoe kan ik dat in mijn leven 
toepassen?”’ (Onderwijzen — geen grotere roeping [1999], p. 17.)

Noten
 1. ‘Prayer’, Ensign, mei 1977, p. 32.
 2. Cross Fire: The Eight Years with Eisen-

hower (1962), p. 31.
 3. Sheri L. Dew, Ezra Taft Benson: A Bio-

graphy (1987), p. 268.
 4. Geciteerd in: Ezra Taft Benson: A Bio-

graphy, p. 268.
 5. Gordon B. Hinckley, ‘Farewell to a 

Prophet’, Ensign, juli 1994, p. 40.
 6. Geciteerd in: Ezra Taft Benson: A Bio-

graphy, p. 140.
 7. Elaine S. McKay, ‘Pray for Dad’, New 

Era, juni 1975, p. 33.
 8. ‘Pray Always’, Ensign, februari 1990,  

p. 2.
 9. Conference Report, april 1966, p. 131.

 10. Conference Report, oktober 1947, p. 24.
 11. Conference Report, oktober 1950, p. 

147.
 12. ‘Family Joys’, New Era, januari 1973,  

p. 4.
 13. Conference Report, april 1949, pp. 

197–198.
 14. ‘Pray Always’, pp. 2, 4.
 15. Conference Report, oktober 1956,  

p. 108.
 16. Conference Report, oktober 1956,  

p. 104.
 17. Conference Report, april 1953, p. 39.
 18. ‘Prayer’, pp. 33–34; gedicht ‘Prayer’, 

Eliza M. Hickok. Geciteerd uit: Best 
Loved Religious Poems, bewerkt door 
James Gilchrist Lawson (1933), p. 160.
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Keuzevrijheid, een 
eeuwig beginsel

‘Aan ieder van ons is keuzevrijheid gegeven om 
belangrijke beslissingen te nemen die betrekking 

hebben op ons eeuwig heil. Die beslissingen 
hebben invloed op ons geluk in de eeuwigheid.’

Uit het leven van Ezra Taft Benson

Ezra Taft Benson heeft door op een boerderij te zijn opgegroeid, 
geleerd wat de gevolgen van goede beslissingen zijn. Hij herinnerde 
zich: ‘Ik groeide op in de veronderstelling dat de bereidheid en de 
vaardigheid om te werken het fundamentele ingrediënt van een 
succesvol boerenbedrijf is. Hard en intelligent werken is de sleutel. 
Als we dat doen, hebben we een goede kans op succes.’ 1 Op jonge 
leeftijd leerde Ezra dat hij en zijn familie meer te eten hadden als zij 
ervoor kozen hun tuin goed te verzorgen. Hij leerde dat als hij het 
zuivelbedrijf van de familie tot een succes wilde maken, hij moest 
besluiten elke dag vroeg uit de veren te komen om de koeien te 
melken.2 Hij merkte dat wanneer hij ervoor koos om hard te wer-
ken, boeren uit de buurt hem inhuurden om hun bieten te dunnen 
en hun hooi binnen te halen.3 Hij zag in dat zelfs de getrouwen met 
beproevingen te maken krijgen, maar ook dat personen en gezin-
nen zodanig op beproevingen kunnen reageren dat hun geluk en 
succes erdoor bevorderd worden.4

Voor de jonge Ezra Taft Benson konden sommige gevolgen van 
goede beslissingen in emmers melk, wagens vol hooi en de ruime 
vergoeding voor een dag hard werken worden gemeten. Andere 
waren moeilijker te meten maar blijvender van aard. Hij zag bij-
voorbeeld aan zijn ouders dat vreugde, gemoedsrust en kracht het 
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De voorsterfelijke Jezus Christus volgde het heilsplan van onze 
hemelse Vader, waarin onze keuzevrijheid behouden bleef.

H o o f d s t U K  3



H o o f d s t U K  3

63

gevolg zijn wanneer gezinsleden ervoor kiezen elkaar en de Heer 
trouw te zijn.5 Hij leerde dat de wet van de oogst — ‘wat een mens 
zaait, zal hij ook oogsten’ (Galaten 6:7) — net zo goed van toepas-
sing is op geestelijke zaken als op lichamelijke arbeid.

Op basis van die ervaring herinnerde president Ezra Taft Benson 
de heiligen der laatste dagen en anderen vaak aan het belang van 
keuzevrijheid — de vrijheid ‘om de koers te kiezen die ze wil-
len volgen’.6 Zijn leringen over het beginsel keuzevrijheid gingen 
verder dan slechts een aansporing om te ‘kiezen tussen goed en 
kwaad’.7 Hij sprak over keuzevrijheid als het vermogen om ‘belang-
rijke beslissingen te nemen die betrekking hebben op ons eeuwig 
heil’ en die ‘invloed hebben op ons geluk in de eeuwigheid’.8 Hij 
moedigde heiligen der laatste dagen en anderen aan hun keuzevrij-
heid aan te wenden om ‘zelfstandig te handelen’ zonder te wachten 
om in alle dingen geboden te worden.9 Het beginsel keuzevrijheid 
loopt volgens hem ‘als een rode draad door het evangelieplan van 
de Heer tot zegen van zijn kinderen heen’.10

Leringen van Ezra Taft Benson
1

Keuzevrijheid is een door God gegeven, eeuwig beginsel.

Ik getuig dat wij de geestkinderen zijn van een liefhebbende 
God, onze hemelse Vader (zie Handelingen 17:29; 1 Nephi 17:36). 
Hij heeft een groot heilsplan waardoor zijn kinderen volmaakt kun-
nen worden zoals Hij is en een volheid van vreugde kunnen erva-
ren die Hij ervaart. (Zie 1 Nephi 10:18; 2 Nephi 2:25; Alma 24:14; 
34:9; 3 Nephi 12:48; 28:10.)

Ik getuig dat in onze voorsterfelijke staat onze oudste Broer in de 
geest, Jezus Christus, onze voorgeordende Heiland in het heilsplan 
van de Vader werd. (Zie Mosiah 4:6–7; Alma 34:9.) Hij is de oorzaak 
van ons eeuwig heil en de enige weg waardoor wij tot onze Vader 
in de hemel kunnen terugkeren om die volheid van vreugde te 
verkrijgen. (Zie Hebreeën 2:10; Mosiah 3:17; Alma 38:9.)

Ik getuig dat Lucifer zich ook in de hemelse raad bevond. Hij 
trachtte de keuzevrijheid van de mens te vernietigen. Hij kwam in 
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opstand. (Zie Mozes 4:3.) Er was oorlog in de hemel en een derde 
van de scharen werd naar de aarde uitgeworpen en een lichaam 
ontzegd. (Zie Openbaring 12:7–9; LV 29:36–37.) Lucifer is de vij-
and van alle gerechtigheid en streeft ernaar alle mensen ellendig te 
maken. (Zie 2 Nephi 2:18, 27; Mosiah 4:14.)11

De centrale kwestie in die voorsterfelijke raadsvergadering was: 
zullen de kinderen van God onbelemmerde keuzevrijheid hebben 
om de weg te kiezen die ze willen volgen, hetzij goed of kwaad, of 
zullen zij gedwongen worden gehoorzaam te zijn? Christus en allen 
die Hem volgden stonden voor het eerste voorstel — vrijheid van 
keuze; Satan stond voor het tweede — dwang.12

In de Schriften staat dat er een grote oorlog in de hemel was, een 
strijd over het beginsel van vrijheid, het recht om te kiezen. (Zie 
Mozes 4:1–4; LV 29:36–38; 76:25–27; Openbaring 12:7–9.)13

De oorlog die in de hemel over deze kwestie begon, is nog niet 
voorbij. Het conflict wordt op het strijdtoneel van de sterfelijkheid 
voortgezet.14

Keuzevrijheid is een door God gegeven, eeuwig beginsel. Het 
grote plan van vrijheid is het plan van het evangelie. Er is geen 
sprake van dwang, geen intimidatie. Men is vrij om het evangelie te 
aanvaarden of te verwerpen. Men kan het aanvaarden en er vervol-
gens niet naar leven, of het aanvaarden en er ten volle naar leven. 
Maar God zal ons nooit dwingen om het evangelie na te leven. Hij 
zal overreding gebruiken door toedoen van zijn dienstknechten. 
Hij zal ons oproepen en ons aanwijzingen geven en ons overre-
den en ons aanmoedigen en ons zegenen wanneer wij er gehoor 
aan geven, maar hij zal nooit dwang uitoefenen op het menselijk 
gemoed. (Zie Hymns 1985, 240.)15

2
Dit leven is een proeftijd waarin het ons vrij 

staat om tussen goed en kwaad te kiezen.

Abraham kreeg de geestkinderen van onze hemelse Vader te zien 
voordat ze naar de aarde kwamen. Hem werd ook de schepping 
van de aarde getoond, en de Heer zei tegen hem: ‘En wij zullen hen 
hiermee beproeven om te zien of zij alles zullen doen wat de Heer, 
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hun God, hun ook zal gebieden.’ (Abraham 3:25.) In die goddelijke 
verklaring is tevens het recht om te kiezen vervat.16

Dit leven is een proeftijd: een proeftijd waarin u en ik laten zien 
wat we waard zijn, een proeftijd die eeuwige gevolgen heeft voor 
ieder van ons. En nu is het ons moment — zoals elke generatie 
die heeft gehad — om onze plichten te leren kennen en te doen.17

Dat de Heer niet blij is met goddeloosheid is waar. Dat Hij die 
liever niet ziet gebeuren, is ook waar. Dat Hij wie zich ertegen ver-
zetten zal helpen, is waar. Maar dat Hij überhaupt toestaat dat zijn 
kinderen hier op aarde goddeloosheid bedrijven, bewijst dat Hij ze 
hun keuzevrijheid heeft gegeven, waarmee Hij bovendien een basis 
voor hun laatste oordeel creëert.18

Er is geen kwaad dat [ Jezus Christus] niet kan stoppen. Alle din-
gen liggen in zijn handen. Deze aarde valt onder zijn rechtmatige 
heerschappij. Toch laat Hij het kwaad toe zodat wij keuzes tussen 
goed en kwaad kunnen maken.19

Het leven is een proeftijd in het eeuwige bestaan van de mens, 
waarin het hem is gegeven […] om tussen goed en kwaad te kiezen. 
[…] Aan die keuzes zitten grote gevolgen vast, niet alleen in dit 
leven, maar, nog belangrijker, in het leven hierna. Er zijn grenzen 
die Satan niet kan overschrijden. Binnen die grenzen heeft hij op 
dit moment de ruimte om een kwaadaardig alternatief voor Gods 
rechtschapen beginselen te bieden, waardoor de mensen tussen 
goed en kwaad kunnen kiezen en aldus de positie bepalen die ze 
in het volgende leven zullen innemen.20

3
Wij gebruiken onze keuzevrijheid om beslissingen te 
nemen die ons geluk nu en in de eeuwigheid bepalen.

God heeft u lief zoals Hij elk van zijn kinderen liefheeft. Zijn 
verlangen en doel en heerlijkheid zijn dat u rein en onbevlekt bij 
Hem terugkeert, nadat u hebt bewezen dat u een eeuwigheid van 
vreugde in zijn tegenwoordigheid waardig bent.

Uw Vader in de hemel is u indachtig. Hij heeft u geboden gege-
ven om u te leiden, om u discipline bij te brengen. Hij heeft u ook 
uw handelingsvrijheid gegeven — de vrijheid om te kiezen — ‘om 
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te zien of [u] alles zul[t] doen wat [Hij] ook zal gebieden.’ (Abraham 
3:25.) Zijn koninkrijk hier op aarde is goed georganiseerd en uw 
leiders leggen zich erop toe om u te helpen. Weet dat onze liefde, 
zorg en gebeden voortdurend bij u zijn.

Satan is u ook indachtig. Hij is vastbesloten u te gronde te rich-
ten. Hij brengt u geen discipline bij met geboden, maar biedt u in 
plaats daarvan de vrijheid ‘om uw eigen zin te doen’. […] Satans 
lijfspreuk is: ‘Geniet nu en betaal later.’ Hij streeft ernaar dat alle 
mensen ongelukkig zullen zijn, net als hijzelf [zie 2 Nephi 2:27]. De 
Heer streeft ernaar dat mensen door naleving van het evangelie nu 
gelukkig zijn en voor eeuwig vreugde hebben.21

Wij zijn vrij om te kiezen, maar wij zijn niet vrij om de gevolgen 
van die keuzes te veranderen.22

Er zou duidelijk maar weinig beproeving van ons geloof zijn als 
we voor elke goede daad direct onze volledige beloning ontvingen 
of direct gestraft werden voor elke zonde. Maar dat voor ieder een 
uiteindelijke afrekening volgt, staat buiten kijf.23

Hoewel iemand tijdelijk genot uit zonde kan halen, is het eind-
resultaat ellende en verdriet. ‘Goddeloosheid heeft nooit geluk bete-
kend.’ (Alma 41:10.) Zonde drijft een wig tussen ons en God en is 
deprimerend voor onze geest. Wij doen er dus goed aan onszelf af 
te vragen of wij wel in overeenstemming met alle wetten van God 
leven. Iedere gehoorzaamde wet brengt een bepaalde zegening. 
Iedere gebroken wet brengt een bepaalde bezoeking. Wie zwaar 
belast zijn met wanhoop, dienen tot de Heer te komen, want zijn 
juk is zacht en zijn last is licht. (Zie Matteüs 11:28–30.)24

Het belangrijkste doel van iemands leven is beslissingen leren 
nemen. Hoewel een van de grootste gaven van God aan de mens 
[…] keuzevrijheid is, heeft Hij de mens ook verantwoordelijkheid 
voor deze keuzen gegeven. […] We sturen ons eigen leven in de 
richting van succes of mislukking. We mogen niet alleen onze uit-
eindelijke doelen kiezen, we mogen in veel gevallen ook zelf beslis-
sen hoe we die doelen willen bereiken. Door onze ijver, of het 
gebrek daaraan, bepalen wij de snelheid waarmee wij onze doelen 
bereiken. Daar is persoonlijke inzet en inspanning voor nodig, en 
het zal niet zonder tegenspoed of conflict mogelijk zijn.25
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Het lot van de mensheid en onze hele beschaving is ervan afhan-
kelijk of de mens zijn […] keuzevrijheid zal gebruiken om zichzelf 
te besturen of om eeuwige wetten te negeren met gevaar voor zich-
zelf en de gevolgen daarvan te dragen. De werkelijke problemen 
van tegenwoordig zijn dan ook niet van economische of politieke 
aard. Zij zijn van geestelijke aard — dat wil zeggen dat de mens 
moet leren zich aan de wetten te conformeren die God aan het 
mensdom gegeven heeft.26

Aan ieder van ons is keuzevrijheid gegeven om belangrijke 
beslissingen te nemen die op ons eeuwig heil betrekking hebben. 
Die beslissingen hebben invloed op ons geluk in de eeuwigheid.27

Door onze beslissingen zijn we wie we nu zijn. Onze eeuwige 
bestemming wordt bepaald door de beslissingen die we nog zullen 
nemen.28

4
Beslissingen van cruciaal belang vragen 

om onze gebedsvolle inspanning.

Als we verstandige, christelijke beslissingen willen nemen, moe-
ten we eerst zo leven dat we van die onzichtbare macht gebruik 
mogen maken, die bij het nemen van beslissingen onmisbaar is.

Een van de belangrijkste beslissingen in deze bedeling werd 
genomen toen de jonge Joseph Smith besloot dat hij de aansporing 
in Jakobus zou opvolgen: ‘Indien echter iemand van u in wijsheid te 
kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvou-
digweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden. Maar hij 
moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie 
twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven 
en opgejaagd wordt.’ ( Jakobus 1:5–6.)

Het eeuwig heil van miljoenen mensen in de bedeling van de 
volheid der tijden is van die beslissing afhankelijk! We mogen niet 
vergeten dat personen belangrijk zijn, en dat de beslissingen die zij 
nemen grote invloed op het leven van anderen kunnen hebben.29

De Heer heeft gezegd: ‘Klopt, en voor u zal worden opengedaan’ 
(3 Nephi 14:7; zie ook Matteüs 7:7). Met andere woorden, er is 
inspanning van onze kant vereist.30
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Verstandige beslissingen komen meestal voort uit werk, strijd 
en gebedsvolle inspanning. Het antwoord van de Heer op de inef-
fectieve pogingen van Oliver Cowdery is duidelijk: ‘Maar zie, Ik 
zeg u dat u het in uw gedachten moet uitvorsen; daarna moet u 
Mij vragen of het juist is, en indien het juist is, zal Ik uw boezem in 
u doen branden; bijgevolg zult u voelen dat het juist is.’ (LV 9:8.)

Laten we daarom allereerst zeggen dat ons oprechte streven om 
onze Vader in de hemel te vinden, en ons geloof dat Hij onze gebe-
den zal beantwoorden, een vertroostende basis is om mee te begin-
nen. […] De Heer zal geen water uit een droge bron halen, dus wij 
moeten ons deel doen. Soms vergen onze pogingen om een goede 
beslissing te nemen veel energie, studie en geduld.31

Door vasten en gebed kunnen we veel geestelijk inzicht krijgen 
bij beslissingen die erg belangrijk zijn.32

de Heer wil dat wij onze keuzevrijheid gebruiken om ‘gedreven 
voor een goede zaak werkzaam te zijn’ (lV 58:27).
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5
Wij kunnen naar eigen believen handelen en 

de Heer verwacht van ons dat we uit onze 
eigen vrije wil goede dingen doen.

In 1831 zei de Heer het volgende tegen zijn kerk:

‘Want zie, het is niet juist dat Ik in alle dingen gebieden moet; 
want wie in alle dingen gedwongen wordt, die is een trage en geen 
verstandige dienstknecht; daarom ontvangt hij geen beloning.

‘Voorwaar, Ik zeg: De mensen dienen gedreven voor een goede 
zaak werkzaam te zijn en vele dingen uit eigen vrije wil te doen en 
veel gerechtigheid tot stand te brengen;

‘want de macht is in hen, waardoor zij naar eigen believen kun-
nen handelen. En voor zoverre de mensen goed doen, zullen zij 
hun beloning geenszins verliezen.

‘Maar wie niets doet totdat het hem geboden wordt, en een 
gebod met een weifelend hart ontvangt en het traag nakomt, die is 
verdoemd.’ (LV 58:26–29.)

De doeleinden van de Heer — de grote oogmerken — blijven 
onveranderd: het eeuwig heil en de verhoging van zijn kinderen.

Doorgaans geeft de Heer ons het algemene doel dat bereikt moet 
worden en een aantal richtlijnen, maar Hij verwacht van ons dat 
wij de meeste details en de methoden uitzoeken. De methoden en 
werkwijzen worden gewoonlijk met behulp van studie en gebed 
ontwikkeld en door zo te leven dat we de influisteringen van de 
Geest kunnen ontvangen en volgen. Mensen die minder geestelijk 
zijn ingesteld, hebben veel verschillende geboden nodig, zoals in 
de tijd van Mozes. Tegenwoordig kijken de mensen die geestelijk 
ingesteld zijn naar de doeleinden, ze bestuderen de richtlijnen van 
de Heer en zijn profeten, en handelen vervolgens met een gebed 
in hun hart — zonder ‘in alle dingen’ geboden te hoeven worden. 
Door zo’n houding bereidt de mens zich op het godschap voor. […]

Soms wacht de Heer hoopvol op het initiatief van zijn kinderen, 
en als zij dat niet nemen, raken zij de grote prijs kwijt. De Heer zal 



H o o f d s t U K  3

70

de zaak voorbij laten gaan en hen voor de gevolgen laten opdraaien 
of Hij moet zijn doel gedetailleerder uitleggen. Ik ben bang dat 
als Hij het gedetailleerder moet uitleggen, de beloning doorgaans 
kleiner zal zijn.33

We dienen ‘gedreven werkzaam’ te zijn voor goede zaken en 
door onze aanwezigheid hier van de wereld een betere plaats te 
maken.34

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• In welke opzichten hebt u gemerkt dat ‘de oorlog die in de hemel 

[…] begon, nog niet voorbij is’? (Zie paragraaf 1.) Wat kunnen wij 
doen om het beginsel keuzevrijheid te verdedigen?

• Mensen vragen zich vaak af waarom God het kwaad in de wereld 
laat bestaan. Hoe kunnen president Bensons leringen in para-
graaf 2 die vraag helpen beantwoorden?

• Wat kunnen we doen om onze kinderen en jongeren de waar-
heden in paragraaf 3 bij te brengen? Wat kunnen we doen om 
onze kinderen en jongeren de gevolgen van de beslissingen die 
ze nemen duidelijk te maken?

• Denk na over president Bensons raad over het nemen van ‘ver-
standige, christelijke beslissingen’ (paragraaf 4). Wat bent u te 
weten gekomen over bidden gecombineerd met ijverige inspan-
ning bij het nemen van beslissingen?

• Wat houdt het voor u in om ‘gedreven voor een goede zaak 
werkzaam te zijn’? Hoe zal uw leven veranderen wanneer u 
goede dingen ‘uit [uw] eigen vrije wil’ doet en niet wacht tot u 
geboden wordt? (Zie paragraaf 5.)

Relevante Schriftteksten
Deuteronomium 11:26–28; Jozua 24:15; 2 Nephi 2:14–16; Alma 

42:2–4; Helaman 14:30–31; LV 29:39–45; 101:78
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Onderwijstip
U kunt groepsgesprekjes gebruiken ‘om veel mensen in de klas 

in de gelegenheid te stellen aan de les deel te nemen. Personen die 
gewoonlijk aarzelen om deel te nemen, zijn in een kleinere groep 
misschien wel in staat om hun mening te geven.’ (Onderwijzen — 
geen grotere roeping [1999], p. 164.)

Noten
 1. Geciteerd in: Gene Allred Sessions, 

Latter- day Patriots (1975), pp. 77–78.
 2. Zie Sheri L. Dew, Ezra Taft Benson: A 

Biography (1987), pp. 18–19, 34.
 3. Zie Ezra Taft Benson: A Biography, pp. 

40–41.
 4. Zie Ezra Taft Benson: A Biography, pp. 

19–20.
 5. Zie Ezra Taft Benson: A Biography, pp. 

17, 22, 25–26, 29–31, 34–37.
 6. ‘The Constitution—A Glorious 

Standard’, Ensign, september 1987, p. 6.
 7. God, Family, Country: Our Three Great 

Loyalties (1975), p. 402.
 8. The Teachings of Ezra Taft Benson 

(1988), p. 24.
 9. Zie Conference Report, april 1965,  

p. 122.
 10. Conference Report, oktober 1966,  

p. 121.
 11. ‘I Testify’, Ensign, november 1988,  

p. 86.
 12. ‘The Constitution—A Glorious 

Standard’, p. 6.
 13. Conference Report, oktober 1966,  

p. 121.
 14. ‘The Constitution—A Glorious 

Standard’, p. 6.
 15. The Teachings of Ezra Taft Benson,  

p. 82.

 16. So Shall Ye Reap (1960), p. 221.
 17. Conference Report, april 1967, p. 59.
 18. Strength for the Battle: An Address 

Given by Ezra Taft Benson at the New 
England Rally for God, Family and 
Country (1966), pp. 14–15.

 19. Come unto Christ (1983), p. 132.
 20. God, Family, Country, p. 402.
 21. ‘A Message to the Rising Generation’, 

Ensign, november 1977, p. 30.
 22. Come unto Christ, p. 40.
 23. God, Family, Country, p. 326.
 24. ‘Do Not Despair’, Ensign, oktober 1986, 

p. 2.
 25. God, Family, Country, p. 145.
 26. The Teachings of Ezra Taft Benson,  

pp. 83–84.
 27. The Teachings of Ezra Taft Benson,  

p. 24.
 28. God, Family, Country, p. 143.
 29. God, Family, Country, p. 144.
 30. The Teachings of Ezra Taft Benson,  

p. 451.
 31. God, Family, Country, p. 149.
 32. God, Family, Country, p. 152.
 33. Conference Report, april 1965, pp. 

121–122.
 34. The Teachings of Ezra Taft Benson,  

pp. 676–677.



President Ezra Taft Benson gaf blijk van een vreugdevol leven.
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Vreugdevol leven in 
moeilijke tijden

‘Geluk hier en nu bestaat uit het vrijelijk, liefdevol en 
vreugdevol Gods wil voor ons te erkennen — en die in 

alle opzichten en in alle kleine en grote kwesties te doen.’

Uit het leven van Ezra Taft Benson

President Ezra Taft Benson kreeg als nieuwe apostel al vrij snel 
de opdracht om na de Tweede Wereldoorlog hulp aan de heiligen 
in Europa te bieden. Bij zijn rondreis door Duitsland ontmoette hij 
gelovige mensen die boven de alom zichtbare verwoesting wisten 
uit te stijgen. Hij schreef in zijn dagboek:

‘Vandaag heb ik de ergste vernietiging gezien. […] Toen ik door 
de straten [van Berlijn] reed en soms moest lopen waar de auto niet 
langs kon, […] zag ik halfverhongerde vrouwen gretig exorbitante 
prijzen voor aardappelschillen betalen. […] Ik zag oude mannen 
en vrouwen met bijltjes gretig boomstronken en - wortels uitgraven 
om maar wat brandstof te hebben en die op alles wat maar wilde 
rollen — van twee wieltjes van een voormalige wandelwagen tot 
karretjes — mijlenver naar huis te trekken.

‘Later trof ik voor een conferentiebijeenkomst op de vierde ver-
dieping van een koude, half verwoeste gehoorzaal aan een gebom-
bardeerde straat 480 koude, hongerige, maar trouwe heiligen der 
laatste dagen. Het was inspirerend om het licht van geloof te zien. 
[…] Er was geen bitterheid of boosheid, maar wederzijdse liefde en 
uiting van geloof in het evangelie.’ 1

‘Geen enkel lid liet een klacht horen over zijn omstandigheden, 
ook al zagen we met eigen ogen dat sommigen nagenoeg uitge-
hongerd waren.
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‘[…] Onze heiligen […] zijn vervuld van hoop, moed en geloof. 
Overal kijken ze opgewekt vooruit met uitingen van diep geloof in 
het evangelie en in hun lidmaatschap in de kerk. Hieruit bleek ons 
meer dan ooit hoe reëel de vruchten van het evangelie in het leven 
van mannen en vrouwen zijn.’ 2

President Benson zag eveneens voorbeelden van hoop en opti-
misme dichter bij huis, waar veel collega- boeren ondanks zware 
moeilijkheden goedsmoeds bleven. Hij zei:

‘Ik herinner me een bijeenkomst in de buurt van Bancroft (Idaho, 
VS). […] We hadden een fijne bijeenkomst gehad, waarna ik enkele 
geweldige boeren begroette die daar waren. Een van hen was broe-
der Yost, en ik zei: “Broeder Yost, hoe staan de zaken ervoor op 
de boerderij?” Broeder Yost zei: “O, ’t gaat prima, broeder Benson, 
ik sta er alleen twintigduizend dollar slechter voor dan drie dagen 
geleden.” Ik zei: “Wat is er dan — opnieuw vorst?” Hij zei: “Ja, het 
graan was bijna rijp, dus je weet wel wat dat betekent.” Hij zei: 
“Morgen gaan we de boel afmaaien, maar alles is OK. We hebben 
nog wat graan binnen en we hebben in elk geval een deel van 
onze jaarvoorraad achter de hand. We zullen niet omkomen van 
de honger en er komt wel weer een oogst.” Toen we hem gedag 
hadden gezegd, zei ik tegen mijn vrouw: “Wat een geweldig mens.”

‘We reden door naar Logan [een stad in Utah, ongeveer 130 kilo-
meter onder Bancroft]. We hadden onze kinderen bij ons en stopten 
in de hoofdstraat om in een winkel wat koekjes voor de kleintjes 
te halen. En wie kwam ik daar op de stoep tegen: broeder Yost! Ik 
zei: “Wat brengt u dan helemaal hier?” Hij zei: “Broeder Benson, het 
is onze dag om naar de tempel te gaan.” En ik zei: “Wel, u laat zich 
door tegenslagen niet uit het veld slaan, of wel?” Toen leerde hij me 
een lesje. Hij zei: “Broeder Benson, als tegenslagen zich aandienen, 
hebben we de tempel juist des te meer nodig.”’ 3

President Bensons eigen reacties op tegenslagen beurden men-
sen die hem kenden op, net zoals het voorbeeld van andere hei-
ligen hem versterkte. Ouderling Neal A. Maxwell van het Quorum 
der Twaalf Apostelen beschreef president Benson als ‘iemand die 
gebeurtenissen goed in het oog houdt en een zeker optimisme en 
opgewektheid aan de dag legt waaraan wij een voorbeeld kunnen 
nemen. Dat optimisme’, aldus ouderling Maxwell, ‘krijgt iemand niet 
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door gebeurtenissen te negeren, maar door ze op te merken en er 
voor te kiezen daaraan voorbij te zien naar beloften die te maken 
hebben met hoe het koninkrijk uiteindelijk zal zegevieren.’ 4

Leringen van Ezra Taft Benson
1

Met geloof in onze hemelse Vader kunnen wij 
hoop voor de toekomst hebben, optimisme in 

onze huidige taken en innerlijke vrede.

We zullen allemaal teleurstellingen en ontmoediging kennen — 
die horen bij het leven. Maar als we geloof hebben, zullen onze 
tegenslagen slechts een moment duren en onze ogenschijnlijke mis-
lukkingen in succes omslaan. Onze hemelse Vader kan door ieder 
van ons wonderen verrichten als we ons geloof en vertrouwen maar 
in Hem stellen.5

Het is een grote zegen om in tijden van strijd en moeilijkheden, 
in tijden van verdriet en tegenspoed innerlijke vrede te hebben, 
zekerheid te hebben, en sereen en kalm van geest te zijn. Het geeft 
de ziel voldoening om te weten dat God aan het roer staat, dat Hij 
aan zijn kinderen denkt en dat wij met een gerust hart ons vertrou-
wen in Hem kunnen stellen.6

Gebed — volhardend gebed — kan ons in contact brengen met 
God, onze grootste bron van troost en raad. ‘Bid altijd, opdat u de 
overwinnaar zult worden.’ (LV 10:5.) ‘Al mijn krachten aanwendend 
om God aan te roepen om mij te bevrijden’ zijn de woorden waarmee 
de jonge Joseph Smith de methode beschrijft om te voorkomen dat 
de tegenstander hem in het heilige bos zou vernietigen. (GJS 1:16.)7

Zonder geloof in onze hemelse Vader kunnen we geen succes 
hebben. Geloof geeft ons zicht op wat er kan gebeuren, hoop op 
de toekomst en optimisme in onze huidige taken. Waar geloof is, 
twijfelen we niet aan het uiteindelijke succes van het werk.8

Van alle mensen zouden wij als heiligen der laatste dagen het 
meest optimistisch en het minst pessimistisch moeten zijn. Want 
hoewel we weten dat ‘vrede van de aarde zal worden weggenomen 
en de duivel macht zal hebben over zijn eigen rijk’, hebben we ook 
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de verzekering: ‘De Heer zal macht hebben over zijn heiligen en zal 
in hun midden regeren.’ (LV 1:35–36.)

Met de zekerheid dat de kerk intact zal blijven doordat God haar 
door de komende moeilijke tijden heen zal loodsen, wordt het onze 
individuele taak om erop toe te zien dat ieder van ons de kerk en 
de leringen ervan trouw blijft. ‘Wie standvastig blijft en niet over-
wonnen wordt, die zal behouden worden.’ (GJS 1:11.)9

2
Geluk moet elke dag weer verdiend worden, 

maar het is de moeite waard.

We hebben geen reden tot echte zorg. Leef het evangelie na, 
onderhoud de geboden. Bid iedere ochtend en avond bij u thuis. 
Houd u aan de normen van de kerk. Probeer kalm en opgewekt te 
leven. […] Geluk moet elke dag weer verdiend worden. Maar het 
is de moeite waard.10

Toen George A. Smith erg ziek was, kwam zijn neef, de profeet 
Joseph Smith, op bezoek. De zieke meldde: ‘Hij [de profeet] zei dat 
ik nooit ontmoedigd mocht raken, in wat voor moeilijkheden ik mij 
ook bevond. Als ik neergelaten zou worden in de diepste put van 
Nova Scotia en alle bergen van de Rocky Mountains op mij zouden 
worden gestapeld, zou ik nog niet ontmoedigd moeten zijn, maar 
vol moeten houden, geloof moeten hebben en goede moed blijven 
houden. Dan zou ik er weer bovenuit komen.’ […]

Er zijn tijden wanneer u gewoonweg in rechtschapenheid vol-
harden moet en net zo lang moet volhouden tot de deprimerende 
geest van de duivel u verlaat. Zoals de Heer aan de profeet Joseph 
Smith liet weten: ‘Uw tegenspoed en uw ellende zullen slechts van 
korte duur zijn;

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

Doorgaan met goede dingen, ook al bent u omhuld door een 
wolk van duistere gevoelens, zal u er uiteindelijk bovenuit doen 
stijgen en in het zonlicht brengen. Zelfs onze Meester Jezus de 
Christus bleef bij die ultieme beproeving, toen Hij door onze Vader 
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tijdens de kruisiging tijdelijk alleen werd gelaten, zijn werk ten 
behoeve van de mensenkinderen verrichten, en Hij werd spoedig 
daarna verheerlijkt en ontving een volheid van vreugde. Terwijl u 
uw beproeving ondergaat, kunt u zich uw eerdere overwinningen 
in herinnering roepen en de zegeningen tellen die u wel hebt, met 
een zekere hoop op grotere zegeningen als u trouw blijft. En u kunt 
die zekere kennis hebben dat God op zijn tijd alle tranen zal wissen 
en dat ‘geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en […] 
in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor 
degenen, die Hem liefhebben’. (1 Korintiërs 2:9.)11

Wees opgewekt in alles wat u doet. Leef met vreugde. Leef geluk-
kig. Leef enthousiast, in de wetenschap dat God niet in somberheid 
en melancholie, maar in licht en liefde vertoeft.12

‘een gelukkig leven is toenemen in geestelijke kracht tot volmaaktheid.’
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3
Onze hemelse Vader wil dat wij gelukkig zijn, en Hij 

zal ons zegenen als we zijn wil voor ons volgen.

‘De mensen zijn, opdat zij vreugde zullen hebben’ (2 Nephi 2:25). 
Onze hemelse Vader wil dat we gelukkig zijn. Hij verwacht dat wij 
gelukkig zijn. We vinden geen geluk door onze normen te verla-
gen. We vinden geen geluk wanneer we niet leven volgens onze 
overtuigingen, volgens hetgeen wij weten dat goed is. Het is zo 
gemakkelijk om er een gewoonte van te maken bepaalde zaken niet 
zo nauw te nemen. Het is zo gemakkelijk om er een gewoonte van 
te maken fouten te zoeken, kritiek te spuien of in ons hart vraag-
tekens te zetten bij bepaalde zaken in de kerk. Het is zo gemakke-
lijk om ietwat bitter te raken en daarin te blijven hangen, om triest 
te worden en met een treurig gezicht rond te lopen. Met een treurig 
gezicht zal niemand de oorlog winnen of iemands hart veroveren.13

Beseffen we dat geluk hier en nu betekent vrijelijk, liefdevol en 
vreugdevol Gods wil voor ons te erkennen — en die in alle opzich-
ten en in alle kleine en grote kwesties te doen? Een volmaakt leven 
is een gelukkig leven. Een gelukkig leven is toenemen in geeste-
lijke kracht tot volmaaktheid. Iedere daad verricht in overeenstem-
ming met Gods wil draagt bij tot die groei. Laten we ons leven niet 
in vakjes opdelen. Laten we ons leven onverdeeld als één geheel 
zien en de schijnbare eer en glorie die niet met Gods goedkeuring 
gepaard gaan, versmaden. Laten we bedenken dat de werkelijke 
bron van onze kracht en ons geluk buiten het bereik van mensen 
en omstandigheden ligt.14

We moeten steeds opnieuw leren dat we alleen door het evan-
gelie van liefde te aanvaarden en na te leven zoals de Meester het 
heeft uitgedragen en alleen door zijn wil te doen de ketenen van 
onwetendheid en twijfel die ons binden, kunnen verbreken. We 
moeten die eenvoudige, heerlijke waarheid leren zodat we de zoete 
vreugde van de Geest nu en eeuwig kunnen ervaren. We moeten 
onszelf verliezen door zijn wil te doen. We moeten Hem in ons 
leven op de eerste plaats stellen. Ja, onze zegeningen nemen toe 
als we zijn liefde met onze medemens delen.15
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‘Broeders,’ zei Paulus, maar één ding (doe ik): vergetende het-
geen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt,

‘jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van 
boven is, in Christus Jezus.’ (Filippenzen 3:13–14.)

Laat uw gedachten vervuld zijn van het doel om op de Heer te 
lijken, en u houdt dan geen plaats meer over voor deprimerende 
gedachten als u Hem ijverig wilt leren kennen en zijn wil doet. ‘Laat 
die gezindheid bij u zijn’, zei Paulus. (Filippenzen 2:5.) ‘Vertrouw 
op Mij bij iedere gedachte’, zei Jezus. (LV 6:36.) En wat volgt er dan 
als we dat doen? ‘Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede.’ 
( Jesaja 26:3.)16

We staan er nooit alleen voor als we leven zoals het hoort, omdat 
onze Vader altijd bij ons zal zijn om ons te zegenen. Hij wil dat 
wij succes hebben. Hij wil dat wij gelukkig zijn. Hij wil dat wij de 
goede doelen verwezenlijken die we stellen. Hij doet zijn deel als 
wij ons deel doen.17

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• Waarom denkt u dat geloof in God ons ‘hoop op de toekomst en 

optimisme in onze huidige taken’ geeft? Welke woorden van raad 
uit paragraaf 1 kunt u doorgeven aan iemand die naar innerlijke 
vrede smacht? Waarom zou u die woorden uitkiezen?

• Overweeg onder het lezen van paragraaf 2 wanneer u in een 
periode van tegenspoed ‘in rechtschapenheid volharden’ moest. 
Wat hebt u door die ervaring geleerd? Op welke manieren helpt 
de Heer ons als we bereid zijn beproevingen trouw te ondergaan?

• Door welke ervaringen bent u te weten gekomen dat onze 
hemelse Vader uw geluk en succes voor ogen heeft? Waarom 
denkt u dat ‘geluk hier en nu bestaat uit […] Gods wil voor ons 
te erkennen’? (Zie paragraaf 3.)

Relevante Schriftteksten
Matteüs 11:28–30; Johannes 14:27; 16:33; Galaten 5:22; Mosiah 

2:41; Moroni 9:25–26; LV 101:11–16
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Studietip
‘Probeer een algemeen beeld te krijgen door het boek, hoofdstuk 

of de passage vluchtig door te lezen, of door de resumés van de 
hoofdstukken door te nemen. Probeer de context en de achter-
grond te begrijpen.’ (Predik mijn evangelie [2004], p. 23.) Lees een 
hoofdstuk of passage desgewenst meerdere keren ter versterking 
van uw begrip. Als u dat doet, doet u wellicht diepere inzichten op.

Noten
 1. A Labor of Love: The 1946 European 

Mission of Ezra Taft Benson (1989), pp. 
64, 65.

 2. A Labor of Love, p. 65.
 3. ‘Receive All Things with Thankfulness’, 

New Era, november 1976, pp. 7–8.
 4. Neal A. Maxwell, Wherefore, Ye Must 

Press Forward (1977), p. 69.
 5. The Teachings of Ezra Taft Benson 

(1988), p. 68.
 6. The Teachings of Ezra Taft Benson,  

p. 68.
 7. ‘Do Not Despair’, Ensign, oktober 1986, 

p. 2.
 8. The Teachings of Ezra Taft Benson,  

p. 67.
 9. ‘Do Not Despair’, p. 2.

 10. The Teachings of Ezra Taft Benson,  
p. 342.

 11. ‘Do Not Despair’, pp. 4–5; het citaat 
van Joseph Smith is te vinden in Lerin-
gen van kerkpresidenten: Joseph Smith 
(2007), p. 253.

 12. The Teachings of Ezra Taft Benson,  
p. 339.

 13. The Teachings of Ezra Taft Benson,  
p. 361.

 14. The Teachings of Ezra Taft Benson,  
p. 339.

 15. The Teachings of Ezra Taft Benson,  
p. 360.

 16. ‘Do Not Despair’, p. 5.
 17. The Teachings of Ezra Taft Benson,  

p. 385.
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Beginselen van ware bekering

‘Voor wie zich oprecht bekeren, staat de belofte 
vast. U kunt weer rein worden. De wanhoop 

kan weggenomen worden. U zult met de zoete 
vrede van vergeving vervuld worden.’

Uit het leven van Ezra Taft Benson

In zijn eerste conferentietoespraak als president van de kerk ver-
klaarde president Ezra Taft Benson: ‘In mijn streven naar leiding van 
de Heer heb ik opnieuw in mijn verstand en mijn hart de woorden 
van de Heer bevestigd gekregen: “Spreek enkel over bekering tot 
dit geslacht.” (LV 6:9; 11:9.) Dit is het thema geweest van iedere 
hedendaagse profeet.’ 1

Al vóór zijn roeping als president van de kerk was bekering een 
belangrijk thema in president Bensons bediening. Die raad had hij 
van George Albert Smith gekregen, die in die tijd president van het 
Quorum der Twaalf Apostelen was. Kort nadat president Benson 
tot apostel was geroepen, schreef president Smith hem in een brief: 
‘Uw zending van nu af aan is manieren en middelen te vinden om 
de waarheid te verspreiden en de mensen met wie u in contact 
komt op een zo vriendelijk mogelijke manier te waarschuwen dat 
bekering de enige remedie is tegen de kwalen van deze wereld.’ 2

President Benson voldeed aan die opdracht terwijl hij het evan-
gelie over de hele wereld predikte. Hij had als stelregel: ‘Voorkomen 
is beter dan genezen.’ 3 Hij wist echter ook dat ‘we ons allemaal 
moeten bekeren’.4 Hij beklemtoonde de ‘machtige verandering’ van 
hart die met bekering gepaard gaat (zie Alma 5:12–14) en legde de 
rol van de Heiland uit om die verandering teweeg te brengen:

‘De Heer werkt van binnenuit. De wereld daarentegen werkt op 
de mens in. De wereld haalt de mensen uit het slop. Christus haalt 
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Jezus heeft gezegd: ‘Mijn genade is genoeg voor alle mensen die 
zich voor mijn aangezicht verootmoedigen’ (Ether 12:27).
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het slop uit de mensen, waarna zij zichzelf uit het slop halen. De 
wereld tracht de mens te vormen door zijn omgeving te veranderen. 
Christus verandert de mens, die vervolgens zijn omgeving veran-
dert. De wereld tracht het gedragspatroon van de mens te vormen, 
maar Christus kan de aard van de mens veranderen. […]

‘Ja, Christus verandert de mens, en een veranderd mens kan de 
wereld veranderen.’ 5

Leringen van Ezra Taft Benson
1

Oprechte bekering gaat gepaard met het besef 
dat het evangelieplan het plan van geluk is.

In de gebruikelijke zin van het woord betekent kerklidmaat-
schap dat iemand officieel in het ledenregister van de kerk is 
ingeschreven. […]

Maar de Heer omschrijft een lid van zijn koninkrijk op een geheel 
andere wijze. In 1828 zei Hij bij monde van de profeet Joseph 
Smith: ‘Zie, dit is mijn leer: Wie zich bekeert en tot Mij komt, die 
is mijn kerk.’ (LV 10:67; cursivering toegevoegd.) Voor Hem wiens 
kerk dit is, houdt het lidmaatschap veel meer in dan eenvoudigweg 
als ingeschreven lid te boek staan.

Ik wil dan ook belangrijke beginselen uiteenzetten die we moe-
ten begrijpen en toepassen als we ons werkelijk willen bekeren en 
tot de Heer willen komen.

Satan misleidt ons vaak met het idee dat de geboden van God 
onze vrijheid beknotten en ons geluk in de weg staan. In het bij-
zonder voelen jonge mensen de normen van de Heer soms als 
een sta- in- de- weg en een blok aan het been waardoor ze niet van 
bepaalde zaken in het leven kunnen genieten. Maar het tegendeel is 
juist waar. Het evangelieplan is het plan waardoor men een volheid 
van vreugde bereikt. Dit is het eerste beginsel dat ik wil beklemto-
nen. De evangeliebeginselen zijn de stappen en richtlijnen die ons 
helpen echt geluk en echte vreugde te vinden.

Inzicht hierin deed de psalmist uitroepen: ‘Hoe lief heb ik uw 
wet! […] Uw gebod maakt mij wijzer dan mijn vijanden. […] Uw 
woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. […] Uw 
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getuigenissen heb ik voor altoos ten erve ontvangen, want zij zijn 
de blijdschap mijns harten.’ (Psalmen 119:97–98, 105, 111.)

Als we ons werkelijk willen bekeren en tot Hem komen zodat we 
leden van zijn kerk genoemd kunnen worden, moeten we eerst tot 
het besef van deze eeuwige waarheid komen — het evangelieplan 
is het plan van geluk. Goddeloosheid heeft ons nooit geluk gebracht 
en zal ons dat ook nooit brengen [zie Alma 41:10]. Overtreding van 
Gods wetten voert louter tot ellende, gevangenschap en duisternis.6

2
Geloof in Jezus Christus gaat aan ware bekering vooraf.

Het tweede belangrijke beginsel is het verband tussen bekering 
en het beginsel van geloof. Bekering is het tweede basisbeginsel 
van het evangelie. Het eerste is dat we geloof in de Heer Jezus 
Christus moeten hebben. Waarom is dat zo? Waarom moet geloof 
in de Heer aan ware bekering voorafgaan?

Om die vraag te beantwoorden, moeten we iets over het zoen-
offer van de Meester begrijpen. Lehi legde uit dat ‘geen vlees in 
de tegenwoordigheid Gods kan wonen, behalve door de verdien-
sten en de barmhartigheid en de genade van de heilige Messias’. 
(2 Nephi 2:8.) Zelfs de meest rechtschapen en oprechte mens kan 
zichzelf niet alleen door zijn eigen verdienste redden, want, zoals 
de apostel Paulus ons zegt, ‘allen hebben gezondigd en derven de 
heerlijkheid Gods’. (Romeinen 3:23.)

Zonder het volmaakte, zondeloze leven van de Heiland, dat Hij 
bereidwillig voor ons gaf, had er geen vergeving van zonden kun-
nen zijn.

Bekering houdt dan ook meer in dan alleen een gedragsverande-
ring. Veel mensen in de wereld geven blijk van grote zelfbeheersing 
en zelfdiscipline door slechte gewoonten en de zwakheden van 
het vlees te overwinnen. Maar onderwijl denken ze niet aan de 
Meester, en soms verwerpen ze Hem zelfs openlijk. Een dergelijke 
gedragsverandering, zelfs al is het een verandering ten goede, is 
geen ware bekering.

Geloof in de Heer Jezus Christus is het fundament waarop 
oprechte en zinvolle bekering gebouwd moet zijn. Als we ons 
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werkelijk van zonde willen ontdoen, moeten we eerst opzien naar 
Hem die de oorzaak van ons eeuwig heil is.7

3
Bekering behelst een grote verandering van hart.

Het derde belangrijke beginsel dat we als oprecht lid van de kerk 
dienen te begrijpen is dat bekering niet alleen een verandering van 
gedrag, maar bovenal een verandering van hart inhoudt.

Toen koning Benjamin zijn buitengewone toespraak in 
Zarahemla had gehouden, riep het hele volk als met één stem dat 
ze zijn woorden geloofden. Zij wisten zeker dat zijn beloften van 
verlossing waar waren, want zij zeiden: ‘De Geest van de almachtige 
Heer [heeft] een grote verandering in ons, ofwel in ons hart […] 
teweeggebracht, [en let goed op] waardoor wij niet meer geneigd 
zijn om kwaad te doen, maar wél om voortdurend goed te doen.’ 
(Mosiah 5:2.)8

Kan het hart van een mens veranderen? Ja, natuurlijk! Dat gebeurt 
dagelijks in het grote zendingswerk van de kerk. Dat is een van de 
meest voorkomende hedendaagse wonderen van Christus. Als u dat 
niet hebt ondervonden — streef er dan naar.

Onze Heer zei tegen Nikodemus: ‘Tenzij iemand wederom 
geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.’ ( Johannes 
3:3.) […]

Alma verklaart: ‘En de Heer zeide tot mij: Verwonder u niet dat 
het gehele mensdom moet worden wedergeboren, ja, mannen en 
vrouwen, alle natiën, geslachten, talen en volken; ja, geboren uit 
God, veranderd van hun vleselijke en gevallen staat in een staat 
van rechtvaardigheid, waardoor zij, door God verlost, zijn zonen 
en dochters worden;

‘en aldus worden zij nieuwe schepselen; en tenzij zij dat doen, 
kunnen zij geenszins het koninkrijk Gods beërven.’ (Mosiah 
27:25–26.) […]

Het vierde hoofdstuk van Alma beschrijft een periode in de 
Nephitische geschiedenis waarin ‘de vooruitgang van de kerk 
[begon] af te nemen’. (Alma 4:10.) Alma ging dit probleem te lijf 
door zijn ambt als opperrechter neer te leggen en ‘zich geheel aan 
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het hoge priesterschap’ en de daarbij behorende taken te wijden. 
(Alma 4:20.)

Hij zette het volk onder druk ‘met een onvervalst getuigenis’ 
(Alma 4:19) en in het vijfde hoofdstuk van Alma stelt hij meer dan 
veertig cruciale vragen. Hij sprak openhartig tot de leden van de 
kerk en zei: ‘Ik vraag u, mijn broeders der kerk: zijt gij geestelijk uit 
God geboren? Hebt gij zijn beeld in uw gelaat ontvangen? Hebt gij 
die machtige verandering in uw hart ondervonden?’ (Alma 5:14.)

Hij vervolgde: ‘Indien gij een verandering van hart hebt ondergaan, 
en indien gij gestemd waart het lied der verlossende liefde te zingen, 
zou ik willen vragen: kunt gij nu zo gestemd zijn?’ (Alma 5:26.)

Zou de vooruitgang van de kerk heden ten dage niet enorm 
toenemen door een toenemend aantal dat een geestelijke weder-
geboorte ondergaat? Kunt u zich voorstellen wat er bij ons thuis 
zou gebeuren? Kunt u zich voorstellen wat er zou gebeuren met 
een toenemend aantal exemplaren van het Boek van Mormon in 

door zich te bekeren ervoer Alma de jonge een 
wonderbaarlijke verandering van hart.
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de handen van een toenemend aantal zendelingen die weten hoe 
het te gebruiken en die uit God geboren zijn? Wanneer dat gebeurt, 
halen we de overvloedige oogst aan zielen binnen die de Heer 
beloofd heeft. Het was de Alma die ‘uit God geboren’ was die als 
zendeling het woord zo kundig wist te verkondigen dat vele ande-
ren eveneens uit God geboren werden. (Zie Alma 36:23–26.)9

Wanneer wij deze grote verandering hebben ondergaan, die 
alleen door geloof in Jezus Christus en door de werking van de 
Geest in ons wordt teweeggebracht, lijkt het of wij een nieuw mens 
zijn geworden. Daarom wordt die verandering vergeleken met een 
wedergeboorte. Duizenden onder u hebben deze verandering mee-
gemaakt. U hebt een zondig leven, en vaak ernstige zonden, ver-
zaakt; en door het bloed van Christus op u in te laten werken, bent 
u rein geworden. U bent niet meer geneigd om weer in uw oude 
gewoonten te vervallen. U bent werkelijk een nieuw mens. Dat is 
wat er met een verandering van hart bedoeld wordt.10

4
Droefheid naar Gods wil leidt tot oprechte bekering.

Het vierde beginsel dat ik wil beklemtonen is wat in de Schriften 
‘droefheid naar Gods wil’ wegens onze zonden wordt genoemd. 
Het is voor de mensen in de wereld niet ongewoon dat ze spijt 
hebben van de dingen die ze verkeerd hebben gedaan. Soms is 
dat vanwege het feit dat hun daden groot verdriet en veel ellende 
berokkenen voor henzelf of hun dierbaren. Soms is het feit dat 
ze worden betrapt en gestraft de oorzaak van hun berouw. Maar 
dergelijke wereldse gevoelens zijn geen ‘droefheid naar Gods wil’.

[…] In de laatste dagen van de Nephitische natie zei Mormon 
over zijn volk: ‘Hun droefheid was niet tot bekering wegens de 
goedheid Gods; maar het was eerder de droefheid van de ver-
doemden, omdat de Heer hun niet altijd zou toestaan behagen te 
scheppen in zonde.

‘En zij kwamen niet tot Jezus met een gebroken hart en een ver-
slagen geest; integendeel, zij vervloekten God en wilden sterven.’ 
(Mormon 2:13–14.)
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Op het oostelijk halfrond arbeidde de apostel Paulus onder de 
mensen in Korinte. Nadat er ernstige problemen onder de heiligen 
gemeld werden, waaronder onzedelijkheid (zie 1 Korintiërs 5:1), 
wees Paulus hen in een brief met scherpe woorden terecht. Het 
volk reageerde in de juiste geest en de problemen waren klaarblij-
kelijk opgelost, want Paulus schreef in zijn tweede brief aan hen: 
‘Thans verblijdt het mij, niet, dat gij bedroefd zijt geworden, maar 
dat de droefheid u tot inkeer heeft gebracht; want gij zijt bedroefd 
geworden naar Gods wil. […]

‘Want de droefheid naar Gods wil brengt onberouwelijke inkeer 
tot heil, maar de droefheid der wereld brengt de dood.’ (2 Korintiërs 
7:9–10.)

In beide Schriftteksten wordt droefheid naar Gods wil omschre-
ven als droefheid die ons tot bekering voert.

Droefheid naar Gods wil is een gave van de Geest. Het is een 
diep besef dat we onze Vader en onze God door onze daden 
gekrenkt hebben. Het is het scherpe en duidelijke besef dat de 
Heiland, Hij die geen zonde heeft begaan, de grootste van allen, 
door ons gedrag folterende pijn en lijden heeft ondergaan. Mede 
door onze zonden heeft Hij uit iedere porie gebloed. Dat is de echte 
mentale en geestelijke zielensmart, die in de Schriften ‘een gebro-
ken hart en een verslagen geest’ wordt genoemd. (Zie 3 Nephi 9:20; 
Moroni 6:2; LV 20:37; 59:8; Psalmen 34:18; 51:17; Jesaja 57:15.) Die 
instelling is een absolute vereiste voor oprechte bekering.11

5
Onze hemelse Vader en Jezus Christus zien ons graag 

ons leven veranderen en zullen ons daarbij helpen.

Het volgende beginsel dat ik wil bespreken is: Niemand wil ons 
liever ons leven zien veranderen dan de Vader en de Heiland. Het 
boek Openbaring bevat een krachtige en diepzinnige uitnodiging 
van de Heiland. Hij zegt: ‘Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien 
iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem bin-
nenkomen.’ (Openbaring 3:20.) Let op dat Hij niet zegt: ‘Ik sta aan 
de deur en Ik wacht tot u klopt.’ Hij roept, smeekt, vraagt dat wij 
eenvoudigweg ons hart openstellen en Hem binnenlaten.
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In Moroni’s geweldige redevoering over geloof wordt dit beginsel 
nog duidelijker uiteengezet. De Heer had hem verteld: ‘Indien de 
mensen tot Mij komen, zal Ik hun hun zwakheid tonen. Ik geef de 
mensen zwakheid, opdat zij ootmoedig zullen zijn; en mijn genade 
is genoeg voor alle mensen.’ Het maakt niet uit wat onze tekortko-
ming of zwakheid of onvolkomenheid is. Zijn gaven en vermogens 
zijn genoeg om ze allemaal te overwinnen.

Moroni vervolgt de woorden van de Heer: ‘Mijn genade is genoeg 
voor alle mensen die zich voor mijn aangezicht verootmoedigen; 
want indien zij zich voor mijn aangezicht verootmoedigen en geloof 
hebben in Mij, zal Ik zwakke dingen sterk voor hen laten worden.’ 
(Ether 12:27; cursivering toegevoegd.)

Wat een belofte van de Heer! De oorzaak van onze moeilijkhe-
den kan tot een sterkte en bron van kracht veranderd en gevormd 
worden. Die belofte wordt op de een of andere wijze in vele andere 
Schriftteksten herhaald. Jesaja zei: ‘Hij geeft de moede kracht en de 
machteloze vermeerdert hij sterkte.’ ( Jesaja 40:29.) Paulus kreeg 
van de Heer te horen: ‘Mijn genade is u genoeg, want de kracht 
openbaart zich eerst ten volle in zwakheid.’ (2 Korintiërs 12:9.) In 
de Leer en Verbonden staat: ‘Wie siddert onder mijn macht, zal sterk 
worden gemaakt en zal als vruchten lof en wijsheid voortbrengen.’ 
(LV 52:17; zie ook 1 Nephi 17:3; 2 Nephi 3:13; LV 1:28; 133:58–59.)12

Een van Satans doeltreffendste strategieën om zondaars in zijn 
macht te houden, is ze in te fluisteren dat ze niet waardig zijn om 
te bidden. Hij zal tegen u zeggen dat onze hemelse Vader zo teleur-
gesteld is dat Hij toch niet naar uw gebeden zal luisteren. Dat is 
een leugen, en dat zegt hij om ons te misleiden. De kracht van de 
zonde is groot. Als we ons ervan willen bevrijden, vooral van ern-
stige zonden, hebben we meer kracht nodig dan we zelf bezitten.

Onze hemelse Vader wil u maar al te graag helpen om u van 
uw zonden te bekeren. Ga naar Hem toe. Belijd uw zonde, uw 
schaamte en uw schuld, en vraag Hem dan om zijn hulp. Hij heeft 
de macht om u te helpen overwinnen.13

Broeders en zusters, wij moeten onze zonden in nederige en 
berouwvolle bekering tot de Heer brengen. Wij moeten Hem om 
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kracht smeken om ze te overwinnen. De beloften staan vast. Hij 
zal ons te hulp komen. Wij zullen de kracht vinden om ons leven 
te veranderen.14

6
We moeten de hoop niet verliezen in ons 

streven om op Christus te lijken.

Het zesde en laatste punt dat ik over het proces van bekering wil 
zeggen is dat we bij ons streven naar een christelijker levenswandel 
ervoor moeten waken dat we niet ontmoedigd raken en onze hoop 
verliezen. Een christelijke levenswandel komt ons niet aanwaaien, 
vaak komen groei en verandering langzaam en haast onmerkbaar. 
In de Schriften staan verhalen over mannen wier leven als het ware 
van de ene op de andere dag op dramatische wijze veranderde: 
Alma de jonge, Paulus op weg naar Damascus, Enos die tot diep 
in de nacht bad, Koning Lamoni. Dergelijke verbazingwekkende 
voorbeelden van hoe zelfs de grootste zondaar tot bekering kan 

‘oprechte bekering is gebaseerd op en vloeit voort uit geloof 
in de Heer Jezus christus. er is geen andere manier.’
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worden gebracht, schenken ons het vertrouwen dat de verzoening 
ook haar uitwerking kan hebben op mensen die de hoop al heb-
ben opgegeven.

Maar we moeten voorzichtig zijn als we deze opmerkelijke voor-
beelden bespreken. Hoewel ze werkelijk hebben plaatsgevonden, 
zijn ze eerder uitzondering dan regel. Tegenover iedere Paulus, 
iedere Enos en iedere koning Lamoni staan honderdduizenden 
mensen voor wie het bekeringsproces zich veel subtieler, nauwe-
lijks waarneembaar voltrekt. Dag in dag uit komen ze dichter bij de 
Heer, waarbij zij zich er haast niet van bewust zijn dat ze gestalte 
geven aan een goddelijk leven. Hun leven wordt gekenmerkt door 
menslievendheid, dienstvaardigheid en toewijding. Ze zijn als de 
Lamanieten van wie de Heer zei dat ze ‘werden gedoopt met vuur 
en met de Heilige Geest; en zij wisten het niet.’ (3 Nephi 9:20; cur-
sivering toegevoegd.)

We moeten de hoop niet verliezen. Hoop is een anker voor de 
ziel. Satan wil dat we dat anker lichten. Op die manier kan hij ons 
ontmoedigen en uitschakelen. Maar we moeten de hoop niet verlie-
zen. De Heer is blij met elke stap voorwaarts, zelfs de kleine, dage-
lijkse pasjes, waarmee we op Hem willen gaan lijken. Ook al zien 
we wellicht dat we nog een lange weg op het pad naar volmaking 
te gaan hebben, moeten we de hoop nooit opgeven.15

Voor wie zich oprecht bekeren, staat de belofte vast. U kunt weer 
rein worden. De wanhoop kan weggenomen worden. U zult met 
de zoete vrede van vergeving vervuld worden.

De woorden die de Heer bij monde van Jesaja sprak, zijn waar: 
‘Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de Here; al waren uw 
zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren 
zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol’ ( Jesaja 1:18).

En in deze bedeling sprak de Heer met dezelfde duidelijkheid de 
volgende woorden: ‘Zie, wie zich van zijn zonden bekeerd heeft, 
die ontvangt vergeving, en Ik, de Heer, denk er niet meer aan’ (LV 
58:42).16

Ik hoop dat we niet in het verleden leven. Mensen die in het 
verleden leven, hebben maar weinig toekomst. We hebben sterk 
de neiging om over onze verliezen te treuren, over beslissingen 
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die we genomen hebben die we achteraf gezien beter niet hadden 
kunnen nemen. We hebben sterk de neiging om te jammeren over 
de omstandigheden waarin we ons bevinden, met het idee dat we 
er beter voor zouden staan als we andere beslissingen genomen 
hadden. We kunnen ons voordeel doen met de ervaringen uit het 
verleden. Maar laten we onze tijd niet verdoen aan zorgen maken 
over beslissingen die zijn genomen, fouten die zijn gemaakt. Laten 
wij in het heden en in de toekomst leven.17

Mijn geliefde broeders en zusters, als we waarlijk lid van Christus’ 
kerk willen zijn — lid in de betekenis waarin Hij die term gebruikt, 
een lid dat zich bekeerd heeft en tot Hem gekomen is — laten we 
deze zes beginselen dan in gedachte houden. Ten eerste, het evan-
gelie is het plan van geluk van de Heer en bekering is bedoeld om 
ons vreugde te brengen. Ten tweede, oprechte bekering is geba-
seerd op en vloeit voort uit geloof in de Heer Jezus Christus. Er is 
geen andere manier. Ten derde, ware bekering omvat een verande-
ring van hart en niet alleen een verandering van gedrag. Ten vierde, 
deze machtige verandering van hart bestaat deels uit het ervaren 
van droefheid naar Gods wil wegens onze zonden. Dat is wat er 
met een gebroken hart en een verslagen geest bedoeld wordt. Ten 
vijfde, Gods gaven zijn genoeg om ons te helpen elke zonde en 
zwakheid te overwinnen, als we ons maar tot Hem om hulp willen 
wenden. Tot slot, we moeten bedenken dat de meeste bekeringen 
niet gepaard gaan met sensationele of dramatische veranderingen, 
maar veeleer een stapsgewijze, gestage en consequente voortgang 
naar rechtschapenheid inhouden.

Als wij ons die beginselen eigen maken en ze dagelijks proberen 
toe te passen, zal ons lidmaatschap in de kerk van Jezus Christus 
meer inhouden dan slechts als lid ingeschreven te staan. Als echt 
lid mogen we aanspraak maken op zijn belofte: ‘Wie van mijn kerk 
is en in mijn kerk volhardt tot het einde, die zal Ik op mijn rots 
vestigen, en de poorten der hel zullen hen niet overweldigen.’ (LV 
10:69.)

Het is mijn gebed dat we die belofte allemaal voor onszelf in 
vervulling mogen zien gaan.18
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Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• President Benson zegt dat oprechte bekering gepaard gaat met 

het besef dat ‘het evangelieplan het plan van geluk is’ en dat god-
deloosheid ‘ons nooit geluk [zal] brengen’ (paragraaf 1). Waarom 
zou dit besef voor het bekeringsproces essentieel zijn?

• Waarom is een verandering in ons gedrag alleen niet voldoende 
om ons te bekeren? (Zie paragraaf 2.) Waarom denkt u dat we 
naar Jezus Christus moeten opzien om ons werkelijk te bekeren?

• In welke opzichten hebt u een ‘machtige verandering van hart’ 
ondervonden zoals in paragraaf 3 toegelicht wordt? Hoe kunnen 
we anderen helpen die verandering te ondervinden?

• In welke opzichten is ‘droefheid naar Gods wil’ anders dan de 
spijt die sommige mensen voelen wanneer ze iets verkeerds 
gedaan hebben? (Zie paragraaf 4.) Hoe kan een ouder of bis-
schop de leringen in paragraaf 4 gebruiken om iemand te helpen 
die bekering nodig heeft?

• Welke leringen in paragraaf 5 bieden u vooral troost? Waarom 
put u troost uit die leringen?

• President Benson getuigt van de kracht van de verzoening en 
zegt daarbij: ‘We moeten onze hoop niet verliezen’ (paragraaf 
6). Welke waarheden over de verzoening in paragraaf 6 geven u 
hoop?

Relevante Schriftteksten
Lucas 15:11–32; Mosiah 4:10–12; 26:30–31; Alma 34:17–18; 

3 Nephi 27:19–20; LV 18:10–16; 19:15–19

Onderwijstip
‘Uw belangrijkste doel is dat anderen het evangelie leren kennen, 

niet dat u indrukwekkende presentaties geeft. Dat betekent dat u de 
leerlingen de kans geeft om elkaar te onderwijzen.’ (Onderwijzen 
— geen grotere roeping [1999], p. 64.)
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Jezus Christus, onze 
Heiland en Verlosser

‘Wij verkondigen de goddelijkheid van Jezus Christus. 
Voor ons is Hij de enige bron van eeuwig heil.’

Uit het leven van Ezra Taft Benson

‘Ik kan me niet herinneren dat er een tijd is geweest dat ik niet 
in Jezus Christus geloofde’, zei president Ezra Taft Benson. ‘Het 
lijkt erop dat de realiteit van zijn leven, dood en opstanding altijd 
een deel van mij is geweest. Ik ben in een gezin met gelovige 
ouders grootgebracht, die oprecht in Christus geloofden en van 
Hem getuigden, waarvoor ik erg dankbaar ben.’ 1

Dat getuigenis van Jezus Christus was het fundament van pre-
sident Bensons leven. Het bepaalde zijn prioriteiten, beïnvloedde 
zijn beslissingen en hielp hem bij beproevingen. Het bood hem 
perspectief op het doel van het sterfelijk leven en vertrouwen in de 
beloften en zegeningen van het eeuwige leven.

Tijdens zijn apostolische bediening als bijzondere getuige van 
Jezus Christus getuigde president Benson vaak van de Heiland. 
Op de vraag die soms gesteld wordt: ‘Zijn mormonen christenen?’ 
getuigde hij:

‘Wij verkondigen de goddelijkheid van Jezus Christus. Voor ons 
is Hij de enige bron van eeuwig heil. Wij trachten zijn leringen na 
te leven en wij kijken uit naar het moment waarop Hij op aarde 
zal terugkeren om als Koning der koningen en Heer der heren 
te regeren. Net als een profeet in het Boek van Mormon zeggen 
we […] “dat er geen andere naam, noch enige andere weg of mid-
del, [is] gegeven waardoor redding tot de mensenkinderen kan 
komen, dan alleen in en door de naam van Christus, de almachtige 
Heer” (Mosiah 3:17).’ 2
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‘Er kan geen gebeurtenis belangrijker zijn voor personen 
of naties dan de opstanding van de Meester.’
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President Bensons uitspraken over de goddelijkheid van Jezus 
Christus waren vaak gekoppeld aan het Boek van Mormon.3 ‘Door 
middel van het Boek van Mormon heeft God ons voor deze tijd 
van tastbaar bewijs voorzien dat Jezus de Christus is’, zei hij.4 Hij 
vertelde dat de ‘belangrijkste zending’ van het Boek van Mormon is 
mensen van die waarheid te overtuigen.5 ‘Meer dan de helft van alle 
verzen in het Boek van Mormon verwijst naar onze Heer’, zei hij. 
‘In het Boek van Mormon komen meer dan honderd verschillende 
namen van Hem voor. Die namen hebben een bepaalde betekenis: 
zij beschrijven zijn goddelijke natuur.’ 6

Uit president Bensons getuigenis van de Heiland bleek de nauwe 
band die hij met Hem voelde:

‘Ik heb Hem met mijn hele ziel lief.

‘Ik getuig nederig dat Hij nu dezelfde liefdevolle, barmhartige 
Heer is als toen Hij de stoffige wegen van Palestina bewandelde. 
Hij is zijn dienstknechten op deze aarde nabij. Hij geeft ook nu om 
ieder van ons en heeft ons lief. Daar kunt u van op aan.

‘Hij leeft als onze Heer, onze Meester, onze Heiland, onze 
Verlosser en onze God.

‘God zegene ons allen dat we in Hem geloven, Hem aannemen, 
Hem aanbidden, Hem volledig vertrouwen en Hem volgen.’ 7

Leringen van Ezra Taft Benson
1

Jezus Christus heeft ons wegens zijn oneindige liefde 
voor ons van de stoffelijke en geestelijke dood verlost.

Geen enkele invloed heeft zo veel voor deze aarde betekend 
als het leven van Jezus de Christus. Wij kunnen ons ons leven niet 
voorstellen zonder zijn leringen. Zonder Hem zouden we verdwalen 
in een doolhof van geloofsopvattingen en aanbiddingswijzen die op 
angst en duisternis gestoeld zijn en waarin het vleselijke en materia-
listische hoogtij vieren. Wij schieten schromelijk tekort ten opzichte 
van het doel dat Hij voor ons gesteld heeft, maar we moeten dat 
nooit uit het oog verliezen. We moeten evenmin vergeten dat onze 
grote klimtocht naar het licht, naar volmaaktheid, alleen mogelijk 
is dankzij zijn leringen, zijn leven, zijn dood en zijn opstanding.8
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Onze waardering en dankbaarheid voor wat [ Jezus Christus] voor 
ons heeft gedaan, is alleen mogelijk als we deze essentiële waar-
heden indachtig zijn:

Jezus kwam naar de aarde om de wil van onze Vader te doen.

Hij kwam met de voorkennis dat Hij de last van de zonden van 
ons allemaal zou dragen.

Hij wist dat Hij aan het kruis verhoogd zou worden.

Hij werd geboren om de Heiland en Verlosser van het gehele 
mensdom te zijn.

Hij kon zijn zending vervullen, omdat Hij de Zoon van God was 
en Hij Gods macht bezat.

Hij was bereid zijn zending te vervullen omdat Hij ons liefheeft.

Niet één sterfelijk wezen had de macht of het vermogen om alle 
andere stervelingen uit hun verloren en gevallen staat te verlos-
sen, noch kon iemand anders zijn leven afstaan en daarmee een 
universele opstanding van alle andere stervelingen teweegbrengen.

Alleen Jezus Christus was in staat en bereid om een dergelijke 
verlossende liefdesdaad tot stand te brengen.9

Jezus Christus […] kwam op een voorbestemde tijd naar de aarde 
met een koninklijk geboorterecht dat zijn goddelijkheid zeker 
stelde. In zijn natuur en karakter waren de menselijke eigenschap-
pen van zijn sterfelijke moeder en de goddelijke eigenschappen en 
vermogens van zijn eeuwige Vader verenigd.

Zijn unieke afkomst gaf Hem recht op de eretitel: de eniggeboren 
Zoon van God in het vlees. Als de Zoon van God erfde Hij vermo-
gens en intelligentie die geen mens daarvoor of daarna ooit heeft 
gekend. Hij was letterlijk Immanuël, wat ‘God met ons’ betekent. 
(Zie Jesaja 7:14; Matteüs 1:23.)

Ook al was Hij als Gods Zoon naar de aarde gestuurd, het goddelijke 
plan van de Vader vereiste dat Jezus aan alle moeilijkheden en beproe-
vingen van de sterfelijkheid onderworpen werd. Aldus onderging Hij 
‘verzoekingen, […] honger, dorst en vermoeidheid’. (Mosiah 3:7.)

Om in aanmerking te komen als de Verlosser van alle kinderen 
van onze Vader moest Jezus volmaakt gehoorzaam zijn aan alle 
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wetten van God. Daar Hij Zich aan de wil van de Vader onderwierp, 
vorderde Hij ‘van genade tot genade, totdat Hij een volheid ontving’ 
van de macht van de Vader. Aldus had Hij ‘alle macht, zowel in de 
hemel als op aarde’. (LV 93:13, 17.)10

Omdat [ Jezus] God was — ja, de Zoon van God — kon Hij het 
gewicht en de last van de zonden van andere mensen zelf dragen. 
Jesaja heeft met deze woorden geprofeteerd van de bereidheid van 
de Heiland om dat te doen: ‘Onze ziekten heeft hij op zich geno-
men, en onze smarten gedragen; […] om onze overtredingen werd 
hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die 
ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons 
genezing geworden.’ ( Jesaja 53:4–5.)

Die heilige, onzelfzuchtige daad om vrijwillig de zonden van 
alle mensen op Zich te nemen, is de verzoening. Hoe één Persoon 
de zonden voor allen op zich kon nemen, is niet te bevatten voor 
de sterfelijke mens. Maar dit weet ik: Hij heeft de zonden van allen 

‘geen enkele invloed heeft zo veel voor deze aarde 
betekend als het leven van Jezus de christus.’
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echt op Zich genomen en heeft dat gedaan vanwege zijn oneindige 
liefde voor ieder van ons. Hij heeft gezegd: ‘Want zie, Ik, God, heb 
deze dingen voor allen geleden, opdat zij niet behoeven te lijden 
als zij zich bekeren; […] welk lijden Mij, ja, God, de grootste van 
allen, van pijn deed sidderen en uit iedere porie bloeden, en naar 
lichaam en geest deed lijden — en Ik wilde dat Ik de bittere beker 
niet behoefde te drinken, en kon terugdeinzen.’ (LV 19:16, 18.)

Ondanks die ondraaglijke verschrikking nam Hij de beker en dronk 
die uit. Hij leed de pijnen van alle mensen zodat wij niet zouden 
hoeven lijden. Hij verdroeg de vernedering en beledigingen van zijn 
vervolgers zonder klacht of wraakgevoelens. Hij onderging de zweep-
slagen en daarna de smaad van de brute executie — het kruis.11

In Getsemane en op Golgota heeft [ Jezus] de oneindige en eeu-
wige verzoening tot stand gebracht. Het was de grootste liefdesdaad 
in de geschiedenis. Daarna volgden zijn dood en opstanding.

Daardoor werd Hij onze Verlosser — Hij verloste ons allemaal 
van de lichamelijke dood, en degenen onder ons die aan de wet-
ten en verordeningen van het evangelie gehoorzaam zijn, van de 
geestelijke dood.12

We zullen op aarde mogelijk nooit begrijpen hoe Hij heeft 
volbracht wat Hij gedaan heeft, maar we moeten wel begrijpen 
waarom Hij heeft gedaan wat Hij gedaan heeft.

Alles wat Hij gedaan heeft, werd door zijn onbaatzuchtige, onein-
dige liefde voor ons ingegeven.13

2
Jezus Christus is uit het graf opgestaan en Hij 
leeft heden ten dage als een herrezen Persoon.

De grootste gebeurtenissen uit de geschiedenis zijn die met de 
langdurigste invloed op het grootste aantal mensen. Volgens die 
maatstaf kan er geen gebeurtenis belangrijker zijn voor personen 
of naties dan de opstanding van de Meester.

De letterlijke opstanding van elke ziel die op aarde heeft 
geleefd en is gestorven staat vast, en men zou voor die gebeurte-
nis zeker zorgvuldig voorbereidingen moeten treffen. Een heerlijke 
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opstanding zou het doel van iedere man en vrouw moeten zijn, 
want de opstanding zal eenmaal een feit zijn.

Niets is zekerder en universeler dan de opstanding. Elk levend 
wezen zal uit de dood opstaan. ‘Want evenals in Adam allen ster-
ven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.’ 
(1 Korintiërs 15:22.)

In de Schriften staat dat er op de derde dag na de kruisiging van 
Jezus een grote aardbeving was. De steen was van de ingang van 
het graf afgewenteld. Sommigen van de vrouwen, onder wie de 
meest toegewijde van zijn volgelingen, gingen naar de plek met 
specerijen en ‘vonden […] het lichaam van de Here Jezus niet’.

Engelen verschenen en zeiden simpelweg: ‘Wat zoekt gij de 
levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt.’ (Lucas 
24:3–6.) Niets in de geschiedenis evenaart die ontzagwekkende 
aankondiging: ‘Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt.’

De feitelijkheid van de opstanding van onze Heer is op de getui-
genissen van vele geloofwaardige getuigen gebaseerd. De herrezen 
Heer verscheen aan diverse vrouwen, aan de twee discipelen op de 
weg naar Emmaüs, aan Petrus, aan de apostelen, en ‘vervolgens’, 
zoals Paulus vermeldt, ‘is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd 
broeders tegelijk, […] maar het allerlaatst is Hij ook aan [Paulus] 
verschenen.’ (1 Korintiërs 15:6, 8.) […]

Als een van zijn hedendaagse getuigen getuig ik dat Hij leeft. Hij 
is een herrezen Persoon. Hij is onze Heiland, onze Heer, ja, de Zoon 
van God. Ik getuig dat Hij weder zal komen als onze verheerlijkte, 
herrezen Heer. Die dag is niet ver weg. Voor allen die Hem als 
Heiland en Heer aannemen, betekent zijn letterlijke opstanding dat 
het leven niet bij de dood eindigt. Hij heeft immers beloofd: ‘Want 
Ik leef en gij zult leven.’ ( Johannes 14:19.)14

Hij alleen had de macht om uit de dood op te staan. En aldus 
kwam Hij op de derde dag na zijn begrafenis levend uit het graf 
tevoorschijn en toonde Hij Zich aan velen. […] Als een van [zijn] 
bijzondere getuigen die daartoe in deze tijd geroepen zijn, getuig 
ik tot u dat Hij leeft. Hij leeft met een herrezen lichaam. Er is geen 
waarheid of feit waar ik zekerder van ben dan de waarheid van de 
letterlijke opstanding van onze Heer.15
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3
Wij moeten kloekmoedig zijn in ons 

getuigenis van Jezus Christus.

Een zegen van onschatbare waarde binnen het bereik van ieder 
lid van de kerk is een getuigenis van de goddelijkheid van Jezus 
Christus en zijn kerk. Een getuigenis is een van de weinige bezit-
tingen die we naar het volgende leven mee kunnen nemen.

Een getuigenis van Jezus hebben is door de Heilige Geest kennis 
bezitten van de goddelijke zending van Jezus Christus.

Een getuigenis van Jezus is de goddelijke aard van de geboorte 
van onze Heiland kennen — dat Hij werkelijk de eniggeboren Zoon 
in het vlees is.

Een getuigenis van Jezus is weten dat Hij de beloofde Messias 
was en dat Hij tijdens zijn verblijf onder de mensen vele grote won-
deren verrichtte.

Een getuigenis van Jezus is weten dat de wetten die Hij als zijn 
leer voorschreef, waar zijn en die wetten en verordeningen vervol-
gens in acht nemen.

Een getuigenis van Jezus bezitten is weten dat Hij in de hof van 
Getsemane de zonden van de hele mensheid vrijwillig op Zich 
nam, wat Hem naar lichaam en geest deed lijden en uit elke porie 
bloeden. Dit alles heeft Hij gedaan zodat wij niet hoeven lijden als 
we ons bekeren. (Zie LV 19:16, 18.)

Een getuigenis van Jezus bezitten is weten dat Hij met een tast-
baar, herrezen lichaam triomfaal uit het graf tevoorschijn is geko-
men. En omdat Hij leeft, zal het hele mensdom leven.

Een getuigenis van Jezus bezitten is weten dat God de Vader en 
Jezus Christus werkelijk aan de profeet Joseph Smith zijn versche-
nen om een nieuwe bedeling van zijn evangelie in te luiden zodat 
aan alle naties voordat Hij wederkomt eeuwig heil kan worden 
verkondigd.

Een getuigenis van Jezus bezitten is weten dat de kerk, die Hij in 
het midden des tijds gevestigd en in de laatste dagen hersteld heeft, 
‘de enige ware en levende kerk op het oppervlak der gehele aarde’ 
is, zoals de Heer zelf heeft verklaard. (LV 1:30.)
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Een dergelijk getuigenis hebben is van essentieel belang. Maar 
van even groot belang is kloekmoedig zijn in ons getuigenis.

Een getuigenis van Jezus betekent dat wij de goddelijke zending 
van Jezus Christus aanvaarden, zijn evangelie aannemen en zijn 
werken doen. Het betekent ook dat wij de profetische zending van 
Joseph Smith en zijn opvolgers aanvaarden en hun raad opvolgen. 
Zoals Jezus heeft gezegd: ‘Hetzij door mijn eigen stem, hetzij door 
de stem van mijn dienstknechten, dat is hetzelfde.’ (LV 1:38.)

Doelend op wie uiteindelijk de zegeningen van het celestiale 
koninkrijk zullen ontvangen, sprak de Heer tot Joseph Smith:

‘Het zijn zij die het getuigenis van Jezus hebben ontvangen, en 
in zijn naam hebben geloofd, en zich hebben laten dopen naar de 
wijze van zijn begrafenis, doordat zij in het water zijn begraven in zijn 
naam, en wel volgens het gebod dat Hij heeft gegeven.’ (LV 76:51.)

Het zijn zij die kloekmoedig zijn in hun getuigenis van Jezus, 
en die naar de woorden van de Heer ‘overwinnen door geloof, en 
worden verzegeld door de Heilige Geest der belofte, die de Vader 
uitstort op allen die rechtvaardig en getrouw zijn.’ (LV 76:53.)16

4
Geloof in Jezus Christus betekent volledig op 

Hem vertrouwen en zijn leringen volgen.

Het grondbeginsel van onze godsdienst is geloof in de Heer 
Jezus Christus. Waarom is het raadzaam onze hoop en ons vertrou-
wen in één enkele figuur te stellen? Waarom is geloof in Hem zo 
onontbeerlijk voor gemoedsrust in dit leven en voor hoop in de 
toekomende wereld?

Onze antwoorden op die vragen bepalen of wij de toekomst 
met moed, hoop en optimisme, of met vrees, bezorgdheid en pes-
simisme tegemoet treden.

Mijn boodschap en getuigenis is: alleen Jezus Christus heeft het 
unieke vermogen om die benodigde hoop, dat vertrouwen en die 
kracht te verschaffen waarmee wij de wereld kunnen overwin-
nen en boven onze menselijke tekortkomingen kunnen uitstijgen. 
Daartoe moeten wij ons geloof in Hem stellen en naar zijn wetten 
en leringen leven. […]
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Geloof in Hem is meer dan slechts erkennen dat Hij leeft. Het is 
meer dan een overtuiging te kennen geven.

Geloof in Jezus Christus betekent volledig op Hem vertrouwen. 
Als God bezit Hij onbegrensde macht, intelligentie en liefde. Er is 
geen enkel menselijk probleem dat Hij niet in staat is op te lossen. 
Daar Hij onder alles is afgedaald (zie LV 122:8), weet Hij hoe Hij ons 
boven onze dagelijkse problemen kan laten uitstijgen.

Geloof in Hem houdt in dat wij geloven dat hoewel wij niet alles 
begrijpen, Hij dat wel doet. Wij moeten dan ook vertrouwen op 
Hem ‘bij iedere gedachte; twijfel niet, vrees niet’. (LV 6:36.)

Geloof in Hem betekent vertrouwen dat Hij alle macht over alle 
mensen en alle naties heeft. Er is geen kwaad dat Hij niet kan 
bedwingen. Alle dingen liggen in zijn handen. Deze aarde valt 
onder zijn rechtmatige heerschappij. Toch laat Hij het kwaad toe 
zodat wij keuzes tussen goed en kwaad kunnen maken.

‘Komt achter Mij’ (Marcus 1:17).
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Zijn evangelie is het volmaakte redmiddel voor alle menselijke 
problemen en maatschappelijke kwalen.

Maar zijn evangelie is alleen werkzaam als we het in ons leven 
toepassen. Daarom moeten wij ons vergasten ‘aan de woorden van 
Christus; want zie, de woorden van Christus zullen u alle dingen 
zeggen die gij behoort te doen’. (2 Nephi 32:3.)

Tenzij we zijn leringen in praktijk brengen, tonen we geen geloof 
in Hem.

Stel u voor hoe anders deze wereld zou zijn als alle mensen deden 
wat Hij heeft gezegd: ‘Gij zult de Here, uw God, liefhebben met 
geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. 
[…] Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.’ (Matteüs 22:37, 39.)

Wat is dan het antwoord op de vraag: ‘Wat kan er aan de proble-
men en dilemma’s waarmee mensen, gemeenschappen en naties 
tegenwoordig kampen, gedaan worden?’ Hier is zijn eenvoudige 
voorschrift:

‘Gelooft in God; gelooft dat Hij bestaat, en dat Hij alle dingen 
heeft geschapen, zowel in de hemel als op aarde; gelooft dat Hij 
alle wijsheid en alle macht bezit, zowel in de hemel als op aarde; 
gelooft dat de mens niet alle dingen doorgrondt die de Heer kan 
doorgronden. […]

‘Gelooft dat gij u moet bekeren van uw zonden, en ze moet ver-
zaken, en u voor het aangezicht van God moet verootmoedigen; 
en vraagt Hem in alle oprechtheid van hart u te willen vergeven; en 
nu, indien gij al die dingen gelooft, ziet toe dat gij ze doet.’ (Mosiah 
4:9–10; cursivering toegevoegd.)17

5
We worden uitermate gezegend en gelukkig wanneer 

we ernaar streven om meer op Jezus Christus te lijken.

Een van de doeleinden van dit leven is beproefd te worden om 
te zien of wij ‘alles zullen doen wat de Heer’, onze God, ons ook zal 
gebieden. (Abraham 3:25.) Kortom, wij moeten de wil van de Heer 
leren kennen en die doen. We moeten het voorbeeld van Jezus 
Christus volgen en op Hem lijken.
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De essentiële levensvraag dient als die van Paulus te zijn: ‘Heere, 
wat wilt U dat ik doen zal?’ (Handelingen 9:6, HSV.) […]

We hebben meer mannen en vrouwen van Christus nodig die Hem 
altijd indachtig zullen zijn, die de geboden die Hij hun heeft gegeven, 
zullen onderhouden. De beste maatstaf van succes is nagaan hoe 
nauwgezet we elk moment in zijn voetsporen kunnen treden.18

Sommigen […] willen wel voor hun geloof sterven, maar zij wil-
len er niet ten volle voor leven. Christus heeft voor ons geleefd en 
is voor ons gestorven. Dankzij zijn verzoening en door in zijn voet-
sporen te treden, kunnen wij de grootste van alle gaven ontvangen 
— het eeuwige leven, ofwel het soort leven van de grote Eeuwige, 
onze Vader in de hemel.

Christus stelde de vraag wat voor mensen wij behoren te zijn. Hij 
beantwoordde die vraag daarna als volgt: ‘Voorwaar, Ik zeg u, zoals 
Ik ben.’ (3 Nephi 27:27.)

De [persoon] wiens leven het patroon van de Christus het dichtst 
benadert, is de grootste en het meest gezegend en vreugdevol. Dat 
heeft niets met rijkdom, macht of prestige te maken. De enige ware 
toets van grootheid, gelukzaligheid en vreugde is hoe dicht iemand 
de Meester, Jezus Christus, in zijn levenswijze kan naderen. Hij is 
de juiste weg, de volledige waarheid en het overvloedige leven.

De voortdurend terugkerende vraag in ons achterhoofd, die door-
werkt in alles wat we denken en doen, dient te zijn: ‘Heere, wat wilt U 
dat ik doen zal?’ (Handelingen 9:6, HSV.) Het antwoord op die vraag 
komt alleen door het licht van Christus en de Heilige Geest. Gelukkig 
zijn zij die zo leven dat hun wezen met beide is vervuld. […]

Als we alles wat [ Jezus Christus] voor ons heeft gedaan en nog doet 
in ogenschouw nemen, is er iets wat we Hem terug kunnen geven.

Christus’ grote gave aan ons waren zijn leven en offer. Zouden 
die dan niet onze kleine gave aan Hem moeten zijn — ons leven 
en onze offers, niet alleen nu maar ook in de toekomst? 19

Mensen die door Christus worden geleid, zullen geheel in 
Christus opgaan. […] Hun wil wordt in zijn wil opgenomen. (Zie 
Johannes 5:30.) Zij doen altijd wat de Heer aangenaam is. (Zie 
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Johannes 8:29.) Zij willen niet alleen voor de Heer sterven, maar, 
wat nog belangrijker is, zij willen voor Hem leven.

Ga hun huis binnen, en de schilderijen aan de muur, de boeken 
in hun kast, de muziek die zij beluisteren, en hun woorden en 
daden geven er blijk van dat zij ware christenen zijn. Zij treden te 
allen tijde en in alle dingen en op alle plaatsen als getuige van God 
op. (Zie Mosiah 18:9.) Zij denken voortdurend aan Christus, omdat 
zij bij iedere gedachte op Hem vertrouwen. (Zie LV 6:36.) Zij dragen 
Christus in hun hart, omdat de gevoelens van hun hart voor eeuwig 
op Hem zijn gericht. (Zie Alma 37:36.)

Vrijwel elke week nemen zij van het avondmaal en betuigen zij 
opnieuw aan hun hemelse Vader dat zij gewillig zijn om de naam 
van zijn Zoon op zich te nemen, Hem altijd indachtig te zijn en zijn 
geboden te onderhouden. (Zie Moroni 4:3.)

Naar de woorden van het Boek van Mormon: zij ‘vergast[en zich] 
aan de woorden van Christus’ (2 Nephi 32:3), zij ‘spreken over 
Christus’ (2 Nephi 25:26), zij ‘verheugen [zich] in Christus’ (2 Nephi 
25:26), zij zijn ‘levend gemaakt in Christus’ (2 Nephi 25:25) en zij 
‘roem[en] in [hun] Jezus’ (2 Nephi 33:6). Kortom, zij verliezen zich-
zelf in de Heer en vinden het eeuwige leven. (Zie Lucas 17:33.)20

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• President Benson zegt dat hoewel we niet volledig kunnen 

begrijpen hoe de Heiland de verzoening tot stand gebracht heeft, 
we wel kunnen begrijpen waarom Hij dat gedaan heeft (zie para-
graaf 1). In welke opzichten wordt uw leven door die kennis 
beïnvloed?

• Denk bij het bestuderen van paragraaf 2 na over de gevolgen van 
de opstanding van de Heiland. Welke invloed heeft zijn opstan-
ding op uw leven?

• Waarom denkt u dat een getuigenis van Jezus Christus ‘een zegen 
van onschatbare waarde’ is? (Zie paragraaf 3.) Wat betekent het 
om kloekmoedig in uw getuigenis van de Heiland te zijn?
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• Denk na over president Bensons woorden over geloof in Jezus 
Christus (zie paragraaf 4). In welke opzichten gaat die beschrij-
ving van geloof in Christus verder dan ‘slechts erkennen dat Hij 
leeft’?

• President Benson zegt: ‘Mensen die door Christus worden 
geleid, […] willen niet alleen voor de Heer sterven, maar, wat 
nog belangrijker is, zij willen voor Hem leven’ (paragraaf 5). Wat 
betekent het voor u om voor de Heiland te leven?

Relevante Schriftteksten
Johannes 10:17–18; 2 Nephi 9:20–24; 31:20–21; Mosiah 16:6–

11; 3 Nephi 27:20–22; Moroni 7:33; LV 19:1–3, 16–19; 76:22–24; 
Geloofsartikelen 1:3

Studietip
‘Een goed begrip van het evangelie brengt vreugdevolle gevoe-

lens teweeg. Die zullen u ertoe aanzetten om uw kennis in praktijk 
te brengen. Probeer in overeenstemming met uw kennis te leven. 
Dan zullen uw geloof, kennis en getuigenis groter worden.’ (Predik 
mijn evangelie [2004], p. 19.)

Noten
 1. ‘The Meaning of Easter’, Ensign, april 

1992, p. 2.
 2. The Teachings of Ezra Taft Benson 

(1988), p. 10.
 3. Zie ‘Come unto Christ’, Ensign, novem-

ber 1987, pp. 83–85; ‘I Testify’, Ensign, 
november 1988, pp. 86–87.

 4. ‘I Testify’, p. 86.
 5. ‘Come unto Christ’, p. 83; zie ook ‘Born 

of God’, Ensign, juli 1989, p. 2.
 6. ‘Come unto Christ’, p. 83.
 7. ‘Jesus Christ: Our Savior and 

Redeemer’, Ensign, juni 1990, p. 6.
 8. ‘Life Is Eternal’, Ensign, augustus 1991, 

p. 4.
 9. ‘Jesus Christ: Our Savior and 

Redeemer’, p. 4.
 10. ‘Jesus Christ: Our Savior and 

Redeemer’, p. 2.

 11. ‘Jesus Christ: Our Savior, Our God’, 
Ensign, april 1991, pp. 2, 4.

 12. ‘Keeping Christ in Christmas’, Ensign, 
december 1993, p. 4.

 13. ‘Jesus Christ: Our Savior and 
Redeemer’, p. 4.

 14. ‘The Meaning of Easter’, pp. 2, 4.
 15. ‘Jesus Christ: Our Savior, Our God’,  

p. 4.
 16. ‘Valiant in the Testimony of Jesus’, 

Ensign, februari 1987, p. 2.
 17. ‘Jesus Christ: Our Savior and 

Redeemer’, pp. 2, 6.
 18. ‘In His Steps’, Ensign, september 1988, 

pp. 5, 6.
 19. ‘Jesus Christ—Gifts and Expectations’, 

Ensign, december 1988, pp. 2, 4.
 20. ‘Born of God’, pp. 4–5.
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Joseph Smith, een werktuig 
in de handen van de Heer

‘Joseph Smith, de profeet van de laatste dagen, was 
een werktuig in de handen van de Heer om een 
nieuwe evangeliebedeling in te luiden, de laatste 

en grootste van alle evangeliebedelingen.’

Uit het leven van Ezra Taft Benson

Toen ouderling Ezra Taft Benson aan het begin van de jaren twin-
tig in de vorige eeuw als voltijdzendeling in Engeland werkzaam 
was, kregen hij en zijn collega’s te maken met wat hij ‘grote weer-
stand tegen de kerk’ noemde. Later zei hij daarover:

‘De kranten, de tijdschriften, zelfs films tegen de mormonen sta-
ken overal in Groot- Brittannië de kop op.’ Het verzet tegen de 
kerk was zo groot, dat sommige vormen van zendingswerk, zoals 
mensen op straat aanspreken en brochures uitdelen, gestaakt wer-
den. ‘Maar in het noorden van Engeland waar we gestationeerd 
waren,’ zei hij, ‘hadden we een groep mensen uit de gemeente 
South Shields die zeer trouw, toegewijd en loyaal waren, en die 
mijn collega en mij uitgenodigd hadden om in hun avondmaals-
dienst te komen spreken. Zij zeiden: “Veel van onze buren geloven 
niet in de leugens die gepubliceerd worden. Als jullie willen komen, 
zullen wij zorgen dat de kleine kapel vol is.”

‘Wij namen de uitnodiging aan en begonnen ons voor te berei-
den. Ik stortte me op het thema de afval. Dat onderwerp lag me 
wel en ik dacht dat ze dat nodig hadden. Ik studeerde en werkte 
aan mijn toespraak en dacht dat ik wel vijftien minuten over het 
onderwerp vol kon praten.

‘We gingen op weg naar het kleine kerkje, dat vol bleek te zitten. 
Iedereen was blij. Na de opening sprak eerst mijn collega. Daarna 
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De boodschap van het eerste visioen ‘was voor alle kinderen 
van onze Vader op het aardoppervlak bestemd’.
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sprak ik met een vrijheid die ik tot dan toe niet had gekend. Toen 
ik weer ging zitten en op mijn horloge keek, bleek ik vijfentwintig 
minuten te hebben gesproken, en ik had met geen woord over de 
afval gerept, ik had niet eens aan de afval gedacht. Ik had over de 
profeet Joseph Smith gesproken en getuigd dat hij een profeet van 
God was en dat ik dat wist. Ik had over de verschijning van het 
Boek van Mormon als nieuwe getuige van Christus verteld en ik 
had mijn getuigenis gegeven. Toen ik besefte wat er gebeurd was, 
kon ik mijn tranen niet bedwingen.

‘Na de dienst kwamen veel heiligen naar voren en uitten hun 
dankbaarheid dat er iets over Joseph Smith gezegd was. Zij zeiden: 
“Meerdere buren hebben gezegd: ‘We kunnen alles over de kerk 
aannemen, alleen Joseph Smith niet.’” Daarna kwamen enkele van 
die buren naar ons toe en zeiden: “We zijn er nu klaar voor. We zijn 
er vanavond klaar voor. We hebben het getuigenis ontvangen dat 
Joseph Smith een profeet van God is.”’ 1

President Benson bleef zijn hele leven gelegenheden te baat 
nemen om van Joseph Smiths roeping te getuigen. Hij werd bijvoor-
beeld in zijn periode als minister van landbouw van de Verenigde 
Staten door een radiozender uitgenodigd om een lievelingstekst uit 
de Schriften te kiezen en voor te lezen. Hij koos toen een gedeelte 
uit Geschiedenis van Joseph Smith in de Parel van grote waarde.2

Bovenal getuigde hij regelmatig krachtig tot zijn medeheiligen. 
‘Joseph Smith was een profeet van de levende God,’ verklaarde hij, 
‘een van de grootste profeten die ooit op aarde heeft geleefd. Hij 
was het werktuig in Gods hand om een grote evangeliebedeling in 
te luiden, de grootste bedeling ooit en tevens de laatste ter voorbe-
reiding op de wederkomst van de Meester.’ 3

Leringen van Ezra Taft Benson
1

Het eerste visioen van Joseph Smith was de 
grootste gebeurtenis in deze wereld sinds 

de opstanding van Jezus Christus.

Als jongeman zocht Joseph Smith naar de waarheid. Verwarring 
onder bestaande kerken zette hem ertoe God te vragen welke van 
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hen waar was. In antwoord op dat gebed verscheen er volgens hem 
een kolom van helder licht. In zijn eigen woorden:

‘Toen het licht op mij rustte, zag ik twee Personen, wier glans en 
heerlijkheid elke beschrijving tarten, boven mij in de lucht staan. 
Een van Hen sprak tot mij, mij bij de naam noemend, en zei, wij-
zend op de ander: Dit is mijn geliefde Zoon. Hoor Hem! ’ (GJS 1:17.)

Joseph vroeg de tweede persoon, Jezus Christus, welke van de 
christelijke sekten juist was. Hij kreeg te horen dat hij zich bij geen 
ervan moest aansluiten, dat geen ervan juist was.4

Wanneer God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus de aarde 
bezoeken, zoals dat in 1820 bij hun verschijning aan de jonge pro-
feet, Joseph Smith, het geval was, gaat dat niet slechts een handjevol 
mensen aan. Het gaat om een boodschap en een openbaring die 
voor alle kinderen van onze Vader op het aardoppervlak bestemd 
zijn. Het was de grootste gebeurtenis in deze wereld sinds de 
opstanding van de Meester. Soms denk ik dat we het zo normaal 
vinden, dat we de betekenis, het belang en de omvang ervan niet 
volledig naar waarde schatten.5

Het eerste visioen van de profeet Joseph Smith is een fundamen-
teel stuk theologie voor de kerk.6

De duidelijkste waarheid die uit de ervaring van de profeet in 
1820 naar voren kwam, was het bestaan van God en het feit dat 
Jezus Christus werkelijk uit de dood is opgestaan. Hij zag Hen als 
afzonderlijke, verschillende verheerlijkte personen die met hem 
spraken zoals de ene mens met een ander spreekt.7

Ik ben erg dankbaar voor de kennis die ik heb dat God de Vader 
en zijn Zoon, Jezus Christus, deze aarde in onze tijd, in deze bede-
ling, wederom als verheerlijkt wezens hebben bezocht; dat zij werke-
lijk aan de jonge profeet zijn verschenen. […] Dit was de heerlijkste 
manifestatie van God de Vader en de Zoon die opgetekend is.8
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2
In overeenstemming met profetieën in het 

Nieuwe Testament kreeg Joseph Smith nieuwe 
openbaringen en bezoek van engelen.

Het is algemeen bekend dat het geloof van de leden van De Kerk 
van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen berust op de 
bewering dat Joseph Smith een profeet van God is, en ook dat hij 
heeft verklaard dat de verschijning van het Boek van Mormon het 
resultaat was van de bezoeken van een engel aan hem tussen 1823 
en 1827.

Als sommige mensen hiervan horen, vinden zij het een bela-
chelijk idee dat engelen in deze moderne tijd de aarde zouden 
bezoeken.

De Bijbel bevat getuigenissen dat God de aangelegenheden van 
zijn kerk op aarde meer dan vierduizend jaar door middel van 
openbaring en, waar nodig, door hemelse boodschappers heeft 
bestuurd.

In zijn beschrijving van de omstandigheden in de laatste dagen 
met betrekking tot de wederkomst van Jezus Christus profeteerde 
Johannes in het Nieuwe Testament dat de wereld vóór de weder-
komst van de Heiland gewaarschuwd zou worden dat het uur van 
Gods oordeel nabij was. Die waarschuwing zou door een engel uit 
de hemel geschieden, die een ‘eeuwig evangelie’ zou verkondigen. 
Luister naar zijn woorden:

‘Ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en 
hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die 
op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie;

‘en hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer, 
want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de 
hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.’ 
(Openbaring 14:6–7.)

Als men het getuigenis van Johannes de Openbaarder aanneemt, 
valt nieuwe openbaring en het bezoek aan de aarde door een 
hemelse boodschapper te verwachten.
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Wij getuigen plechtig dat deze hemelse boodschapper aan het 
begin van de negentiende eeuw als engel aan de profeet Joseph 
Smith is verschenen. Deze aankondiging dat een engel van God in 
onze tijd aan een profeet is verschenen, is geheel in overeenstem-
ming met de profetieën van het Nieuwe Testament en verdient dan 
ook de aandacht van elke oprechte zoeker naar de waarheid.9

Op de avond van 21 september 1823 verscheen een engel aan 
de profeet Joseph Smith. De naam van de engel was Moroni. Hij 
was de laatste van een lange reeks profeten van weleer uit twee 
grote beschavingen die eeuwen geleden […] op het Amerikaanse 
continent leefden.10

3
Het Boek van Mormon is het overtuigendste 

bewijs van Joseph Smiths roeping als profeet.

Het overtuigendste bewijs dat Joseph Smith een spreekbuis voor 
de Almachtige was, is de publicatie van een Schriftuurlijk verslag, 
het Boek van Mormon.

Moroni verscheen aan Joseph smith zoals geprofeteerd was.
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Het Boek van Mormon is een kroniek van vroegere bewoners 
van het Amerikaanse continent en doet verslag van het bezoek en 
de bediening van Jezus Christus onder het volk op dit continent na 
zijn hemelvaart te Jeruzalem. Het voornaamste doel van de kroniek 
is latere generaties ervan te overtuigen dat Jezus de Christus is, de 
Zoon van God. Het Boek van Mormon is dus, naast de Bijbel, even-
eens een getuige van de goddelijkheid van Jezus Christus.

Joseph Smith kreeg deze oude kroniek van een hemelse bood-
schapper, precies zoals Johannes geprofeteerd had. Deze engel 
verscheen aan hem en maakte de locatie van oude kronieken 
bekend die op metalen platen waren gegraveerd en in een stenen 
kist begraven en verborgen waren. Op de bestemde tijd kreeg de 
jonge profeet de platen en de middelen ter vertaling ervan in han-
den. Daarna werd het boek voor de wereld als gecanoniseerde 
Schriftuur gepubliceerd.

Het boek bevat tevens, in overeenstemming met het getuigenis 
van Johannes, het ‘eeuwig evangelie’. Het wordt momenteel door 
onze zendelingen aan de wereld gepredikt.

Wij nodigen u uit om de waarheid van ons getuigenis over de 
oorsprong van het Boek van Mormon te beproeven. Dat kunt u 
doen door het boek te lezen en onze hemelse Vader te vragen of 
deze dingen waar zijn. Ik beloof u, als u oprecht bent, dat u door 
de Heilige Geest een bevestiging van de waarheid zult ontvangen. 
Miljoenen mensen getuigen ernstig en oprecht dat zij weten dat het 
van God komt.11

Als het Boek van Mormon waar is, dan is Jezus de Christus, dan 
was Joseph Smith zijn profeet, dan is De Kerk van Jezus Christus 
van de Heiligen der Laatste Dagen waar en staat die onder leiding 
van een profeet die openbaring ontvangt.12

4
God heeft zijn koninkrijk wederom op aarde gevestigd 

door middel van de profeet Joseph Smith.

Christelijke kerkgenootschappen over de hele wereld bid-
den al eeuwenlang dat het koninkrijk van God moge komen [zie 
Matteüs 6:10]. Wij verklaren in alle ernst en openheid: die dag is 
nu aangebroken! 13
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Het gebed van een veertienjarige jongen, in het heilige bos, 
luidde een nieuwe evangeliebedeling in.14

God heeft zijn koninkrijk wederom op aarde gevestigd zoals 
geprofeteerd is. […]

[…] Joseph Smith was door God geroepen om dat koninkrijk 
opnieuw te vestigen — De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen 
der Laatste Dagen. Ik getuig dat hij dit werk tot stand gebracht 
heeft, dat hij de fundamenten gelegd heeft en dat hij de sleutels 
en machten aan de kerk heeft overgedragen om het grote werk 
in de laatste dagen voort te zetten, dat hij op aanwijzing van de 
Almachtige begonnen was.15

Ook anderen zijn aan Joseph Smith verschenen, onder wie 
Johannes de Doper en Petrus, Jakobus en Johannes, die hem het 
gezag verleenden om in de naam van God te handelen (zie GJS 
1:68–72; LV 27:5–13). De kerk en het koninkrijk van God werd in 
deze laatste dagen hersteld, ja, De Kerk van Jezus Christus van de 
Heiligen der Laatste Dagen, met alle gaven, rechten, machten, leer-
stellingen, functionarissen en zegeningen van de kerk van weleer. 
(Zie LV 65; 115:3–4.)16

De profeet Joseph werd geboden als werktuig in de handen 
van God voort te gaan en de kerk te organiseren, om voor de 
wereld, als tweede getuige van de goddelijkheid van Jezus Christus, 
het Boek van Mormon te publiceren, dat van de heilige kronieken 
afkomstig was. […]

Deze herstelling van het evangelie, het terugbrengen van licht en 
waarheid, is bedoeld om alle kinderen van God tot nut en zegen 
te zijn. En zo trekken onze zendelingen nederig en dankbaar de 
wereld in om te verkondigen dat er een afval van de waarheid 
is geweest, maar dat de hemelen door Gods goedheid wederom 
geopend zijn en dat het evangelie door middel van de profeet 
Joseph Smith aan de mens geopenbaard is.17
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5
Joseph Smith was zelfs tot in de dood loyaal en trouw.

Tegelijk met de eerste groei van de kerk heerste er een geest van 
verzet en vervolging. Waar het ‘mosterdzaadje’ ook gezaaid werd, 
probeerde men de groei ervan tegen te werken.18

De veertienjarige jongen hield zich staande tegen de wereld. God 
kende zijn zoon toen hij gekozen werd. Hij wist dat hij zelfs tot in 
de dood loyaal en trouw zou blijven.19

Sommigen keken met grote minachting op [ Joseph Smiths] getui-
genis neer en begonnen onware verhalen en vervolging tegen hem 
aan te wakkeren. De jonge profeet wilde zijn getuigenis, net als de 
apostel Paulus van weleer, niet terugnemen, maar zette die in deze 
woorden kracht bij:

‘Ik had een visioen gezien; ik wist het, en ik wist dat God het 
wist, en ik kon het niet loochenen, noch durfde ik dat; in ieder 
geval wist ik dat ik God daarmee aanstoot zou geven en onder 
veroordeling zou komen.’ (GJS 1:25.)20

De profeet Joseph Smith trad zijn dood bereidwillig tegemoet. 
Hij bezegelde zijn getuigenis met zijn leven — zijn eigen bloed. Op 
die noodlottige dag in Nauvoo (Illinois) keek hij op weg naar de 
gevangenis te Carthage en zijn martelaarschap om naar zijn stad 
en de mensen die hij liefhad, en verklaarde: ‘Dit zijn de lieflijkste 
plek en de beste mensen onder de hemel; zij beseffen nauwelijks 
welke beproevingen hen te wachten staan.’ [History of the Church, 
deel 6, p. 554.]

Later zei de profeet met veel gevoel, maar toch kalm en moedig: 
‘Ik ga als een lam ter slachting, maar ik ben zo kalm als een zomer-
morgen. Mijn geweten is vrij van schuld jegens God en jegens alle 
mensen. Ik zal onschuldig sterven, en mijn bloed zal uit de grond 
om wraak roepen, en er zal van mij worden gezegd: hij werd in 
koelen bloede vermoord.”’ [History of the Church, deel 6, p. 555.] 21

Aldus kwam het aardse leven van de profeet Joseph Smith tot zijn 
climax en had hij het sterfelijke deel van zijn door God opgedragen 
zending vervuld. Die aardse zending, maakte hij duidelijk, zou niet 
eindigen voordat die volledig voltooid was. Net als de zending van 
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de Heiland, ‘het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der 
wereld’ [zie Openbaring 13:8], was ook Joseph werkelijk voor zijn 
grote zending voorgeordend.22

6
Joseph Smith staat heden ten dage aan het hoofd van 
deze laatste en grootste van alle evangeliebedelingen.

Ik weet dat Joseph Smith, hoewel hij als martelaar voor de waar-
heid is vermoord, voortleeft en dat hij in de komende eeuwigheden 
aan het hoofd van deze bedeling — de grootste van alle evangelie-
bedelingen — zal blijven staan.23

De boodschap van Joseph Smith — de boodschap van De Kerk 
van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, de bood-
schap van het mormonisme — is de belangrijkste boodschap in 
deze wereld. En de profeet Joseph Smith, die heden ten dage leeft, 
blijft een belangrijke rol in haar te volgen koers op aarde spelen.24

Om het belang van de zending van de profeet te kunnen begrij-
pen, moeten we die bezien in het licht van de eeuwigheid. Hij 
bevond zich onder ‘de edelen en groten’ die door Abraham als volgt 
werden omschreven:

‘De Heer nu had mij, Abraham, de intelligenties getoond die 
waren georganiseerd eer de wereld was; en onder al dezen waren 
er velen van de edelen en groten;

en God zag deze zielen, dat zij goed waren; en Hij stond te mid-
den van hen en Hij zeide: Dezen zal Ik tot mijn heersers maken; 
want Hij stond te midden van hen die geesten waren, en Hij zag 
dat zij goed waren; en Hij zeide tot mij: Abraham, gij zijt een van 
hen; gij waart gekozen eer gij geboren waart.’ (Abraham 3:22–23.)

Dat betrof ook Joseph Smith. Ook hij was daar. Ook hij bevond 
zich onder de edelen en groten. Hij nam een voorname, eervolle 
plaats in en hij heeft ongetwijfeld aan de planning en uitvoering van 
het grote werk van de Heer meegewerkt om ‘de onsterfelijkheid en 
het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen’, het heil van 
alle kinderen van de Vader [zie Mozes 1:39]. Zijn zending is van 
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invloed geweest en zal nog van invloed zijn op allen die hebben 
geleefd, allen die toen leefden en de miljoenen die nog geboren 
moeten worden.

De profeet Joseph Smith maakte dit eeuwige feit met de vol-
gende woorden duidelijk: ‘Eenieder die geroepen is om het evan-
gelie aan de inwoners der wereld te verkondigen, was reeds voor 
dat doel in de grote raadsvergadering aangesteld vóór deze wereld 
bestond. Ik ga er van uit dat ik in die grote raadsvergadering voor 
dit ambt ben geordend. Dat is het getuigenis dat ik wil hebben, dat 
ik Gods dienstknecht ben en dat dit volk zijn volk is.’ [zie History 
of the Church, deel 6, p. 364.] […]

Het belangrijkste werk in deze wereld of in de komende wereld 
heeft direct met het werk en de zending van Joseph Smith te maken 
— een man met een missie, profeet van God. Dat werk is het heil 
en het eeuwige leven van de mens. Voor dat grote doel werd deze 
aarde geschapen, worden profeten van God geroepen, worden 
hemelse boodschappers gestuurd, en bij heilige en belangrijke gele-
genheden daalt zelfs God, de Vader van ons allen, op deze aarde 
neer om zijn geliefde Zoon te introduceren.

De profeet Joseph Smith was niet alleen ‘een van de edelen en 
groten’, maar hij blijft, zelfs in deze tijd, vanuit hogere regionen 
aandacht aan belangrijke zaken op aarde schenken. Want in de 
ogen van de Heer, de God van deze wereld onder de Vader, is het 
allemaal één groot eeuwige plan, waarin de profeet Joseph een 
belangrijke rol speelt, en wel door het eeuwige priesterschap en 
gezag van God.25

Ik getuig tot u dat Joseph Smith een profeet van God was en is, 
een van de waarlijk grote profeten van alle tijden, een man met een 
missie, een man met karakter, een man met moed, een man met 
diepe spiritualiteit, een goddelijk profeet van de Heer, een echte 
edele en grote in de hele geschiedenis.26

Ja, Joseph Smith, de profeet van de laatste dagen, was een werk-
tuig in de handen van de Heer om een nieuwe evangeliebedeling 
in te luiden, de laatste en grootste van alle evangeliebedelingen.27
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Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• Waarom denkt u dat het eerste visioen van Joseph Smith ‘de 

grootste gebeurtenis […] sinds de opstanding van de Meester’ 
was? (Zie paragraaf 1.) In welke opzichten is uw leven door die 
gebeurtenis beïnvloed?

• Wat hebt u aan de kennis dat Johannes de Openbaarder over 
Moroni’s bezoeken aan Joseph Smith heeft geprofeteerd? (Zie 
paragraaf 2.)

• President Benson zegt dat het Boek van Mormon ‘het overtui-
gendste bewijs’ is dat Joseph Smith een profeet is (zie para-
graaf 3). In welke zin is uw getuigenis van de zending van Joseph 
Smith door uw studie van het Boek van Mormon versterkt?

• Denk na over president Bensons getuigenis in paragraaf 4. 
Welke zegeningen heeft de herstelling van het evangelie u en 
uw familie leden zoal gebracht?

• Wat leert u uit paragraaf 5 aangaande het verduren van vervol-
ging? Wat kunnen we van Joseph Smiths voorbeeld leren wan-
neer mensen ons getuigenis in twijfel trekken?

• Aangaande de voorsterfelijke ordening van Joseph Smith zegt 
president Benson: ‘Zijn zending is van invloed geweest en zal 
nog van invloed zijn op allen die hebben geleefd, allen die toen 
leefden en de miljoenen die nog geboren moeten worden’ (para-
graaf 6). In welke opzichten is de zending van Joseph Smith van 
invloed op allen die op aarde geleefd hebben? In welke zin bent 
u er zelf door beïnvloed?

Relevante Schriftteksten
Jesaja 29:13–14; 2 Nephi 3:3–15; 3 Nephi 21:9–11; LV 5:9–10; 135; 

Geschiedenis van Joseph Smith

Onderwijstip
‘Vraag de deelnemers wat zij uit hun studie van het hoofdstuk 

hebben geleerd. U kunt bijvoorbeeld een paar deelnemers in de 
week voorafgaand aan de les vragen of ze de komende zondag 
willen vertellen wat ze hebben geleerd’ (p. VII in dit boek).
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President ezra taft Benson getuigde vaak van de kracht van gods woord.
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De kracht van het woord

‘Het woord Gods, dat in de Schriften, in de woorden 
van hedendaagse profeten en in persoonlijke 

openbaring is vervat, verleent de heiligen de nodige 
kracht en wapent ze met de Geest zodat ze het kwaad 

kunnen weerstaan, zich aan het goede kunnen 
vasthouden en vreugde in dit leven kunnen vinden.’

Uit het leven van Ezra Taft Benson

Toen president Thomas S. Monson als tweede raadgever van pre-
sident Ezra Taft Benson in het Eerste Presidium werkzaam was, 
merkte hij op: ‘President Benson komt snel tot de kern wanneer 
iets onder zijn aandacht komt. Hij hoeft zaken niet langdurig te 
overwegen voordat de Heer hem inspireert en tot een besluit voert. 
Met de huidige snelle groei van de kerk over de hele wereld en 
de vele kwesties die bij het Eerste Presidium terechtkomen, is die 
eigenschap om tot de kern van de zaak te komen essentieel om de 
kerk goed te besturen.’ 1

Op 4 april 1986 presideerde president Benson, als onderdeel van 
zijn eerste algemene conferentie als president van de kerk, een bij-
zondere bijeenkomst voor priesterschapsleiders. De aanwezige broe-
ders waren getuige van zijn eigenschap om ‘tot de kern van de zaak 
te komen’. Toen hij de aanwezigen toesprak, noemde hij vele moei-
lijkheden waarmee de heiligen der laatste dagen te maken hebben 
— zoals verleidingen, gezinsproblemen en moeite met gehoorzaam-
heid aan de geboden en de uitoefening van kerktaken — en zette hij 
uiteen wat hij als oplossing voor die moeilijkheden zag.

President Benson sprak slechts een deel van zijn toespraak in 
die priesterschapsbijeenkomst uit en liet de hele toespraak in het 
conferentienummer van de kerkelijke tijdschriften opnemen. Dit 
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hoofdstuk bevat die toespraak in zijn geheel. Hoewel president 
Benson zich tot priesterschapsleiders richtte, zette hij beginselen 
uiteen die voor alle kerkleden van toepassing zijn.

Leringen van Ezra Taft Benson
1

Bij de grote moeilijkheden van onze tijd moeten 
we ons aan het woord van God vasthouden.

Mijn geliefde broeders, wat is het heerlijk om deze groep priester-
schapsleiders te aanschouwen en te beseffen dat u vele duizenden 
heiligen dient en collectief zoveel toewijding en getrouwheid aan 
de dag legt! Er is geen groep, waar ook ter wereld, die met hetzelfde 
rechtvaardige doel vergadert als waarvoor u samen bent gekomen, 
noch is er een groep — hetzij met een politiek, religieus of milita-
ristisch oogmerk — als u hier vanavond die dezelfde macht heeft.

Wij leven in een tijd met grote moeilijkheden. Wij leven in 
een tijd waarover de Heer sprak toen Hij zei dat ‘vrede van de 
aarde zal worden weggenomen en de duivel macht zal hebben 
over zijn eigen rijk’. (LV 1:35.) Wij leven in de tijd die Johannes de 
Openbaarder voorzag, waarvoor geldt: ‘De draak werd toornig op 
de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van 
haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuige-
nis van Jezus hebben.’ (Openbaring 12:17.) De draak is Satan; de 
vrouw symboliseert de Kerk van Jezus Christus. Satan voert oorlog 
tegen de leden van de kerk die een getuigenis hebben en probe-
ren de geboden te onderhouden. En hoewel veel van onze leden 
standvastig en sterk blijven, wankelen sommigen. Sommigen val-
len weg. Sommigen vervullen de profetie van Johannes dat in de 
oorlog met Satan sommige heiligen overwonnen zouden worden. 
(Zie Openbaring 13:7.)

Ook de profeet Lehi zag onze tijd in zijn grootse visioen of 
droom van de boom des levens. Hij zag vele mensen ronddolen 
in de misten van duisternis, die de verzoekingen van de duivel 
symboliseren. (Zie 1 Nephi 12:17.) Hij zag sommigen ‘op verboden 
paden’ geraken en verloren gaan, anderen in vuile rivieren ver-
drinken en weer anderen ‘op vreemde wegen’ dwalen. (1 Nephi 
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8:28, 32.) Wanneer we lezen over de om zich heen grijpende vloek 
van drugsgebruik of de verderfelijke stortvloed aan pornografie en 
onzedelijkheid, kan iemand onder ons er dan aan twijfelen dat dit 
de verboden paden en vuile rivieren zijn die Lehi beschreef?

Niet iedereen die Lehi zag omkomen was van de wereld. 
Sommigen hadden de boom bereikt en van de vrucht genomen. 
Met andere woorden, sommige leden van de kerk bevinden zich 
onder de zielen die Lehi verloren zag gaan.

Ook de apostel Paulus zag onze tijd. Hij beschreef deze als een 
tijd waarin onder meer godslastering, oneerlijkheid, wreedheid, 
onnatuurlijke omgang, hoogmoed en genotzucht hoogtij zouden 
vieren. (Zie 2 Timoteüs 3:1–7.) Hij waarschuwde ook: ‘Slechte men-
sen en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen; zij verleiden 
en worden verleid.’ (2 Timoteüs 3:13.)

Zulke grimmige voorspellingen van de profeten van weleer zou-
den grote angst en ontmoediging teweeg hebben kunnen brengen, 
als diezelfde profeten niet tezelfdertijd de oplossing aangedragen 
hadden. In hun geïnspireerde raad vinden wij het antwoord op de 
geestelijke crisissen van onze tijd.

Lehi zag in zijn droom een roede van ijzer die door de misten 
van duisternis heen voerde. Hij zag dat de mensen, als ze die roede 
van ijzer vasthielden, de vuile rivieren konden mijden, de verboden 
paden konden omzeilen en de vreemde wegen, die tot vernietiging 
leiden, niet hoefden te betreden. Later verklaarde zijn zoon Nephi 
de symboliek van de roede van ijzer heel duidelijk. Toen Laman 
en Lemuël vroegen: ‘Wat betekent de roede van ijzer?’ antwoordde 
Nephi ‘dat die het woord Gods was; en [let op deze belofte] wie ook 
naar het woord Gods luisterden en zich eraan vasthielden, zouden 
nimmer verloren gaan; evenmin konden de verzoekingen en bran-
dende pijlen van de tegenstander hen overweldigen en verblinden 
om hen weg te voeren naar de ondergang ’. (1 Nephi 15:23–24; cur-
sivering toegevoegd.) Niet alleen zal het woord Gods ons tot de 
vrucht voeren die boven alle andere vruchten begerenswaardig is, 
maar in en door het woord Gods vinden wij de kracht om verzoe-
kingen te weerstaan en de kracht om het werk van Satan en zijn 
dienstknechten te verijdelen.
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De boodschap van Paulus wijkt niet af van die van Lehi. Na de 
weerzinwekkende goddeloosheid van toekomende tijden — toe-
komst voor hem maar werkelijkheid voor ons! — te hebben afge-
schilderd, zei hij tegen Timoteüs: ‘Blijft gij echter bij wat u geleerd 
en toevertrouwd is, […]

‘dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs 
kunnen maken tot zaligheid.’ (2 Timoteüs 3:14–15; cursivering 
toegevoegd.)

Broeders, dit is het antwoord op de grote moeilijkheden van 
deze tijd. Het woord Gods, dat in de Schriften, in de woorden 
van hedendaagse profeten en in persoonlijke openbaring is vervat, 
verleent de heiligen de nodige kracht en wapent ze met de Geest 
zodat ze het kwaad kunnen weerstaan, zich aan het goede kunnen 
vasthouden en vreugde kunnen vinden in dit leven.2

2
Als de leden en de gezinnen zich in de Schriften 

verdiepen, zullen de andere aspecten van 
het kerkwerk vanzelf beter worden.

Welnu, tot u priesterschapsleiders zeggen wij: sla acht op de 
profetische raad van Lehi, Paulus en anderen zoals zij. Die raad 
bevat de antwoorden op de moeilijkheden waarmee u te maken 
krijgt bij het beschermen van uw kudde tegen de ‘roofgierige wol-
ven’ die hen omringen. (Zie Matteüs 7:15; Handelingen 20:29.) Wij 
weten dat u zich ook zorgen maakt over de leden van uw wijken 
en ringen en veel tijd en moeite steekt om hen van dienst te zijn. 
Wij vragen veel van u die een leiderschapspositie bekleden. Wij 
hebben veel lasten op uw schouders gelegd. U wordt geacht leiding 
aan de programma’s van de kerk te geven, gesprekken met leden 
te voeren en hun raad te geven, erop toe te zien dat de financiële 
aangelegenheden van de ringen en wijken op correcte wijze afge-
handeld worden, welzijnsprojecten aan te sturen, gebouwen neer 
te zetten en talloze andere tijdrovende activiteiten op u te nemen.

Hoewel geen van die activiteiten veronachtzaamd mag worden, 
zijn zij niet het belangrijkste wat u kunt doen voor wie u dient. 
In de afgelopen jaren hebben wij u er steeds weer op gewezen 
dat bepaalde activiteiten tot meer spiritualiteit leiden dan andere. 
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President Harold B. Lee heeft al in 1970 tegen de regionale verte-
genwoordigers gezegd:

‘Wij zijn ervan overtuigd dat onze leden naar het zuivere evan-
gelie hongeren, met alle waarheden en inzichten die het in zich 
draagt. […] Sommige mensen zijn vergeten dat de machtigste 
wapens die de Heer ons tegen al het kwaad heeft gegeven, zijn 
eigen duidelijke, eenvoudige leerstellingen van verlossing zijn die in 
de Schriften zijn opgenomen.’ (Instructiebijeenkomst voor regionale 
vertegenwoordigers, 1 oktober 1970, p. 6.)

In 1976 heeft president [Spencer W.] Kimball in een boodschap 
van het Eerste Presidium gezegd:

‘Ik ben ervan overtuigd dat ieder van ons op enig moment in 
ons leven zelf de Schriften moet ontdekken — niet eenmaal, maar 
keer op keer. […]

grote zegeningen staan te wachten ‘als de leden en 
de gezinnen zich in de schriften verdiepen’.
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‘Toen de Heer ons deze zaken gaf, nam Hij dat niet licht op, 
want “van een ieder, wie veel gegeven is, zal veel geëist worden”. 
(Lucas 12:48.) Met deze zaken komt ook een verantwoordelijkheid. 
Volgens het gebod van de Heer moeten wij de Schriften bestuderen 
(zie 3 Nephi 23:1–5) en ons erdoor laten leiden.’ (Ensign, september 
1976, pp. 4–5.)

In april 1982 sprak ouderling Bruce R. McConkie tot de regionale 
vertegenwoordigers over de prioriteit die de Schriften in onze roeping 
behoren te krijgen. Hij zei: ‘We worden zo in beslag genomen door 
programma’s, statistieken en trends, door eigendommen, landerijen 
en de mammon, en houden ons zozeer bezig met doelen die de 
voortreffelijkheid van ons werk onderstrepen, dat we de gewichti-
ger zaken van de wet verwaarlozen. […] Hoe begaafd mensen ook 
mogen zijn in bestuurlijke aangelegenheden, hoe welsprekend ze 
hun mening ook kunnen verwoorden, hoe geleerd ze ook mogen 
zijn in wereldlijke zaken — de aangename influisteringen van de 
Geest zal ze ontzegd worden zolang ze de prijs daarvoor niet beta-
len door de Schriften te bestuderen en erover na te denken en te 
bidden.’ (Instructiebijeenkomst voor regionale vertegenwoordigers, 
2 april 1982, pp. 1–2.)

Diezelfde dag sprak ouderling Boyd K. Packer tot de ringpresi-
denten en regionale vertegenwoordigers. Hij zei: ‘Gebouwen en 
geldzaken, rapporten, programma’s en procedures zijn erg belang-
rijk. Maar op zich verschaffen zij niet de essentiële geestelijke verrij-
king en bewerkstelligen zij niet wat de Heer ons vraagt te doen. […] 
De juiste zaken, die voor werkelijke geestelijke verrijking zorgen, 
zijn op de Schriften gericht.’ (Bijeenkomst met ringpresidenten en 
regionale vertegenwoordigers, 2 april 1982, pp. 1–2.)

Ik sluit mij bij deze wijze en geïnspireerde broeders aan en zeg 
tot u dat een van de belangrijkste dingen die u als priesterschaps-
leider kunt doen, is uzelf aan de Schriften te laven. Onderzoek ze 
ijverig. Vergast u aan de woorden van Christus. Raak bekend met 
de leer. Bekwaam u in de beginselen die erin staan. Er zijn weinig 
andere bezigheden die uw roeping meer tot zegen zullen zijn. Er 
zijn weinig andere manieren om meer inspiratie op te doen voor 
uw dienstbetoon.
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Maar dat alleen, hoe waardevol ook, is niet voldoende. U moet 
uw inzet en activiteiten ook richten op het stimuleren van zinvolle 
Schriftstudie onder de leden van de kerk. Vaak doen we er veel aan 
om de mate van activiteit in onze ringen te vergroten. We werken 
ijverig aan een hoger percentage aanwezigen in de avondmaals-
dienst. We werken eraan om meer jongemannen op zending te 
laten gaan. We streven naar een hoger aantal tempelhuwelijken. 
Dat is allemaal prijzenswaardig en belangrijk voor de groei van 
het koninkrijk. Maar als de leden en de gezinnen zich geregeld 
en consequent in de Schriften verdiepen, zullen deze andere aan-
dachtsgebieden vanzelf beter worden. Getuigenissen zullen groeien. 
De toewijding zal toenemen. Gezinnen zullen hechter worden. 
Persoonlijke openbaring zal ons toevloeien.3

3
Als we Gods woord bestuderen, ontvangen we leiding 
in ons dagelijks leven, genezing van de ziel en kracht 
om misleiding te ontlopen en verleiding te weerstaan.

De profeet Joseph Smith heeft gezegd dat ‘het Boek van Mormon 
het nauwkeurigste boek op aarde en de sluitsteen van onze gods-
dienst is, en dat de mens dichter bij God komt door zich aan 
de leringen daarin te houden, dan door welk ander boek ook.’ 
(Inleiding tot het Boek van Mormon, cursivering toegevoegd.) Is 
dat niet wat we de leden van onze wijken en ringen toewensen? 
Verlangen wij niet dat zij dichter bij God komen? Moedig hen dan 
ook op alle mogelijke manieren aan om zich aan deze geweldige 
hedendaagse getuige van Christus te vergasten.

U moet de heiligen helpen inzien dat het bestuderen en onder-
zoeken van de Schriften niet een last is die de Heer hen oplegt, 
maar een zegenrijke kans. Let op wat de Heer zelf gezegd heeft 
over de voordelen van het bestuderen van zijn woord. Tot de grote 
profeet en leider Jozua zei Hij:

‘Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het 
dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat 
daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel berei-
ken en zult gij voorspoedig zijn.’ ( Jozua 1:8; cursivering toegevoegd.)
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De Heer beloofde Jozua geen materiële rijkdom en roem, maar 
dat zijn leven overvloedig zou zijn in gerechtigheid en dat hij voor-
spoedig zou zijn in wat het meest van belang is in het leven, name-
lijk het vinden van ware vreugde. (Zie 2 Nephi 2:25.)

Zijn er leden in uw ringen die door zonde of tragedie radeloos 
zijn, die in wanhoop leven en het niet meer zien zitten? Hebt u zich 
het hoofd gebroken over de vraag hoe u hun hulp kunt bieden, 
hun wonden kunt genezen, hun verontruste ziel kunt kalmeren? 
De profeet Jakob beantwoordt uw vraag met deze opmerkelijke 
belofte: ‘Zij [zijn] hierheen […] gekomen om het aangename woord 
Gods te horen, ja, het woord dat de verwonde ziel geneest.’ ( Jakob 
2:8; cursivering toegevoegd.)

Tegenwoordig staat de wereld bol van aanlokkelijke en aantrek-
kelijke ideeën, die zelfs onze beste leden tot fouten en misleiding 
kunnen voeren. Studenten aan universiteiten worden soms zo 
belaagd met de leringen van de wereld, dat ze vraagtekens gaan 
zetten bij de leerstellingen van het evangelie. Hoe kunt u als pries-
terschapsleider uw leden helpen zich tegen dergelijke misleidende 
leringen te wapenen? De Heiland gaf het antwoord in zijn grote 
redevoering op de Olijfberg toen Hij beloofde: ‘En wie mijn woord 
als een schat verzamelt, zal niet worden verleid.’ (Matteüs naar 
Joseph Smith 1:37; cursivering toegevoegd.)

De Schriften staan vol met gelijksoortige beloften over de waarde 
van het woord. Zijn er leden in uw ring die naar leiding en richting 
in hun leven smachten? In Psalmen staat: ‘Uw woord is een lamp 
voor mijn voet en een licht op mijn pad’ (Psalmen 119:105), en Nephi 
belooft dat wanneer u zich aan de woorden van Christus vergast, die 
‘u alle dingen [zullen] zeggen die gij behoort te doen’. (2 Nephi 32:3.)

Zijn er leden van uw kudde die diep in zonde gezonken zijn en 
zich daarvan moeten bevrijden? Helamans belofte is voor hen: ‘Ja, 
wij zien dat eenieder die het wil, het woord Gods mag vastgrijpen, 
dat levend en krachtig is, dat de geslepenheid en de strikken en de 
listen van de duivel vaneen zal scheiden.’ (Helaman 3:29.)

Voorspoed in rechtschapenheid, de kracht om misleiding te ont-
lopen en verleiding te weerstaan, leiding in ons dagelijks leven, 
genezing van de ziel — het zijn slechts enkele beloften die de 
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Heer heeft gedaan aan wie tot zijn woord willen komen. Belooft 
de Heer iets zonder Zich aan zijn woord te houden? Als Hij ons 
die zegeningen belooft als wij zijn woord vastgrijpen, kunnen we 
daarop vertrouwen. En als we dat niet doen, zullen die zegeningen 
wellicht aan ons voorbijgaan. Hoe toegewijd we ook mogen zijn 
op andere gebieden, bepaalde zegeningen worden alleen in de 
Schriften gevonden, alleen in het naderen tot het woord des Heren 
en eraan vasthouden, terwijl wij door de misten van duisternis op 
weg zijn naar de boom des levens.4

4
Het woord van de Heer is een waardevolle gave 

die we niet lichtvaardig moeten opvatten.

En als wij negeren wat de Heer ons gegeven heeft, lopen wij 
wellicht juist die kracht en zegeningen mis waarnaar wij zoeken. In 
een ernstige waarschuwing aan de eerste heiligen zei de Heer het 
volgende over het Boek van Mormon: ‘Uw verstand is in het verle-
den verduisterd geweest wegens ongeloof en omdat u de dingen 
die u hebt ontvangen, lichtvaardig hebt opgevat —

‘welke eigenwaan en welk ongeloof de gehele kerk onder ver-
oordeling hebben gebracht.

‘En die veroordeling rust op de kinderen van Zion, ja, op allen.

‘En zij zullen onder die veroordeling blijven totdat zij zich 
bekeren en het nieuwe verbond indachtig zijn, ja, het Boek van 
Mormon.’ (LV 84:54–57.)

O, mijn broeders, laten wij de grote dingen die wij uit de hand 
des Heren hebben ontvangen niet lichtvaardig opvatten! Zijn woord 
is een van de waardevolste gaven die hij ons heeft gegeven. Ik dring 
er bij u op aan uzelf opnieuw tot dagelijkse studie van de Schriften 
te verplichten. Laaf u er dagelijks aan, zodat u de kracht van de 
Geest bij u hebt in uw roeping. Lees ze in uw gezin en leer uw 
kinderen ze lief te hebben en te koesteren. Zoek daarna in gebed 
en in samenspraak met anderen naar alle mogelijke manieren om 
de leden van de kerk aan te moedigen uw voorbeeld te volgen. Als 
u dat doet, zult u net als Alma merken dat ‘het woord het volk er 
dikwijls toe [beweegt] te doen wat rechtvaardig [is] — ja, het [heeft] 
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een krachtiger uitwerking op het gemoed van het volk […] dan het 
zwaard of iets anders wat hun [is] overkomen’. (Alma 31:5.)

Net als Alma zeg ik tot u: ‘Het [is] raadzaam dat [u] het met de 
kracht van het woord Gods probeer[t]’ (Alma 31:5).5

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• Overweeg wat president Benson ‘het antwoord op de grote moei-

lijkheden van deze tijd’ noemt (paragraaf 1). In welke opzichten 
kan dit antwoord ons helpen de moeilijkheden op ons pad het 
hoofd te bieden?

• Lees wat er volgens president Benson zal gebeuren ‘als de leden en 
de gezinnen zich geregeld en consequent in de Schriften verdiepen’ 
(paragraaf 2). Waarom denkt u dat Schriftstudie daartoe zal leiden?

• President Benson zegt dat Schriftstudie een zegen en niet een last 
is (zie paragraaf 3). Welke zegeningen hebben u en uw gezins-
leden door Schriftstudie ervaren? Welk advies zou u iemand kun-
nen geven die Schriftstudie als een last voelt?

• Wat zijn enkele gevaren als we het woord van God lichtvaardig 
opvatten? (Zie paragraaf 4.) Wat kunnen wij zoal doen om meer 
aandacht aan het woord van God te schenken?

Relevante Schriftteksten
Handelingen 17:11; 2 Timoteüs 3:16–17; 1 Nephi 19:23–24; Alma 

32:21–43; LV 18:33–36; 21:4–6; 68:1–4

Studietip
‘Velen vinden dat je het beste ’s ochtends kunt studeren, als je 

nog fris bent. […] Anderen geven er de voorkeur aan om ’s avonds 
te studeren, als de dagtaak met al haar beslommeringen erop zit. 
[…] Wat wellicht belangrijker is dan het tijdstip van de studie is 
dat men er een bepaalde tijd voor reserveert.’ (Howard W. Hunter, 
‘Reading the Scriptures’, Ensign, november 1979, p. 64.)

Noten
 1. Thomas S. Monson. In: Sheri L. Dew, 

Ezra Taft Benson: A Biography (1987), 
pp. 487–488.

 2. ‘The Power of the Word’, Ensign, mei 
1986, pp. 79–80.

 3. ‘The Power of the Word’, pp. 80–81.
 4. ‘The Power of the Word’, pp. 81–82.
 5. ‘The Power of the Word’, p. 82.



133

H O O F D S T U K  9

Het Boek van Mormon — de 
sluitsteen van onze godsdienst

‘Huist er niet diep in ons hart een verlangen om nader 
tot God te komen? […] Zo ja, dan is er geen boek dat 
ons daar beter bij helpt dan het Boek van Mormon.’

Uit het leven van Ezra Taft Benson

Op 5 januari 1986 presideerde president Ezra Taft Benson een 
ringconferentie in Annandale (Virginia, VS) — zijn eerste ring-
conferentie als president van de kerk. De aanwezige heiligen der 
laatste dagen waren ‘zichtbaar ontroerd’ terwijl zij hem hoorden 
spreken. In zijn toespraak ‘getuigde hij van de kracht van het Boek 
van Mormon om levens te veranderen en mensen tot Christus te 
 leiden’. Hij deed een ‘bevlogen oproep [om] dit Schriftuurlijke boek 
te bestuderen’.1

Die boodschap was niet nieuw in president Bensons bediening. 
Als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen had hij de heiligen 
der laatste dagen vaak aangemoedigd om het Boek van Mormon 
te bestuderen en de leringen erin op te volgen.2 Maar als president 
van de kerk werd hij geïnspireerd om die boodschap nog sterker te 
beklemtonen. Hij zei: ‘De Heer inspireerde zijn dienstknecht Lorenzo 
Snow hernieuwde aandacht aan het beginsel tiende te schenken, 
opdat de kerk van haar financiële lasten mocht worden bevrijd. 
[…] In deze tijd heeft de Heer de noodzaak van hernieuwde aan-
dacht voor het Boek van Mormon geopenbaard.’ 3 President Benson 
getuigde van het Boek van Mormon waar hij zich ook begaf: in 
bijeenkomsten met zendelingen, ring-  en regionale conferenties, 
algemene conferenties en bijeenkomsten met algemene autoriteiten.4

In zijn eerste conferentietoespraak als president van de kerk zette 
president Benson een van de redenen voor de urgentie van deze 
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De profeet Joseph Smith heeft gezegd dat het Boek van 
Mormon ‘de sluitsteen van onze godsdienst’ is.
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boodschap uiteen. ‘Tenzij wij het Boek van Mormon lezen en acht 
slaan op de leringen ervan,’ waarschuwde hij, ‘verklaart de Heer in 
afdeling 84 van de Leer en Verbonden dat de hele kerk onder ver-
oordeling is: “En die veroordeling rust op de kinderen van Zion, ja, 
op allen” [LV 84:56]. De Heer zegt verder: “En zij zullen onder die 
veroordeling blijven totdat zij zich bekeren en het nieuwe verbond 
indachtig zijn, ja, het Boek van Mormon en de eerdere geboden die 
Ik hun heb gegeven om niet alleen te spreken, maar te handelen 
naar hetgeen Ik heb geschreven” [LV 84:57].’ 5

De volgende citaten, alle uit toespraken die president Benson 
als president van de kerk heeft gehouden, geven een beeld van 
zijn waarschuwingen en beloften met betrekking tot het Boek van 
Mormon:

‘Nu moeten we niet alleen meer praten over het Boek van 
Mormon, maar we moeten er meer mee doen. Waarom? De Heer 
geeft antwoord: “Opdat zij gepaste vruchten zullen voortbrengen 
voor het koninkrijk van hun Vader; anders blijven er een gesel en 
een oordeel om over de kinderen van Zion te worden uitgestort” 
[LV 84:58]. Wij hebben die gesel en dat oordeel gevoeld!

‘[…] Het Boek van Mormon was en is helaas niet de kern van 
onze persoonlijke studie, onze studie in gezinsverband, onze pre-
diking en ons zendingswerk. Daar moeten we ons van bekeren.’ 6

‘We gebruiken het Boek van Mormon niet zoals het hoort. Ons 
gezin staat niet sterk genoeg, tenzij we het boek gebruiken om onze 
kinderen tot Christus te brengen. Ons gezin kan door wereldse trends 
en leringen aangetast worden, tenzij we weten hoe we het boek 
moeten gebruiken om onwaarheden te ontmaskeren en te bestrijden. 
[…] Onze zendelingen zijn niet doeltreffend genoeg, tenzij ze met het 
boek [onderwijzen]. Sociale, ethische, culturele of educatieve bekeer-
lingen zullen niet onder de dagelijkse druk standhouden, tenzij zij 
diep in de volheid van het evangelie geworteld zijn, die in het Boek 
van Mormon staat. Onze lessen in de kerk zijn niet geestelijk genoeg, 
tenzij we het boek als standaard hooghouden.’ 7

‘Ik zegen u met een groeiend begrip van het Boek van Mormon. 
Ik beloof u dat, als u dagelijks van het boek wilt proeven en de 
daarin vervatte geboden wilt naleven, God ons, kinderen van Zion 
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en de kerk, vanaf dit moment met zegeningen zal overspoelen die 
ons tot op heden onbekend waren. En wij zullen de Heer smeken 
dat Hij de veroordeling — de gesel en het oordeel — zal beginnen 
weg te nemen. Dat getuig ik plechtig.’ 8

‘Ik weet niet precies waarom God mij tot op deze hoge leeftijd 
laat leven, maar dit weet ik wel: Hij heeft aan mij geopenbaard dat 
wij het Boek van Mormon nu absoluut op een wonderbaarlijke 
manier voort moeten stuwen. Ook u moet uw schouders onder 
deze taak en deze zegen zetten, die Hij de hele kerk heeft gegeven, 
ja, alle kinderen van Zion.

‘Mozes heeft het beloofde land nooit betreden. Joseph Smith 
heeft Zion nooit verlost gezien. Sommigen onder ons zullen niet 
lang genoeg leven om de dag mee te maken dat het Boek van 
Mormon de aarde overspoelt en de Heer zijn veroordeling opheft. 
(Zie LV 84:54–58.) Maar als God het wil, zal ik alle dagen die mij 
resten aan dat heerlijke doel werken.’ 9

Leringen van Ezra Taft Benson
1

Het Boek van Mormon is de sluitsteen 
van onze godsdienst.

Hoe belangrijk is het Boek van Mormon? Joseph Smith noemde 
het ‘de sluitsteen van onze godsdienst’. (History of the Church, 
deel 4, p. 461.) ‘Haal het Boek van Mormon en de openbaringen 
weg,’ zei hij, ‘en wat blijft er van onze godsdienst over? Niets.’ 
(History of the Church, deel 2, p. 52.)10

Een sluitsteen is de middelste steen in een gewelf. Hij zorgt 
ervoor dat alle andere stenen op hun plaats blijven; als hij wordt 
weggehaald stort het gewelf in.

[…] Net zo goed als een gewelf instort wanneer de sluitsteen 
weggehaald wordt, zo staat of valt de kerk bij de waarheid van het 
Boek van Mormon. De vijanden van de kerk begrijpen dit maar 
al te goed. Daarom doen zij zo enorm veel moeite om te bewij-
zen dat het Boek van Mormon onjuist is, want als het Boek van 
Mormon in diskrediet kan worden gebracht, dan gebeurt hetzelfde 
met de profeet Joseph Smith. Evenzo de aanspraak op de sleutels 
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van het priesterschap, en op openbaring en op een herstelde kerk. 
Omgekeerd echter, als het Boek van Mormon wel waar is — en 
miljoenen hebben getuigd dat zij een getuigenis van de Geest 
ontvangen hebben dat het inderdaad waar is — dan moet men 
de aanspraken op de herstelling en alles wat daarbij hoort ook 
aanvaarden.11

Wellicht is er niets wat duidelijker van het belang van dit 
Schriftuurlijke boek getuigt dan wat de Heer er zelf over gezegd 
heeft.

Door zijn eigen mond heeft Hij getuigd (1) dat het waar is (LV 
17:6), (2) dat het de waarheid en zijn woorden bevat (LV 19:26), 
(3) dat het door de macht van omhoog is vertaald (LV 20:8), (4) dat 
het de volheid van het evangelie van Jezus Christus bevat (LV 20:9; 
42:12), (5) dat het door inspiratie gegeven is en door de bediening 
van engelen bevestigd (LV 20:10), (6) dat het bewijs levert dat de 
heilige Schriften waar zijn (LV 20:11), en (7) dat zij die het in geloof 
ontvangen het eeuwige leven zullen verkrijgen (LV 20:14).12

2
Het Boek van Mormon getuigt van Jezus 
Christus en brengt ons dichter bij God.

Het belangrijkste doel van het Boek van Mormon is volgens het 
titelblad ‘ter overtuiging van de Joden en de andere volken dat 
Jezus de Christus is, de Eeuwige God, die Zich aan alle natiën 
openbaart’.

De oprechte zoeker naar waarheid kan het getuigenis krijgen dat 
Jezus de Christus is door onder gebed de geïnspireerde woorden 
van het Boek van Mormon te overpeinzen.13

Zijn wij het nieuwe verbond indachtig, ja, het Boek van Mormon? 
In de Bijbel hebben we het Oude Testament en het Nieuwe 
Testament. Het woord testament is een vertaling van een Grieks 
woord dat ook met verbond kan worden vertaald. Is dat wat de 
Heer bedoelde toen Hij het Boek van Mormon het ‘nieuwe ver-
bond’ noemde? Het is met recht eveneens een testament of getuige 
aangaande Jezus. Dat is een van de redenen dat we recentelijk de 
woorden ‘Eveneens een testament aangaande Jezus Christus’ aan de 
titel van het Boek van Mormon hebben toegevoegd. […]
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Het Boek van Mormon is de sluitsteen in ons getuigenis van Jezus 
Christus, die zelf de hoeksteen is van alles wat we doen. Het getuigt 
met macht en duidelijkheid dat Hij werkelijk bestaat. In tegenstel-
ling tot de Bijbel, die door de handen van talloze kopiisten, vertalers 
en corrupte godsdienstfanatici gegaan is, wat tot tekstvervorming 
heeft geleid, kwam het Boek van Mormon in slechts één stap van 
schrijver tot lezer, door één geïnspireerde vertaling. Daarom is het 
getuigenis van de Meester erin helder, zuiver en krachtig. Maar het 
Boek van Mormon doet meer. Een groot gedeelte van de christelijke 
wereld van vandaag verwerpt de goddelijke natuur van de Heiland. 
Men trekt zijn miraculeuze geboorte in twijfel, zijn volmaakte leven 
en zijn glorierijke opstanding. Het Boek van Mormon onderstreept 
op niet mis te verstane wijze de waarheid van al deze dingen. Ook 
voorziet het ons van de volledigste uitleg van de leer van de verzoe-
ning. Waarlijk is dit door God geïnspireerde boek een sluitsteen in 
het getuigenis aan de wereld dat Jezus de Christus is.14

De profeet Joseph Smith heeft […] gezegd: ‘Ik vertelde de broe-
ders dat het Boek van Mormon het nauwkeurigste boek op aarde 

Het getuigenis van Jezus christus in het Boek van 
Mormon is ‘helder, zuiver en krachtig’.
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en de sluitsteen van onze godsdienst is, en dat de mens dichter bij 
God komt door zich aan de leringen daarin te houden, dan door 
welk ander boek ook.’ [History of the Church, deel 4, p. 461.] […] 
Huist er niet diep in ons hart een verlangen om nader tot God te 
komen, om meer op Hem te lijken in ons dagelijks leven, om voort-
durend zijn aanwezigheid te voelen? Zo ja, dan is er geen boek dat 
ons daar beter bij helpt dan het Boek van Mormon. […]

Onze geliefde broeder, president Marion G. Romney, […] die zelf 
de kracht kent die in dit boek schuilt, getuigde van de zegeningen 
die zijn weggelegd voor wie het Boek van Mormon lezen en bestu-
deren. Hij zei:

‘Ik weet zeker dat als ouders thuis geregeld en met een gebed 
in het hart het Boek van Mormon bestuderen, zelf en met hun kin-
deren, de geest van dat geweldige boek ons huis en alle bewoners 
ervan zal doordringen. De eerbied zal toenemen; en er zal meer 
wederzijds respect en aandacht voor elkaar zijn. De geest van twis-
ten zal verdwijnen. Ouders zullen hun kinderen met meer liefde 
en wijsheid opvoeden. Kinderen zullen ontvankelijker voor de raad 
van hun ouders zijn. De rechtschapenheid zal toenemen. Geloof, 
hoop en naastenliefde — de reine liefde van Christus — zullen 
bij ons thuis en in ons leven overvloedig aanwezig zijn, en vrede, 
vreugde en geluk met zich brengen.’ (Ensign, mei 1980, p. 67.)

Deze beloften — meer liefde en harmonie in het gezin, meer 
respect tussen ouder en kind, meer spiritualiteit en rechtschapen-
heid — zijn geen loze beloften, maar precies wat de profeet Joseph 
Smith bedoelde toen hij zei dat het Boek van Mormon een hulpmid-
del zou zijn om nader tot God te komen.15

3
Het Boek van Mormon zet ware leer uiteen, weerlegt valse 

leerstellingen en ontmaskert de vijanden van Christus.

De Heer zelf heeft verklaard dat het Boek van Mormon ‘de vol-
heid van het evangelie van Jezus Christus’ bevat (LV 20:9). Dat wil 
niet zeggen dat het elke leerstelling bevat die ooit geopenbaard is. 
Het betekent veeleer dat wij in het Boek van Mormon alle leerstel-
lingen vinden die nodig zijn voor ons eeuwig heil. En ze worden 
duidelijk en eenvoudig uiteengezet, zodat zelfs kinderen de weg 



H o o f d s t U K  9

140

tot heil en verhoging kunnen leren. Het Boek van Mormon heeft 
zo enorm veel te bieden wat ons begrip van de leringen van heil 
verdiept. Zonder dat boek zou veel van wat in de andere Schriften 
staat niet half zo duidelijk en waardevol zijn.16

Wat de prediking van het evangelie betreft, bevat het Boek van 
Mormon de duidelijkste, zuiverste en volledigste uitleg. Er is geen 
ander opgetekend werk dat hiermee te vergelijken is. In welk boek 
vind je zo’n volledig begrip van de aard van de val, de aard van de 
lichamelijke en geestelijke dood, de leer van de verzoening, de leer 
van gerechtigheid en barmhartigheid in verband met de verzoening, 
en de beginselen en verordeningen van het evangelie? Het Boek 
van Mormon bevat de meest uitgebreide uiteenzetting van deze 
fundamentele leerstellingen.17

Het Boek van Mormon […] bevestigt en verduidelijkt de Bijbel. 
Het neemt struikelblokken weg, het herstelt vele duidelijke en 
waardevolle dingen. Wij getuigen dat de Bijbel en het Boek van 
Mormon samen valse leerstellingen weerleggen, geschillen bijleg-
gen en vrede vestigen. (Zie 2 Nephi 3:12.)18

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

Het is mij opgevallen dat er in de kerk een verschil in onder-
scheid, inzicht, overtuiging en geest bestaat tussen wie het Boek 
van Mormon kennen en liefhebben en wie dat niet doen. Het boek 
is een grote zeef.19

Het Boek van Mormon ontmaskert de vijanden van Christus. Het 
weerlegt valse leerstellingen en legt geschillen bij. (Zie 2 Nephi 
3:12.) Het versterkt de nederige volgelingen van Christus tegen de 
kwade plannen, methoden en leerstellingen van de duivel in onze 
tijd. De afvalligen in het Boek van Mormon zijn met die van tegen-
woordig te vergelijken. Met zijn oneindige voorkennis heeft God 
het Boek van Mormon zo samengesteld dat wij kunnen herkennen 
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en weten hoe we de valse educatieve, politieke, religieuze en filo-
sofische denkbeelden van onze tijd kunnen bestrijden.20

4
De Leer en Verbonden is de schakel tussen het Boek van 

Mormon en het voortgaande werk van de herstelling.

Ik wil in het bijzonder over het Boek van Mormon en de Leer 
en Verbonden spreken. Deze twee geweldige boeken met heden-
daagse Schriftuur zijn met elkaar verbonden als openbaringen van 
de God van Israël om zijn volk bijeen te vergaderen en op de 
wederkomst van de Heer voor te bereiden. […]

Tot de profeet Joseph Smith zei de Heer: ‘Dit geslacht zal mijn 
woord door u ontvangen’ (LV 5:10). Het Boek van Mormon en 
de Leer en Verbonden maken deel uit van de vervulling van die 
belofte. Die twee grote Schriftuurlijke werken brengen dit geslacht 
grote zegeningen. […]

Beide hedendaagse Schriftuurlijke boeken getuigen krachtig en 
duidelijk van de Heer Jezus Christus. Vrijwel elke bladzijde in de 
Leer en Verbonden en het Boek van Mormon leren ons iets over 
de Meester — zijn grote liefde voor zijn kinderen en zijn zoenoffer 
— en leert ons hoe we moeten leven zodat we tot Hem en onze 
hemelse Vader kunnen terugkeren.

Beide hedendaagse Schriftuurlijke boeken bevatten de kennis 
en de macht om ons in een tijd van veel goddeloosheid en kwaad 
een beter leven te laten leiden. Wie de bladzijden van deze boeken 
zorgvuldig en gebedsvol onderzoeken, zullen troost, raad, leiding 
en de stille kracht vinden om hun leven te beteren.21

De Leer en Verbonden is de schakel tussen het Boek van 
Mormon en het voortgaande werk van de herstelling, verricht door 
de profeet Joseph Smith en zijn opvolgers.

In de Leer en Verbonden lezen we over tempelwerk, de eeuwige 
aard van het gezin, de graden van heerlijkheid, de organisatie van 
de kerk en vele andere prachtige waarheden van de herstelling. […]

Het Boek van Mormon is de ‘sluitsteen’ van onze godsdienst, 
en de Leer en Verbonden, met zijn hedendaagse openbaringen, de 
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deksteen. De Heer heeft zijn zegel van goedkeuring aan zowel de 
sluitsteen als de deksteen gehecht.22

De Leer en Verbonden is een heerlijk Schriftuurlijk boek dat 
rechtstreeks aan onze generatie is gegeven. Het bevat de wil van 
de Heer voor ons in deze laatste dagen die aan de wederkomst van 
Christus voorafgaan. Het bevat vele waarheden en leerstellingen 
die niet volledig in andere Schriftuur geopenbaard zijn. Net als het 
Boek van Mormon sterkt het degenen die de bladzijden erin zorg-
vuldig en gebedsvol bestuderen.

Koesteren wij, als heiligen van de Allerhoogste, de woorden die 
Hij tegen zo’n hoge prijs voor ons bewaard heeft? Gebruiken wij 
deze boeken met hedendaagse openbaringen tot zegen voor ons 
leven en om de machten van de boze te weerstaan? Dat is het doel 
waarvoor ze gegeven zijn. Hoe kunnen we niet veroordeeld voor 
de Heer staan als we ze lichtvaardig opvatten door ze als niet meer 
dan een voorwerp in onze boekenkast te laten staan?

Geliefde broeders en zusters, ik getuig plechtig dat deze boeken 
de zin en de wil van de Heer voor ons in deze tijd van moeilijkhe-
den en beproevingen bevatten. Zij getuigen hand in hand met de 
Bijbel van de Heer en zijn werk. Deze boeken bevatten de stem van 
de Heer tot ons in deze laatste dagen. Mogen wij ons er met een vol 
voornemen van ons hart toe wenden en ze gebruiken op de wijze 
zoals de Heer wil dat ze gebruikt worden.23

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• Als u president Bensons leringen over het Boek van Mormon als 

sluitsteen van onze godsdienst doorneemt (zie paragraaf 1), denk 
dan na over de plaats die het in uw leven inneemt. Wat kunnen 
wij doen om het Boek van Mormon een belangrijkere plaats te 
geven in ons streven om het evangelie na te leven?

• President Benson zegt dat het Boek van Mormon van Jezus 
Christus getuigt en ons dichter bij God brengt (zie paragraaf 2). 
Wat bent u door uw studie van het Boek van Mormon zoal over 
de Heiland te weten gekomen? Hoe zijn u en uw gezinsleden 
door het Boek van Mormon dichter bij God gekomen?
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• Waarom behoren wij ‘het Boek van Mormon beter te kennen dan 
enig ander boek’? Hoe hebben de leerstellingen in het Boek van 
Mormon u versterkt tegen de ‘leerstellingen van de duivel in onze 
tijd’? (Zie paragraaf 3.)

• Op welke manieren werken het Boek van Mormon en de Leer 
en Verbonden samen om ons te sterken? (Zie paragraaf 4.)

Relevante Schriftteksten
Jesaja 29:9–18; 1 Nephi 13:35–41; 2 Nephi 25:23, 26; 29:6–9; LV 

1:17–29

Onderwijstip
‘In de meeste lesboeken staan vragen om een bespreking te 

beginnen of levendig te houden. U kunt die vragen gebruiken en 
zelf vragen bedenken. Stel vragen die doordachte antwoorden 
aanmoedigen en waardoor de leerlingen over het evangelie zullen 
nadenken.’ (Onderwijzen — geen grotere roeping [1999], p. 63.)

Noten
 1. Sheri L. Dew, Ezra Taft Benson: A Bio-

graphy (1987), p. 489.
 2. Zie bijvoorbeeld ‘The Book of Mormon 

Is the Word of God’, Ensign, mei 1975, 
pp. 63–65; ‘A New Witness for Christ’, 
Ensign, november 1984, pp. 6–8; zie 
ook Ezra Taft Benson: A Biography, pp. 
491–493.

 3. ‘A Sacred Responsibility’, Ensign, mei 
1986, p. 78; zie ook Leringen van kerk-
presidenten: Lorenzo Snow (2012), pp. 
161–164.

 4. Zie Ezra Taft Benson: A Biography, p. 
495.

 5. ‘Cleansing the Inner Vessel’, Ensign, 
mei 1986, p. 5.

 6. ‘Cleansing the Inner Vessel’, pp. 5–6.
 7. ‘The Book of Mormon Is the Word of 

God’, Ensign, januari 1988, p. 5.
 8. ‘A Sacred Responsibility’, Ensign, mei 

1986, p. 78; cursivering niet overgeno-
men uit het origineel.

 9. ‘Flooding the Earth with the Book of 
Mormon’, Ensign, november 1988, p. 6.

 10. ‘A New Witness for Christ’, p. 6.
 11. ‘The Book of Mormon—Keystone of 

Our Religion’, Ensign, november 1986, 
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 12. ‘The Book of Mormon—Keystone of 
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God’, Ensign, januari 1988, p. 3.
 21. ‘The Gift of Modern Revelation’, 

Ensign, november 1986, p. 79.
 22. ‘The Book of Mormon and the Doc-

trine and Covenants’, Ensign, mei 1987, 
p. 83.

 23. ‘The Gift of Modern Revelation’, p. 80.



Miljoenen mensen zijn tot Christus gekomen door de waarheden 
in het boek dat Moroni Joseph Smith in handen heeft gegeven.
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De aarde en ons leven met het 
Boek van Mormon overspoelen

‘Er gaat een macht van [het Boek van Mormon] 
uit die uw leven ten goede zal komen zodra 

u het ernstig begint te bestuderen.’

Uit het leven van Ezra Taft Benson

In de algemene aprilconferentie van 1989 las president Thomas S. 
Monson een boodschap van president Ezra Taft Benson aan de 
kinderen van de kerk voor. In die boodschap zei president Benson:

‘Ik weet dat jullie het Boek van Mormon lezen, want ik heb hon-
derden brieven van jullie gekregen waarin jullie me vertellen dat je 
dit heilige boek leest. Dan huil ik van blijdschap. […]

‘Ik vind het fijn dat jullie zoveel van het Boek van Mormon hou-
den. Ik houd er ook van en onze hemelse Vader wil dat je elke dag 
uit het Boek van Mormon blijft leren. Het is een geschenk van onze 
hemelse Vader aan jou. Als je de leringen in het boek gehoorzaamt, 
zul je leren de wil van onze Vader in de hemel te doen.’ 1

Heiligen der laatste dagen in de hele kerk gaven aan deze raad 
van hun profeet gehoor. De volgende verhalen zijn voorbeelden 
van de zegeningen die we krijgen als we aan president Bensons 
oproep gehoor geven om ‘de aarde en ons leven met het Boek van 
Mormon te overspoelen’.2

‘Dat meent hij niet! dacht Margo Merrill […] toen ze president 
Ezra Taft Bensons oproep aan de ouders hoorde om met hun kin-
deren in het Boek van Mormon te lezen. “Mijn kinderen zijn nog 
maar zes, vijf en twee jaar oud. Dat is gewoon zonde van mijn tijd 
en ik heb het geduld er niet voor.”
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‘Broeder en zuster Merrill besloten desondanks toch met hun 
kinderen in het Boek van Mormon te lezen. Toen ze bij het verhaal 
van Nephi en zijn gebroken boog waren beland, kreeg de zesjarige 
Melissa een longontsteking.

‘“Melissa smeekte me haar naar school te laten gaan, ook al was 
ze ziek”, [zei] Margo. “Ze zei dat als ze niet ging, ze haar vriendin, 
Pamela — die lid van een andere kerk is — niet zou kunnen vertel-
len wat er met Nephi was gebeurd. Daarop snikte Melissa het uit 
en stortte zich in mijn armen. Ik wiste haar tranen en stelde voor 
dat ze Pamela zou opbellen en haar door de telefoon zou vertellen 
wat er met Nephi was gebeurd.

‘“Toen ik Melissa het verhaal van Nephi’s gebroken boog in geu-
ren en kleuren hoorde vertellen, herinnerde ik me mijn eerdere 
gedachten dat het zonde van mijn tijd zou zijn en ik het geduld er 
niet voor had om mijn jonge kinderen uit het Boek van Mormon 
voor te lezen. O, hoe had ik hun vermogen om de lessen uit het 
Boek van Mormon te leren onderschat!”’ 3

Howard J. McOmber II dacht na over president Bensons aanspo-
ring om de aarde met het Boek van Mormon te overspoelen. Hij 
vroeg zich af: hoe kan ik persoonlijk aan die stortvloed bijdragen?

‘Toen op een avond,’ zei broeder McOmber, ‘terwijl ik dit pro-
bleem overwoog, besefte ik dat ik iedereen in de straat een exem-
plaar van het Boek van Mormon kon aanbieden.

Er was echter een probleem — ze kenden me. Ze wisten van 
mijn hond die veel te vaak blafte — en veel te vroeg in de ochtend. 
Ze wisten dat mijn tuin niet bepaald de schoonheidsprijs in de 
buurt verdiende. Ze waren zich van mijn tekortkomingen als buur 
bewust en zouden me waarschijnlijk de deur wijzen.

‘Ik besloot mijn geloof bij elkaar te rapen en toch door te zetten. 
Ik zou hun het boek aanbieden — ook al gooiden ze het misschien 
de prullenbak in of legden ze het jarenlang weg zonder erin te kij-
ken. Toch bleef ik maar negatief denken; ik had mezelf aangepraat 
dat het vast niets op zou leveren.

‘Opeens drong het tot me door dat ik mijn buren eigenlijk min-
stens net zo goed kende als zij mij kenden. Sommigen hadden op 
de afgelopen buurtbijeenkomst moppen op het randje verteld en 
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een paar anderen hadden bij de laatste buurtbarbecue een glaasje 
teveel achterovergeslagen. Sommigen leken niet echt een doel in 
hun leven te hebben. Ik vroeg me af hoe ik er voor zou staan als ik 
geen lid van de kerk was, of als ik nooit van het Boek van Mormon 
gehoord had. Dit boek kon mensen die het een kans gaven zeker 
ten goede komen.

‘Ik nam dus met iedereen in de straat contact op en bood hun 
een exemplaar van het Boek van Mormon aan — en overal werd 
mijn aanbod in dank afgenomen! Het ging zo goed, dat ik de vol-
gende straat en het dichtstbijzijnde deel van mijn wijk erbij pakte, 
en daarna een ander deel van de wijk. Toen ik klaar was, had ik 
104 woningen bezocht en 40 boeken weggegeven.

‘Het begon gemakkelijker te worden om bekenden exemplaren 
van het Boek van Mormon aan te bieden.

‘Na verloop van tijd had ik alle 75 medewerkers op mijn werk 
een exemplaar van het Boek van Mormon gegeven. Van hen volg-
den er 23 de zendelingenlessen. Zeven van hen lieten zich later 
dopen en vier kinderen van collega’s werden eveneens lid van de 
kerk. Eén man haakte na twee lessen van de zendelingen af. Zeven 
maanden later, nadat hij bij een ander bedrijf was gaan werken, 
belde hij me op en zei dat hij in het Boek van Mormon had gelezen 
en de kalme, serene aanraking van de Geest had gevoeld, precies 
zoals ik dat had beschreven. Ook hij volgde alle zendelingenlessen 
en liet zich dopen.

‘Ik hou van het Boek van Mormon. Ik zie het als het visitekaartje 
van de Heer en sta versteld hoe gemakkelijk het is om er op per-
soonlijke wijze een geestelijke vloedgolf mee in gang te zetten. Als 
we het werk van de Heer doen, kunnen we op zijn hulp rekenen.’ 4

Een ander lid vertelde me hoe zijn getuigenis veranderde toen hij 
gehoor gaf aan president Bensons raad om het Boek van Mormon 
te lezen: ‘Toen president Benson ons de uitdaging gaf om het Boek 
van Mormon te lezen, was ik vijftien jaar oud. Ik las al trouw in 
de Schriften, vooral in het Nieuwe Testament. Maar na de aanspo-
ring van president Benson begon ik het Boek van Mormon elke 
dag te bestuderen. Dat was een groot keerpunt voor mij. Door het 
Nieuwe Testament was ik veel over de aardse bediening van Jezus 
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Christus te weten gekomen, en daar zal ik altijd dankbaar voor zijn. 
Maar ik had een diepere kennis nodig die het Boek van Mormon 
te bieden had. De Bijbel liet me weten wat Jezus voor mensen in 
het Heilige Land had gedaan, het Boek van Mormon gaf me meer 
begrip van wat Hij voor mij heeft gedaan. Door mijn studie van het 
Boek van Mormon heb ik een getuigenis van de oneindige verzoe-
ning van mijn Heiland gekregen. En later, toen ik met moeilijkheden 
te maken kreeg die mijn geloof op de proef stelden, heb ik in het 
Boek van Mormon troost en kracht gevonden. Nu laat ik geen dag 
voorbijgaan zonder in het Boek van Mormon te lezen.’ 5

Leringen van Ezra Taft Benson
1

Het Boek van Mormon is voor ons geschreven.

Het Boek van Mormon […] is voor onze tijd geschreven. De 
Nephieten hadden het boek niet, noch de Lamanieten vanouds. 
Het is voor ons bedoeld. Mormon schreef aan het eind van de 
Nephitische beschaving. Onder de inspiratie van God, die alles 
vanaf het begin overziet, vatte hij eeuwen aan kronieken samen, en 
koos hij verhalen, toespraken en gebeurtenissen uit die voor ons 
het nuttigst zouden zijn.

De belangrijkste schrijvers in het Boek van Mormon hebben 
getuigd dat zij voor toekomende geslachten schreven. […] Als zij 
onze tijd hebben gezien en die dingen hebben uitgekozen die voor 
ons de meeste waarde hebben, blijkt daar dan niet uit hoe wij het 
Boek van Mormon moeten bestuderen? We behoren ons voortdu-
rend af te vragen: ‘Waarom heeft de Heer Mormon (of Moroni of 
Alma) geïnspireerd om dit in zijn kroniek op te nemen? Wat kan ik 
daarvan leren om mij in deze tijd te helpen?’

En er zijn vele voorbeelden waaruit blijkt hoe die vraag zal wor-
den beantwoord. In het Boek van Mormon staat bijvoorbeeld een 
patroon waarmee we ons op de wederkomst kunnen voorberei-
den. Een groot deel van het boek richt zich op de paar decen-
nia die voorafgaan aan de komst van Christus naar Amerika. Door 
die tijd zorgvuldig te bestuderen, wordt het ons duidelijk waarom 
sommigen in de verschrikkelijke oordelen omkwamen die aan zijn 
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komst voorafgingen en waarom anderen bij de tempel in het land 
Overvloed waren om met hun handen de wonden in zijn handen 
en voeten te voelen.

Uit het Boek van Mormon leren we hoe discipelen van Christus 
in oorlogstijd leven. In het Boek van Mormon zien we de kwaden 
van geheime verenigingen in al hun schrijnende en beangstigende 
vormen uitgebeeld. Uit het Boek van Mormon leren we hoe we met 
vervolging en afvalligheid moeten omgaan. Er staat veel in over hoe 
we zendingswerk kunnen doen. En meer dan waar ook zien we in 
het Boek van Mormon de gevaren van materialisme en ons hart op 
de dingen van de wereld zetten. Kan iemand eraan twijfelen dat 
dit boek voor ons bedoeld is en dat we er enorme kracht, troost en 
bescherming uit kunnen putten? 6

2
Als we het Boek van Mormon dagelijks bestuderen, 

vloeit de kracht van het boek ons leven in.

Het gaat er niet alleen om dat het Boek van Mormon ons de 
waarheid leert, hoewel het dat zeker doet. Het gaat er niet alleen 
om dat het Boek van Mormon van Christus getuigt, hoewel het dat 
ook zeker doet. Maar er is meer. Er gaat een kracht van het boek 
uit die uw leven ten goede zal komen zodra u het ernstig begint 
te bestuderen. U zult meer kracht vinden om verleiding te weer-
staan. U zult de kracht vinden om misleiding te onderkennen. U zult 
de kracht vinden om op het rechte en smalle pad te blijven. De 
Schriften worden ‘de woorden des levens’ genoemd (LV 84:85), en 
nergens geldt dat meer dan voor het Boek van Mormon. Wanneer 
u naar deze woorden begint te hongeren en dorsten, zult u in toe-
nemende mate een overvloedig leven krijgen.7

Mensen kunnen elkaar misleiden, maar God misleidt ons mensen 
niet. Het Boek van Mormon draagt dan ook de beste proef op de 
som in zich om de waarheid ervan vast te stellen, namelijk: lees het 
en vraag God daarna of het waar is [zie Moroni 10:4]. […]

Dit is de ultieme zekerheid voor de oprechten van hart — door 
persoonlijke openbaring van God te weten komen dat het Boek van 
Mormon waar is. Miljoenen mensen hebben die proef op de som 
genomen en weten het, en er zullen nog miljoenen mensen volgen.
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Nu moet de geest, net als het lichaam, voortdurend gevoed wor-
den. De maaltijd van gisteren kan niet in de behoeften van vandaag 
voorzien. Zo is ook af en toe lezen in ‘het nauwkeurigste boek op 
aarde’, zoals Joseph Smith het noemde, niet genoeg. (History of the 
Church, deel 4, p. 461.)

Niet alle waarheden zijn even waardevol, evenmin zijn alle 
Schriften van evenveel belang. Is er een betere manier om onze 
geest te voeden dan ons regelmatig aan het boek te vergasten dat 
de mens volgens de profeet Joseph Smith ‘dichter bij God [brengt] 
door zich aan de leringen daarin te houden, dan door welk ander 
boek ook’? (History of the Church, deel 4, p. 461.)8

Zijn er eeuwige gevolgen aan onze reactie op dit boek verbon-
den? Jazeker, ons tot zegen of tot veroordeling.

Iedere heilige der laatste dagen moet dit boek levenslang bestu-
deren. Anders komt zijn ziel in gevaar en negeert hij datgene waar-
door hij geestelijke en intellectuele eenheid in zijn hele leven kan 
ontvangen. Er is een verschil tussen een bekeerling die door mid-
del van het Boek van Mormon op de rots van Christus is gebouwd 
en zich aan de ijzeren roede vasthoudt, en een bekeerling die dat 
niet doet.9

Steeds meer mensen zijn er door het Boek van Mormon van 
overtuigd dat Jezus de Christus is. Nu zijn er steeds meer mensen 
nodig die zich door het Boek van Mormon aan Christus toewijden. 
We moeten overtuigd en toegewijd zijn.

[…] Geliefde broeders en zusters, laten wij het Boek van Mormon 
lezen en ons ervan overtuigen dat Jezus de Christus is. Laten wij 
het Boek van Mormon telkens weer lezen om meer tot Christus te 
komen, Hem toegewijder te zijn, ons beter op Hem te richten en 
volledig in Hem op te gaan.

We hebben dagelijks met de tegenstander te maken. De uitda-
gingen in deze tijd zullen niet onderdoen voor die in het verleden 
en zullen zowel geestelijk als stoffelijk toenemen. We moeten dicht 
bij Christus blijven, we moeten zijn naam dagelijks op ons nemen, 
Hem altijd indachtig zijn en zijn geboden onderhouden.10
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3
We moeten de aarde en ons leven met het 

Boek van Mormon overspoelen.

Ieder van ons moet door de Heilige Geest een eigen getuigenis 
van het Boek van Mormon krijgen. En dan zouden we ons getuige-
nis en het Boek van Mormon aan anderen moeten geven zodat ook 
zij door de Heilige Geest te weten kunnen komen dat het waar is.11

Kunt u zich voorstellen wat er zou gebeuren met een toenemend 
aantal exemplaren van het Boek van Mormon in de handen van 
een toenemend aantal zendelingen die weten hoe het te gebruiken 
en die uit God geboren zijn? Wanneer dat gebeurt, halen we de 
overvloedige oogst aan zielen binnen die de Heer beloofd heeft.12

Ik heb de volgende overtuiging: hoe meer we uit het Boek van 
Mormon onderwijzen en prediken, hoe meer we de Heer beha-
gen en hoe krachtiger we zullen spreken. Daardoor zal het aantal 
bekeerlingen sterk toenemen, zowel binnen de kerk als onder hen 
tot wie we evangeliseren. […] Onze opdracht is dan ook in de 

‘Ik zie hoe wij de aarde met het Boek van Mormon overspoelen.’
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beginselen van het evangelie onderwijzen, die in de Bijbel en in 
het Boek van Mormon staan. ‘Die zullen hun leringen zijn, zoals zij 
door de Geest geleid zullen worden’ (LV 42:13).13

Het Boek van Mormon is het instrument dat de Heer heeft 
bestemd om ‘als een watervloed over de aarde [te] stromen, om 
[zijn] uitverkorenen […] te vergaderen’. (Mozes 7:62.) Dit heilige 
boek moet centraler in onze prediking, ons onderwijs en ons zen-
dingswerk komen te staan.

[…] In dit tijdperk van elektronische media en massaverspreiding 
van het gedrukte woord, zal God ons ter verantwoording roepen als 
wij nu niet beginnen om het Boek van Mormon op een formidabele 
manier vooruit te stuwen.

Wij hebben het Boek van Mormon, wij hebben de leden, wij heb-
ben de zendelingen, wij hebben de mogelijkheden, en de wereld 
heeft de behoefte. Dit is het moment!

Geliefde broeders en zusters, we hebben bijna geen voorstelling 
van de kracht van het Boek van Mormon, noch van de goddelijke 
rol die het spelen moet, noch van de schaal waarop het verspreid 
moet worden. […]

Ik spoor ieder van ons aan onder gebed stappen te overwegen 
die wij persoonlijk kunnen zetten om deze nieuwe getuige van 
Christus meer in ons eigen leven en in een wereld die het zo hard 
nodig heeft te laten betekenen.

Ik zie gewaarschuwde gezinnen, levendige klassen en vlam-
mende toespraken doordrongen met de geest van de boodschap-
pen uit het Boek van Mormon.

Ik zie huisonderwijzers en huisbezoeksters, wijk-  en gemeente-
functionarissen, en ring-  en zendingsleiders die onze mensen raad 
geven uit het nauwkeurigste boek op aarde: het Boek van Mormon.

Ik zie kunstenaars die geweldige thema’s en grote figuren uit 
het Boek van Mormon verwerken in films, toneelstukken, boeken, 
muziek en schilderijen.

Ik zie duizenden zendelingen het zendingsveld intrekken met 
honderden passages uit het Boek van Mormon in hun hoofd om 
een geestelijk uitgehongerde wereld te kunnen voeden.
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Ik zie dat de hele kerk dichter bij God komt door de voorschrif-
ten van het Boek van Mormon in acht te nemen.

Ja, ik zie hoe wij de aarde met het Boek van Mormon 
overspoelen.14

Ik wil graag de trouwe heiligen loven die zich erop toeleggen 
de aarde en hun leven met het Boek van Mormon te overspoelen. 
We moeten er niet alleen voor zorgen gigantische aantallen van 
het Boek van Mormon te verspreiden, maar tevens om meer van 
de geweldige boodschappen uit dat boek op krachtige wijze in ons 
eigen leven en in de hele wereld te bevorderen.15

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• Lees in paragraaf 1 president Bensons raad over hoe we het Boek 

van Mormon moeten bestuderen. Hoe kan die raad u helpen 
om moeilijkheden het hoofd te bieden? Welke passages in het 
Boek van Mormon hebben betrekking op moeilijkheden die wij 
doormaken?

• In welke opzichten hebt u de beloften in paragraaf 2 vervuld zien 
worden? Wat kunnen we zoal doen om het Boek van Mormon 
uit te dragen aan mensen die deze beloften in hun leven nodig 
hebben?

• Wat houdt het in om ‘de aarde en [ons] leven met het Boek 
van Mormon te overspoelen’? (Zie paragraaf 3 voor enkele 
voorbeelden.)

Relevante Schriftteksten
2 Nephi 27:22; Mormon 8:26–41; Moroni 1:4; 10:3–5; zie ook de 

inleiding van het Boek van Mormon

Studietip
‘Onderstreep en markeer woorden of zinsneden zodat u de ver-

schillende ideeën in een enkele tekst rangschikt. […] In de kantlijn 
zet u verwijzingen die het gedeelte dat u bestudeert verduidelijken.’ 
(Predik mijn evangelie [2004], p. 23.)
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De hedendaagse profeet volgen

‘De belangrijkste profeet voor ons is de 
profeet die in onze tijd leeft.’

Uit het leven van Ezra Taft Benson

Op een avond, toen Ezra Taft Benson vijftien jaar was, zat hij met 
de rest van het gezin aan tafel te luisteren naar zijn vader die een 
brief van president Joseph F. Smith en zijn raadgevers in het Eerste 
Presidium voorlas. In de brief stond onder meer: ‘Wij adviseren 
en dringen aan op de invoering van een “gezinsavond” in de hele 
kerk, waarbij ouders met hun kinderen thuis bij elkaar komen en 
hen in het woord van de Heer onderwijzen. […] Wij beloven grote 
zegeningen aan de heiligen die deze raad gehoorzamen. De liefde 
thuis en de gehoorzaamheid aan de ouders zullen toenemen. Het 
geloof in het hart van de jongeren in Israël zal toenemen en zij zul-
len de kracht krijgen om kwade invloeden en verleidingen op hun 
pad te weerstaan.’ 1

President Benson zei daar later over: ‘Toen [mijn vader] de brief 
had voorgelezen, zei hij: “Het Eerste Presidium heeft gesproken en 
dit is het woord van de Heer aan ons!” Vanaf dat moment hebben 
we bij ons thuis altijd gezinsavond gehouden.’ 2

Toen president Benson zelf een gezin had, zetten hij en zijn 
vrouw de traditie voort die hij van zijn ouders geleerd had. Hij zei: 
‘Ik getuig door die ervaring [bij mijn ouders thuis] en de gezinsavon-
den bij mij zelf thuis dat er grote geestelijke zegeningen uit voort 
kunnen komen.’ 3

In 1947 riep het Eerste Presidium de kerkleden opnieuw op om 
gezinsavond te houden. President Benson beklemtoonde dat onder-
werp destijds als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen in een 
conferentietoespraak. Hij getuigde dat het gezin ‘door God was 
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Tegenwoordig komen heiligen der laatste dagen in het Conferentiecentrum 
en over de hele wereld bijeen om naar de levende profeet te luisteren.
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ingesteld’ 4 en hij herinnerde de heiligen aan de zegeningen die hen 
te wachten stonden als ze de raad van de profeet zouden opvolgen 
om hun gezin te sterken en gezinsavond te houden. Hij getuigde: 
‘Ons geluk hier en in het hiernamaals staat of valt met hoe we ons 
van deze grote taak kwijten. Het verdient onze gebedsvolle plan-
ning en aandacht, broeders en zusters, en ik ben overtuigd van de 
grote zegeningen die eruit zullen voortvloeien, van het genoegen 
en de grote vreugde die we zullen smaken als we gehoor geven aan 
deze raad zoals alle raadgevingen die we van het Eerste Presidium 
van de kerk krijgen.’ 5

Ezra Taft Benson had zelf de zegeningen ervaren door de raad 
van de gekozen dienstknechten van de Heer op te volgen, en 
spoorde de heiligen der laatste dagen dan ook aan hun oog op 
de levende profeet gericht te houden. Hij getuigde krachtig van 
de goddelijke roeping van elke president van de kerk met wie hij 
samenwerkte.6 Toen president Spencer W. Kimball, die op dezelfde 
dag als president Benson tot apostel was geordend, als president 
van de kerk zijn eerste toespraak tot een groep kerkleiders had 
gehouden, stond president Benson op ‘en vatte geëmotioneerd in 
feite de gevoelens van alle aanwezigen samen: “President Kimball, 
in alle jaren dat deze bijeenkomsten zijn gehouden, hebben we nog 
nooit zo’n toespraak gehoord. Er is waarlijk een profeet in Israël.”’ 7 
En toen die goddelijke roeping na de dood van president Kimball 
aan president Benson te beurt viel, aanvaardde hij die nederig en 
vastbesloten. Hij zei: ‘Mijn vrouw, Flora, en ik hebben voortdurend 
gebeden dat president Kimballs dagen op deze aarde verlengd 
mochten worden en dat er nog een wonder zou gebeuren. Nu de 
Heer heeft gesproken, zullen we ons best doen om onder zijn lei-
ding het werk op aarde te bevorderen.’ 8

Leringen van Ezra Taft Benson
1

De president van de kerk is de spreekbuis 
van de Heer op aarde.

Leer uw oog op de profeet gericht te houden. Hij is de spreek-
buis van de Heer en de enige die in deze tijd uit naam van de Heer 
kan spreken. Geef zijn geïnspireerde raad de hoogste prioriteit. 
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Gebruik zijn geïnspireerde woorden als toetssteen voor de raad van 
alle lager geplaatste autoriteiten. Leef dan dicht bij de Geest zodat 
u de waarheid van alle dingen kunt weten.9

De huidige spreekbuis en profeet van de Heer op aarde heeft 
zijn gezag via een reeks profeten vanaf Joseph Smith gekregen, die 
door Petrus, Jakobus en Johannes geordend werd. Zij werden door 
Christus geordend, toen en nu het Hoofd van de kerk, de Schepper 
van deze aarde en de God voor wie alle mensen moeten staan om 
rekenschap af te leggen.10

Deze kerk wordt niet door de wijsheid van mensen geleid. Dat 
weet ik. De macht en invloed van de almachtige God besturen 
zijn kerk.11

2
De belangrijkste profeet voor ons is de huidige profeet.

God weet alle dingen, het einde vanaf het begin, en niemand 
wordt of blijft bij toeval president van de kerk van Jezus Christus, 
of wordt willekeurig naar huis geroepen.

De belangrijkste profeet voor ons is de profeet die in onze tijd 
leeft. Dat is de profeet die hedendaagse instructies van God voor 
ons heeft. In de openbaringen van God aan Adam stond niet hoe 
Noach de ark moest bouwen. Elke generatie heeft behoefte aan 
de oude geschriften én de huidige Schriftuur van de hedendaagse 
profeet. Daarom is het belangrijk om de recente, geïnspireerde 
woorden van de profeet van de Heer te lezen en te overdenken. 
Daarom is het essentieel dat u toegang hebt tot zijn woorden en 
die zorgvuldig leest. […]

Ja, wij danken U, Heer, voor profeten, ons tot leiding in deez’ 
laatste tijd [zie lofzang 17].12

Pas op voor mensen die de dode profeten tegen de levende 
profeten willen afzetten, want de levende profeten hebben altijd 
de hoogste prioriteit.13

Iedere president is gekozen voor de tijd en de omstandighe-
den waarin de wereld en de kerk hem nodig hadden. Zij waren 
allen ‘mannen voor dat moment’, zoals we bij president Spencer W. 
Kimball hebben gezien. Denk eens over het wonder van die 
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voorordening en voorbereiding na! Hoewel hij vele jaren voordat 
de mantel op hem viel geroepen werd en sleutels ontving, was de 
president altijd de juiste man op de juiste plek voor zijn tijd. Dat 
wonder alleen al is een van de kenmerken van de goddelijke oor-
sprong van de kerk.14

Ik vraag u: hebben we tegenwoordig een ware profeet van de 
Heer op aarde nodig? Hadden de mensen in Noachs tijd een pro-
feet nodig die hen op geestelijk en stoffelijk gebied waarschuwde? 
Zou iemand die weigerde Noach te volgen van de zondvloed zijn 
gered? Toch staat er in de Bijbel dat de goddeloosheid van de men-
sen in de laatste dagen waarin we leven te vergelijken zal zijn met 
de goddeloosheid van de mensen in de dagen van Noach toen 
God de aarde met een zondvloed reinigde [zie Matteüs 24:37–39]. 
Denkt u dat we tegenwoordig een profeet nodig hebben om ons 
te waarschuwen en voor te bereiden op de reiniging die God heeft 
beloofd, deze keer door vuur? 15

Als president van de kerk legde ezra taft Benson 
veel liefde en urgentie in zijn woorden.



H o o f d s t U K  1 1

160

Als wij willen weten hoe goed we er bij de Heer voorstaan, 
moeten we ons afvragen hoe goed we er bij de vertegenwoordi-
ger van de Heer op aarde voorstaan — hoe goed we leven we in 
overeenstemming met de gezalfde van de Heer — de levende pro-
feet — president van de kerk, en met het Quorum van het Eerste 
Presidium.16

3
De huidige profeet vertelt ons wat we moeten 

weten, niet altijd wat we willen horen.

Een onthullend kenmerk van een ware profeet is dat hij een 
boodschap van God verkondigt. Hij verontschuldigt zich niet voor 
de boodschap, evenmin vreest hij voor de maatschappelijke gevol-
gen die tot spotternij en vervolging kunnen leiden.17

Soms zijn er mensen die hun wereldse kennis van een bepaald 
onderwerp hoger achten dan de hemelse kennis die God aan-
gaande hetzelfde onderwerp aan zijn profeet geeft. Zij menen dat 
de profeet over dezelfde wereldse diploma’s of opleiding dient te 
beschikken die zij hebben genoten voordat zij ook maar iets wil-
len aannemen van wat de profeet te zeggen heeft dat tegen hun 
wereldse kennis indruist. Hoeveel wereldse opleiding had Joseph 
Smith gehad? Toch heeft hij openbaringen over allerhande onder-
werpen ontvangen. […] We moedigen wereldse kennis op vele 
gebieden aan, maar bedenk dat als die wereldse kennis ooit in 
tegenspraak met de woorden van de profeet is, u de profeet aan-
hangt en u gezegend zult worden. De tijd zal dan leren dat u juist 
gehandeld hebt.

[…] De profeet hoeft niet ‘Aldus spreekt de Here’ te zeggen om 
ons Schriftuur te geven.

Soms zijn er mensen die over woorden vallen. Zij zeggen mis-
schien dat de profeet ons raad heeft gegeven, maar dat we die niet 
hoeven op te volgen tenzij er sprake is van een gebod. Maar de 
Heer zei aangaande de profeet: ‘Gij […] zult acht slaan op al zijn 
woorden en geboden die hij u zal geven.’ (LV 21:4.)

[…] De profeet vertelt ons wat we moeten weten, niet altijd wat 
we willen weten.
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‘Gij hebt ons harde dingen verkondigd, meer dan wij kunnen 
verdragen’, klaagden Nephi’s broers. Maar Nephi antwoordde: ‘De 
schuldigen [vinden] de waarheid hard, want ze snijdt hen tot in het 
merg.’ (1 Nephi 16:1–2.)

President Harold B. Lee heeft gezegd:

‘Misschien bent u het niet eens met iets wat van de hoofdzetel 
van de kerk afkomstig is. Misschien is het in strijd met uw politieke 
opvattingen. Misschien strookt het niet met uw maatschappelijke 
opvattingen. Het kan uw sociale leven beïnvloeden. […] Uw veilig-
heid en de onze hangen er van af of we wel of niet volgen. […] 
Laten we ons oog op de president van de kerk gericht houden.’ 
(Conference Report, oktober 1970, pp. 152–153.)

Maar het is de levende profeet die de wereld in feite op zijn 
kop zet. ‘Zelfs in de kerk’, zei president Kimball, ‘zijn veel mensen 
geneigd om profeten uit het verleden postuum te eren en de levende 
profeten mentaal te stenigen.’ (Instructor, nummer 95, p. 257.)

Waarom? Omdat de huidige profeet ons vertelt wat we nu moe-
ten weten, en de wereld liever heeft dat profeten dood zijn of zich 
met hun eigen zaken bemoeien. […]

Als de profeet zegt wat wij moeten weten, maar wij dat liever niet 
horen, is dat een beproeving van onze getrouwheid. […]

De geleerden vinden wellicht dat de profeet alleen geïnspireerd 
is wanneer hij het met hen eens is, en anders alleen maar zijn 
mening geeft — en als mens spreekt. De rijken vinden wellicht dat 
ze geen raad van een eenvoudig profeet hoeven aan te nemen. […]

[…] De profeet is niet noodzakelijkerwijze populair in de wereld 
of bij hen die werelds zijn.

Als een profeet de waarheid openbaart, kan dat verdeeldheid 
onder het volk veroorzaken. De oprechten van hart geven gehoor 
aan zijn woorden, maar de onrechtvaardigen negeren de profeet of 
komen tegen hem in opstand. Als de profeet op de zonden van de 
wereld wijst, wil de wereld hem de mond snoeren óf doen alsof hij 
niet bestaat, in plaats van zich te bekeren. Populariteit is nooit een 
maatstaf van de waarheid. Veel profeten zijn omgebracht of uitge-
worpen. De wederkomst van de Heer is nabij, zodat we er vanuit 
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mogen gaan dat de profeet in een steeds slechtere wereld minder 
populair zal worden.18

4
We worden gezegend als we de levende profeet volgen.

Om u te helpen de cruciale beproevingen te doorstaan die voor 
u liggen, geef ik u […] een belangrijke sleutel waarmee u, als u die 
toepast, met Gods heerlijkheid gekroond zult worden en ondanks 
de grimmigheid van Satan als overwinnaar uit de strijd zult komen.

[…] Als kerk zingen we de lofzang: ‘Wij danken U, Heer, voor 
profeten’ [lofzang 17]. Hier is de belangrijke sleutel — volg de 
profeet. […]

[…] De profeet is de enige die in alle opzichten uit naam van de 
Heer spreekt.

In afdeling 132, vers 7 van de Leer en Verbonden spreekt de Heer 
over de profeet — de president — en zegt:

‘Er is op aarde altijd maar één tegelijk aan wie die macht en de 
sleutels van dat priesterschap zijn verleend.’

En in afdeling 21, vers 4–6 verklaart de Heer:

‘Welnu, gij, namelijk de kerk, zult acht slaan op al zijn woorden 
en geboden die hij u zal geven wanneer hij ze ontvangt, wandelend 
in alle heiligheid voor mijn aangezicht;

‘want zijn woord zult gij aanvaarden, alsof uit mijn eigen mond, 
in alle geduld en geloof.

‘Want door die dingen te doen, zullen de poorten der hel u niet 
overweldigen.’ 19

De profeet zal de kerk nooit op een dwaalspoor brengen.

President Wilford Woodruff heeft gezegd: ‘De Heer zal nooit toe-
laten dat ik of wie dan ook die aan het hoofd van deze kerk staat, 
u zal misleiden. Dat maakt geen deel uit van het bestel. Dat is God 
niet van zins.’ [Zie Leringen van kerkpresidenten: Wilford Woodruff 
(2004), p. 207.]

President Marion G. Romney vertelde eens over het volgende 
voorval dat hem was overkomen:
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‘Ik weet nog dat ik jaren geleden bisschop was en president 
Heber J. Grant in onze wijk kwam spreken. Na de dienst bracht 
ik hem naar huis. […] Hij stond naast mij, sloeg een arm om mijn 
schouder en zei: “Jongen, houd je oog altijd op de president van de 
kerk gericht, en als hij je ooit iets laat doen wat verkeerd is, en je 
het toch doet, zal de Heer je daarvoor zegenen.” Daarna zei hij met 
pretlichtjes in zijn ogen: “Maar maak je geen zorgen. De Heer zal 
nooit toestaan dat zijn woordvoerder de mensen op het verkeerde 
pad brengt.”’ (Conference Report, oktober 1960, p. 78.)20

Het verhaal gaat dat Brigham Young eens door een buurt reed, 
een man een huis zag bouwen en hem gewoon vertelde zijn muren 
twee keer zo dik te maken. De man aanvaardde president Young 
als profeet en wijzigde zijn plannen en maakte de muren dubbel zo 
dik. Kort daarna overstroomde dat stadje, waarbij er veel verwoest 
werd. De muren van die man bleven echter overeind staan. Terwijl 
hij het dak op zijn huis plaatste, hoorde men hem zingen: ‘Wij dan-
ken U, Heer, voor profeten!’ 21

Als lid van de kerk moeten wij sommige moeilijkheden doorstaan 
om veilig thuis te komen. We zullen moeten kiezen tussen uiteen-
lopende adviezen die niet altijd met elkaar stroken. Daarom moet 
we leren — en hoe eerder we leren hoe beter — ons oog op de 
profeet, de president van de kerk, gericht te houden.22

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• President Benson zegt: ‘Leer uw oog op de profeet gericht te 

houden’ (paragraaf 1). Wat betekent dat voor u?

• Waarom denkt u dat de belangrijkste profeet voor ons de huidige 
president van de kerk is? (Zie paragraaf 2.) Welke raad hebben 
we onlangs van onze huidige profeet gekregen?

• Overweeg bij het lezen van paragraaf 3 wanneer u de raad van 
de profeet hebt opgevolgd ook al begreep u die niet volledig. 
Wat kunnen we van dergelijke ervaringen leren?

• Denk na over de ‘belangrijke sleutel’ die president Benson in 
paragraaf 4 noemt. Welke zegeningen hebt u zoal ontvangen 
door deze belangrijke sleutel toe te passen?
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Relevante Schriftteksten
2 Kronieken 20:20; Amos 3:7; Efeziërs 2:19–20; 4:11–15; LV 1:14–

16, 37–38; 107:91–92; Geloofsartikelen 1:6

Onderwijstip
‘Wees niet bang voor stilte. Mensen hebben vaak even tijd nodig 

om over vragen na te denken, ze te beantwoorden en hun gevoe-
lens onder woorden te brengen. U kunt even stil zijn nadat u een 
vraag hebt gesteld, nadat iemand iets over een geestelijke ervaring 
heeft verteld of als iemand moeite heeft om zijn of haar gevoelens 
onder woorden te brengen.’ (Onderwijzen — geen grotere roeping 
[1999], p. 67.)
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Zoek de Geest bij 
alles wat u doet

‘We moeten in alle aspecten van ons leven voor de 
ingevingen van de Heilige Geest openstaan.’

Uit het leven van Ezra Taft Benson

Wanneer president Ezra Taft Benson andere algemene autoritei-
ten over dienen in de kerk raad gaf, zei hij vaak: ‘Bedenk, broeders, 
dat het in dit werk om de Geest gaat.’ 1 En wanneer hij met die 
broeders samenwerkte, bracht hij ze dit beginsel door zijn voor-
beeld bij. Hij liet zien dat de Heer ‘zijn dienstknechten nabij is, ja, 
op fluisterafstand’.2 Ouderling Robert D. Hales van het Quorum 
der Twaalf Apostelen vertelde eens over een keer dat hij president 
Benson naar een ringconferentie vergezelde, waarin een nieuwe 
ringpresident geroepen zou worden:

‘Na bidden, gesprekken voeren, uitvorsen, en weer bidden, vroeg 
ouderling Benson mij of ik wist wie de nieuwe president moest 
worden. Ik zei dat ik die openbaring nog niet had gekregen. Hij 
keek mij heel lang aan en antwoordde toen dat dat voor hem ook 
gold. We kregen echter wel de inspiratie om drie toegewijde pries-
terschapsdragers te vragen om in de zaterdagavondbijeenkomst van 
de conferentie te spreken. Toen de derde spreker aan zijn toespraak 
was begonnen, gaf de Geest mij in dat hij de nieuwe ringpresident 
moest zijn. Ik keek naar president Benson en zag dat er tranen over 
zijn wangen stroomden. Wij hadden beiden openbaring ontvangen 
— maar alleen omdat we de wil van de Vader waren blijven zoeken 
terwijl wij in geloof verder waren gegaan.’ 3

Aan het begin van een conferentie voor nieuwe zendingspresi-
denten gaf president Benson de volgende raad:
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‘Ik heb mijn broeders vele keren verteld dat de Geest het belang-
rijkste aspect van het zendingswerk is. Als de Geest bij u is en u 
uw roeping grootmaakt, kunt u voor de Heer wonderen in het zen-
dingsveld verrichten. Zonder de Geest zult u nooit succes hebben, 
ongeacht uw talenten en capaciteiten.

‘U zult de komende drie dagen uitstekende instructies ontvan-
gen. Er zullen handboeken worden uitgedeeld, taken en procedures 
worden besproken, beleidsregels onder de loep worden genomen, 
en dat zult u allemaal goed kunnen gebruiken. Maar de beste hulp 
die u ooit zult krijgen als zendingspresident komt niet uit hand-
boeken of handleidingen. De beste hulp komt van de Heer zelf 
als u zich in nederig gebed tot Hem wendt en zijn hulp afsmeekt. 
Als u keer op keer op uw knieën wordt gedrongen en Hem om 
goddelijke hulp vraagt bij het besturen van uw zending, zult u de 
Geest voelen, zult u uw antwoord van omhoog krijgen en zal uw 
zending geestelijk voorspoedig zijn wegens uw afhankelijkheid van 
en vertrouwen in Hem.’ 4

President Benson gaf die raad aan alle leden van de kerk, ook 
aan jonge kinderen.5 Hij zei: ‘In dit werk gaat het om de Geest. 
Waar we ook mogen dienen, ik weet dat ik op de Geest moet ver-
trouwen. Laten wij ons die Geest eigen maken en getrouwe leden 
van de kerk, toegewijde kinderen en ouders, doeltreffende huison-
derwijzers, opbouwende leerkrachten, en geïnspireerde wijk-  en 
ringleiders zijn.’ 6

Hoewel president Benson die waarheid openlijk en stoutmoedig 
over de hele wereld verkondigde, bracht hij die op de eerste plaats 
op persoonlijke en stille wijze in praktijk. Dat begon thuis, samen 
met zijn vrouw, Flora. Flora’s halfzus Julia Dalley was eens bij de 
Bensons op bezoek en schreef later een brief aan Flora, waarin ze 
onder meer het volgende over de familie Benson opmerkte. ‘Kan 
er iets op aarde idealer zijn?’ zei ze. ‘Ik bewonder de eenvoud van 
jullie manier van leven, maar ik was vooral onder de indruk van het 
feit dat bij jullie thuis de Geest van de Heer aanwezig was.’ 7
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Leringen van Ezra Taft Benson
1

We moeten elke dag van ons leven naar het voortdurende 
gezelschap van de Heilige Geest streven.

Een betrouwbare manier om te bepalen of we op het rechte en 
smalle pad zijn, is dat we dan de Geest van de Heer bij ons hebben.

De Heilige Geest bij ons hebben, brengt bepaalde vruchten 
voort.

De apostel Paulus heeft gezegd: ‘De vrucht van de Geest is liefde, 
blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 
trouw, zachtmoedigheid [en] zelfbeheersing.’ (Galaten 5:22–23.)

Het belangrijkste in ons leven is de Geest. Dat heb ik altijd zo 
gevoeld. We moeten in alle aspecten van ons leven voor de inge-
vingen van de Heilige Geest openstaan. […] Die ingevingen komen 
doorgaans wanneer we het niet druk met allerlei afspraken hebben 
en we niet in de zorgen van alledag meegezogen worden.8

Spiritualiteit — afgestemd zijn op de Geest van de Heer — is wat 
we allemaal het meeste nodig hebben. We moeten elke dag van 
ons leven naar het voortdurende gezelschap van de Heilige Geest 
streven. Wanneer we de Geest bij ons hebben, willen we graag 
dienen, houden we van de Heer, en houden we van degenen met 
wie we dienen en van wie we dienen.

Enkele jaren nadat de Joseph Smith de martelaarsdood had 
ondergaan, verscheen hij aan president Brigham Young. Luister 
naar zijn boodschap:

‘Zeg de mensen dat zij nederig en getrouw moeten zijn en dat ze 
ervoor moeten zorgen de Geest van de Heer bij zich te houden, dan 
zal Hij hen ten goede leiden. Pas op dat u zich niet afwendt van de 
stille, zachte stem; die zal u zeggen wat u moet doen en waarheen 
u moet gaan; en dan zult u de vruchten van het koninkrijk pluk-
ken. Zeg tegen de broeders dat ze hun hart open moeten stellen, 
zodat ze in staat zijn om de overtuiging van de Heilige Geest te 
ontvangen.’ […]

Dit werk in de laatste dagen is geestelijk van aard. Alleen met 
een geestelijke instelling kunt u het begrijpen, liefhebben en 
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onderscheiden. Zoek daarom de Geest bij alles wat u doet. Houd 
Hem voortdurend bij u. Dat is onze uitdaging.9

We leven in een zeer goddeloze wereld. We staan voortdurend 
bloot aan propaganda dat het kwade goed en het goede kwaad is. 
Overal worden we met valse leringen bestookt. Vrijwel alles wat 
opbouwend, goed, zuiver, opbeurend en versterkend is, ligt als 
nooit tevoren onder vuur.

Eén reden waarom we op aarde zijn is waarheid van dwaling 
leren onderscheiden. Dat onderscheidingsvermogen komt door de 
Heilige Geest, niet alleen door onze intellectuele vermogens.

Wanneer we ernstig en oprecht naar de waarheid zoeken, zal 
deze heerlijke belofte in vervulling gaan: ‘God zal u kennis geven 
door zijn Heilige Geest, ja, door de onuitsprekelijke gave van de 
Heilige Geest.’ (Leer en Verbonden 121:26.)10

2
Als we nederig zijn en ervoor openstaan, geeft de 
Heer ons ingevingen in de vorm van gevoelens.

Bid je hemelse Vader of Hij je altijd met zijn Geest wil zegenen. 
We noemen de Geest vaak de Heilige Geest. […] De Heilige Geest 
zal je helpen het goede te kiezen. De Heilige Geest zal je bescher-
men tegen het kwaad. Hij fluistert je met een stille, zachte stem in 
het goede te doen. Als je goed doet, zul je je goed voelen, en dat is 
de Heilige Geest die tot je spreekt. De Heilige Geest is een gewel-
dige vriend. Hij is er altijd om je te helpen.11

Overweeg zaken die u niet begrijpt. De Heer gebood Oliver 
Cowdery: ‘Ik zeg u dat u het in uw gedachten moet uitvorsen; 
daarna moet u Mij vragen of het juist is, en indien het juist is, zal 
Ik uw boezem in u doen branden; bijgevolg zult u voelen dat het 
juist is.’ (LV 9:8; cursivering toegevoegd.)

Hebt u die laatste zinsnede opgemerkt? ‘Bijgevolg zult u voelen 
dat het juist is.’

We horen de woorden van de Heer het meest door een gevoel. 
Als we nederig zijn en ervoor openstaan, geeft de Heer ons inge-
vingen in de vorm van gevoelens. Daarom bewegen geestelijke 
ingevingen ons bij tijd en wijle tot grote vreugde, soms tot tranen. 
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Als de Geest mij aanraakt, verzacht dat mijn gevoelens en word ik 
mild gestemd.

De Heilige Geest maakt onze gevoelens zuiverder. We voelen 
ons liefdevoller en welwillender ten opzichte van elkaar. We zijn 
kalmer in onze omgang met elkaar. We zijn beter in staat elkaar lief 
te hebben. Mensen zijn graag in onze nabijheid, omdat ons hele 
gezicht de invloed van de Geest uitstraalt. We zijn goddelijker wat 
ons karakter betreft. Als gevolg daarvan worden we steeds ontvan-
kelijker voor de ingevingen van de Heilige Geest en begrijpen we 
geestelijke zaken beter.12

3
We verkrijgen de Geest door oprecht bidden en vasten.

Hoe verkrijgen we de Geest? ‘Door het gelovige gebed’, zegt de 
Heer [LV 42:14]. Daarom moeten we oprecht en met een eerlijke 
bedoeling bidden. We moeten voor meer geloof bidden en bidden 
dat de Geest ons onderwijs vergezelt. We dienen de Heer om ver-
geving te vragen.

We moeten onze gebeden in dezelfde geest en met dezelfde 
geestdrift uitspreken als de gebeden van Enos in het Boek van 
Mormon. De meesten van u zijn bekend met dat inspirerende ver-
haal, dus ga ik niet op de achtergrond in. Ik wil uw aandacht alleen 
vestigen op deze woorden. Enos getuigde: ‘Ik zal u vertellen van de 
worsteling die ik heb gehad voor het aangezicht van God voordat ik 
vergeving van mijn zonden ontving.’ Hij lichtte die worsteling voor 
God toe. Let op de intensiteit in zijn smeekbede:

‘Mijn ziel hongerde.’

‘Ik knielde voor mijn Maker neer.’

‘Ik riep Hem aan in machtig gebed en smeking voor mijn eigen 
ziel.’

‘De gehele dag riep ik Hem aan.’

Toen getuigde Enos: ‘Er kwam een stem tot mij, zeggende: Enos, 
uw zonden zijn u vergeven, en gij zult worden gezegend. […] 
Daarom was mijn schuld weggevaagd.’ Toen hij aan de Heer vroeg 
hoe dit was geschied, antwoordde de Heer hem: ‘Door uw geloof 
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in Christus, […] uw geloof heeft u gezond gemaakt.’ (Enos 1:2, 4–8; 
cursivering toegevoegd.)

Enos werd geestelijk genezen. Door zijn machtige smeekbeden 
tot God ondervond hij wat de getrouwen in elke bedeling kunnen 
ondervinden, daadwerkelijk ondervinden en moeten ondervinden 
als zij God willen zien en met zijn Geest vervuld willen worden.13

Als u de geest van uw functie en roeping […] wilt ontvangen — 
probeer dan een tijdje te vasten. En ik bedoel niet dat u een maaltijd 
overslaat en vervolgens twee keer zoveel eet. Dan bedoel ik een 
periode echt vasten en bidden. Daardoor zult u meer de geest van 
uw functie en roeping ontvangen, en zult u meer door de Geest 
geïnspireerd worden dan door enig ander iets.14

‘dagelijkse schriftstudie nodigt de geest uit.’



H o o f d s t U K  1 2

172

4
Dagelijkse Schriftstudie, waaronder het overdenken 

van Schriftteksten, nodigt de Geest uit.

Onderzoek de Schriften in uw persoonlijke studie elke dag zorg-
vuldig. Dagelijkse Schriftstudie nodigt de Geest uit.15

Neem de tijd om na te denken. Doordat een jongen over een 
Schrifttekst nadacht —Jakobus 1:5 — ging hij naar een bos om met 
zijn hemelse Vader te spreken. Daardoor werden de hemelen in 
deze bedeling geopend.

Overdenking van een passage uit het boek Johannes in het 
Nieuwe Testament resulteerde in de grandioze openbaring over de 
drie graden van heerlijkheid [zie Johannes 5:29; LV 76].

Overdenking van een andere Schrifttekst uit de Brief van Petrus 
opende de hemelen aan president Joseph F. Smith, en hij zag de 
geestenwereld. Die openbaring, het visioen van de verlossing van 
de doden genoemd, is nu onderdeel van de Leer en Verbonden [zie 
1 Petrus 3:18–20; 4:6; LV 138].

Overweeg het belang van de taak die de Heer ons gegeven heeft. 
De Heer heeft ons de raad gegeven: ‘Laat de plechtige ernst der eeu-
wigheid immer in uw gedachten zijn.’ (LV 43:34.) Dat kunt u niet doen 
als uw gedachten door wereldse zorgen in beslag genomen worden.

Lees en bestudeer de Schriften. De Schriften dienen thuis bestu-
deerd te worden waarbij de vader en moeder de leiding nemen en 
het goede voorbeeld geven. De Schriften zijn door de macht van 
de Heilige Geest te begrijpen, want de Heer heeft de getrouwen 
en gehoorzamen beloofd dat zij ‘de verborgenheden en de vredige 
dingen zul[len] kennen’. (LV 42:61.)

Het volgende citaat van president Spencer W. Kimball illustreert 
hoe we onze spiritualiteit kunnen ontwikkelen:

‘Ik heb gemerkt dat als mijn relatie met de Godheid oppervlak-
kig wordt en het erop lijkt dat God niet naar me luistert of tot mij 
spreekt, ík heel ver weg ben. Als ik mijzelf in de Schriften verdiep, 
wordt de afstand kleiner en keert de spiritualiteit terug. Ik merk dan 
dat ik intenser houd van hen die ik met heel mijn hart, verstand en 
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sterkte moet liefhebben, en omdat ik meer van hen houd, vind ik 
het gemakkelijker om naar hun raad te luisteren.’ […]

Dat is goede raad en ik weet uit eigen ervaring dat die waar is.

Hoe meer u met de Schriften vertrouwd bent, hoe dichter u de 
zin en de wil des Heren nadert en hoe hechter u als man en vrouw 
en kinderen wordt. U zult merken dat door in de Schriften te lezen 
de waarheden van de eeuwigheid steeds in uw gedachten zijn.16

De tegenstander wil niet dat er thuis in de Schriften gelezen 
wordt en zal waar mogelijk voor problemen zorgen. Maar we moe-
ten erin volharden.17

We kunnen God en Jezus niet leren kennen als we ons niet in 
Hen verdiepen en dan hun wil doen. Doen we dat wel, dan doen 
we meer geopenbaarde kennis op die ons, bij gehoorzaamheid, tot 
verdere waarheden voeren. Als we dat patroon aanhouden, ontvan-
gen we meer licht en vreugde, en komen we uiteindelijk in Gods 
tegenwoordigheid, waar we, met Hem, een volheid zullen hebben.18

5
De Heilige Geest zal bij ons blijven als we Gods wetten 

in ere houden, respecteren en gehoorzamen.

Wij hebben geleerd dat de Geest niet in onreine tabernakels zal 
vertoeven [zie Helaman 4:24]. Daarom moeten we er allereerst voor 
zorgen dat ons leven op orde is.19

Ik spreek over gehoorzaamheid. Je leert nu je aan alle geboden 
van de Heer te houden. Als je dat doet, zal zijn Geest bij je zijn. 
Je zult je goed over jezelf voelen. Je kunt je niet goed voelen als je 
verkeerde dingen doet. Dat is onmogelijk! 20

De stoffelijke belofte voor gehoorzaamheid [aan het woord van 
wijsheid] is: Zij ‘zullen gezondheid in hun navel ontvangen en merg 
voor hun beenderen; […] en [zij] zullen snellen en niet moede wor-
den, lopen en niet mat worden.’ (LV 89:18, 20.)

Ik heb echter altijd het idee gehad dat de grotere zegeningen 
van gehoorzaamheid aan het woord van wijsheid en alle andere 
geboden geestelijk zijn.
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Luister naar de geestelijke belofte: ‘Alle heiligen die eraan denken 
deze woorden te bewaren en na te komen, wandelend in gehoor-
zaamheid aan de geboden, […] zullen wijsheid vinden en grote 
schatten aan kennis, ja, verborgen schatten.’ (LV 89:18, 19; cursive-
ring toegevoegd.)

Sommigen gaan ervan uit dat deze belofte alleen verbonden is 
aan gehoorzaamheid aan de voorschriften in het woord van wijs-
heid. Maar u ziet dat we moeten wandelen in gehoorzaamheid aan 
alle geboden. Dan zullen we specifieke geestelijke beloften verkrij-
gen. Dit houdt in dat we de wet van tiende moeten gehoorzamen, 
de sabbat moeten heiligen, zedelijk rein en kuis moeten blijven, en 
alle andere geboden moeten gehoorzamen.

Wanneer wij dat alles doen, is de belofte: zij ‘zullen wijsheid 
vinden en grote schatten aan kennis, ja, verborgen schatten’. (LV 
89:19.)

Welke vader en moeder zouden niet de inspiratie van de Heer 
willen bij het grootbrengen van hun kinderen? Ik getuig dat u aan-
spraak kunt maken op die zegeningen. Ouders willen toch niet, 
door ongehoorzaamheid, dat hun kinderen de zegeningen van de 
Heer mislopen? Alle vaders en moeders in Israël behoren zo te 
leven dat ze voor die belofte in aanmerking komen.

De geboden van God naleven is een voorwaarde waaraan vol-
doen moet worden om het huis des Heren te mogen betreden. Daar 
ontvangen we wijsheid en ‘grote schatten aan kennis’ met betrek-
king tot ons geluk in dit leven en eeuwige vreugde. […]

Ik geloof niet dat een lid van de kerk een actief, groot getuigenis 
van het evangelie kan hebben zonder zich aan de geboden te hou-
den. Een getuigenis betekent actuele inspiratie hebben om te weten 
dat het werk waar is, niet iets wat we eenmalig ontvangen. De 
Heilige Geest blijft bij degenen die Gods wetten in ere houden, res-
pecteren en gehoorzamen. En het is die Geest die ons persoonlijk 
inspiratie geeft. Ik getuig nederig van de waarheid van die belofte.21
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Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• President Benson zegt dat ingevingen van de Heilige Geest door-

gaans komen ‘wanneer we het niet druk met allerlei afspraken 
hebben en we niet in de zorgen van alledag meegezogen wor-
den’ (paragraaf 1). Hoe kunnen we onder dergelijke druk toch 
ontvankelijk blijven voor de Geest?

• President Benson leert ons: ‘Als we nederig zijn en ervoor open-
staan, geeft de Heer ons ingevingen in de vorm van gevoelens’ 
(paragraaf 2). Wat hebt u over het herkennen van dergelijke inge-
vingen geleerd?

• In paragraaf 3 moedigt president Benson ons aan het voorbeeld 
van Enos in het Boek van Mormon te volgen. Wat kunnen we 
zoal van Enos over het zoeken naar de Geest leren?

• Wat is voor u het verschil tussen de Schriften lezen en een 
Schrifttekst overdenken? (Zie paragraaf 4.) Waarom denkt u dat 
we door ijverige, dagelijkse Schriftstudie ontvankelijker worden 
voor de ingevingen van de Heilige Geest?

• President Benson zegt: ‘De Heilige Geest blijft bij degenen die 
Gods wetten in ere houden, respecteren en gehoorzamen’ (para-
graaf 5). Waarom zou ons vermogen om inspiratie te ontvan-
gen beïnvloed worden door de mate waarin we de geboden 
onderhouden?

Relevante Schriftteksten
1 Nephi 10:17–19; 2 Nephi 4:15–16; Mosiah 2:36–37; LV 8:2–3; 

45:56–57; 76:5–10; 121:45–46

Studietip
‘Besteed in uw studie zorgvuldig aandacht aan ideeën en gevoe-

lens die u krijgt.’ (Predik mijn evangelie [2004], p. 18.) Overweeg de 
indrukken die u krijgt op te schrijven, ook al lijken ze niets met de 
woorden die u leest te maken te hebben. Die dingen wil de Heer 
u wellicht juist openbaren.
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De onschatbare zegeningen 
van het huis van de Heer

‘In de tempel ontvangen we Gods grootste zegeningen 
met betrekking tot het eeuwige leven. Tempels zijn 

werkelijk een toegangspoort naar de hemel.’

Uit het leven van Ezra Taft Benson

‘Ik dank de Heer dat ik mijn herinneringen aan de tempel kan 
terugvoeren tot mijn prille jongensjaren’, zei president Ezra Taft 
Benson. ‘Ik herinner mij nog goed dat ik als kleine jongen van het 
land afkwam en naar onze boerderij in Whitney (Idaho) liep. Ik 
hoorde dan mijn moeder van verre al zingen: “Heb ik heden iets 
goeds in de wereld gedaan?” (Heilige lofzangen, nr. 193.)

Ik zie haar nog staan, zweetdruppeltjes parelend op haar voor-
hoofd, gebogen over de strijkplank. Met stukken papier op de 
grond stond zij witte kleding te strijken. Toen ik haar vroeg wat ze 
aan het doen was, zei ze: “Dit is tempelkleding, jongen. Je vader en 
ik gaan naar de tempel. […]”

‘Dan zette ze de oude strijkbout op het fornuis, trok een stoel 
dicht bij die van mij en vertelde mij over het tempelwerk — hoe 
belangrijk het is om naar de tempel te gaan en aan de heilige ver-
ordeningen deel te nemen die daar verricht worden. Zij bracht dan 
ook haar vurige hoop onder woorden dat haar kinderen, kleinkin-
deren en achterkleinkinderen op zekere dag ook die onschatbare 
zegeningen zouden ontvangen.

Deze zoete herinneringen aan de geest van tempelwerk waren 
een zegen voor ons boerengezin. […] Daar moest ik onwillekeu-
rig aan terugdenken als ik mijn kinderen en kleinkinderen, mijn 
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Los Angelestempel (Californië)
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moeders kleinkinderen en achterkleinkinderen, onder leiding van 
de Geest in het huis van de Heer in de echt verbond.

‘Ik koester die herinneringen enorm.’ 1

Leringen van Ezra Taft Benson
1

Tempels staan symbool voor alles wat ons dierbaar is.

De tempel is de meest hemelse plek op aarde.2

[De] tempel zal een licht zijn voor allen in [het] gebied — een 
symbool voor alles wat ons dierbaar is.3

De tempel is het permanente bewijs dat God het gezin bestemd 
heeft om eeuwig te zijn.4

[De tempel is] een permanent, zichtbaar symbool dat God de 
mens niet in het duister laat tasten. Het is een plek van openba-
ring. Hoewel we in een gevallen wereld — een goddeloze wereld 
— leven, zijn er speciale, gewijde heilige plaatsen zodat waardige 
mannen en vrouwen over de hemelse orde kunnen leren en Gods 
wil gehoorzamen.5

[De tempel is] een permanente getuige dat de macht van God 
de machten van het kwaad in ons midden kan weren. Veel ouders, 
zowel binnen als buiten de kerk, maken zich zorgen over hoe ons 
te beschermen tegen de opeenstapeling van goddeloosheid die 
de christelijke beginselen dreigt te verstikken. Ik ben het volko-
men eens met een uitspraak van president Harold B. Lee tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Hij zei: ‘We praten in deze tijd over bescher-
ming, en toch begrijpen we niet dat […] de heilige tempel er staat, 
waarin we de symbolen aantreffen waarmee we de macht kunnen 
aanwenden om deze natie voor de ondergang te behoeden.’ 6

Op een feestje in het Beverly Hills Hilton Hotel in Los Angeles 
[Californië] had de president van de Verenigde Staten mij gevraagd 
[als zijn minister van landbouw] om de president van een van de 
nieuwere republieken te begroeten — de president van 88 mil-
joen mensen verspreid over zo’n drieduizend eilanden met een 
totale lengte van ruim vijftienhonderd kilometer, een natie die nog 
maar een paar jaar bestond. Terwijl we daar zo aan tafel zaten, de 
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maaltijd grotendeels bekostigd door de filmindustrie en met allerlei 
filmsterren die waren aangeschoven, had ik een prachtig uitzicht 
door het raam. Ik zag verderop langs de weg op een verhoogde 
plek het gedimde licht van de schijnwerpers rondom onze glans-
rijke Los Angelestempel, en ik had het genoegen er mijn gasten 
en vrienden aan onze tafel en aan andere tafels op te wijzen. Ik 
dacht toen we daar zo zaten: wat hier vanavond gaande is, doet er 
eigenlijk niet echt toe. Waar het werkelijk om gaat, wat werkelijk 
van eeuwige waarde is, is waar de tempel van God voor staat.’ 7

Moge [de tempel] een permanente geheugensteun zijn dat het 
leven eeuwig is en dat de verbonden die we op aarde sluiten eeu-
wige waarde kunnen hebben.8

2
We hebben tempelverordeningen en - verbonden 

nodig om de volheid van het priesterschap 
in te gaan en bij God terug te keren.

Toen onze hemelse Vader Adam en Eva op aarde plaatste, deed 
Hij dat om ze te leren hoe ze in zijn tegenwoordigheid konden 
terugkeren. Onze Vader beloofde hun een Heiland om ze van hun 
gevallen staat te verlossen. Hij gaf ze het heilsplan en zei dat ze hun 
kinderen geloof in Jezus Christus en bekering moesten bijbrengen. 
Verder gebood God Adam en zijn nageslacht zich te laten dopen, 
de Heilige Geest te ontvangen en de orde van de Zoon van God 
in te gaan.

De orde van de Zoon van God ingaan is het equivalent van het 
ontvangen van de volheid van het Melchizedeks priesterschap, die 
alleen in het huis van de Heer verkregen kan worden.

Omdat Adam en Eva aan deze verplichtingen hadden voldaan, 
zei God tegen hen: ‘Gij zijt naar de orde van Hem die zonder begin 
van dagen was of einde van jaren, van alle eeuwigheid tot alle 
eeuwigheid.’ (Mozes 6:67.)

Drie jaar voor de dood van Adam vond er een grote gebeur-
tenis plaats. Hij en zijn zoon Set, zijn kleinzoon Enos en andere 
hogepriesters, die in de directe lijn van hem afstamden, en 
andere rechtschapen nakomelingen kwamen bijeen in de vallei 
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Adam- ondi- Ahman. Daar gaf Adam aan deze rechtschapen nako-
melingen zijn laatste zegen.

Daarna verscheen de Heer aan hen [zie LV 107:53–56]. […]

Hoe bracht Adam zijn nakomelingen in de tegenwoordigheid 
van de Heer?

Het antwoord: Adam en zijn nakomelingen maakten deel uit van 
de priesterschapsorde van God. Tegenwoordig zouden we zeg-
gen dat zij naar het huis van de Heer gingen en hun zegeningen 
ontvingen.

De orde van het priesterschap waarover in de Schriften wordt 
gesproken, wordt soms de patriarchale orde genoemd, omdat die 
van vader op zoon werd doorgegeven. Maar deze orde wordt in 
hedendaagse openbaring wel omschreven als een orde van familie-
bestuur, waarbij een man en een vrouw een verbond met God 
sluiten — net als Adam en Eva — om eeuwig aan elkaar verzegeld 
te worden, nakomelingen te krijgen en op aarde de wil en het werk 
van God te doen.

Wanneer een echtpaar getrouw aan de verbonden is, heeft het 
recht op de zegeningen van de hoogste hemel in het celestiale 
koninkrijk. Alleen door naar het huis van de Heer te gaan kan het 
deze verbonden sluiten.

Adam ging deze orde aan en bracht zijn nakomelingen in de 
tegenwoordigheid van God. […]

[…] We kunnen deze orde van het priesterschap alleen ingaan 
als we alle geboden van God nakomen en net als Abraham naar de 
zegeningen van de vaderen streven [zie Abraham 1:1–3] door naar 
het huis van onze Vader te gaan. Er is geen andere plek op aarde 
waar ze ontvangen worden!

[…] Ga naar de tempel — het huis van onze Vader — om de 
zegeningen van uw vaderen te ontvangen, opdat u aanspraak kunt 
maken op de hoogste zegeningen van het priesterschap. ‘Want zon-
der dit kan niemand het aangezicht zien van God, ja, de Vader, en 
leven.’ (LV 84:22.)
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Het huis van onze Vader is een huis van orde. We gaan naar zijn 
huis om die orde van het priesterschap in te gaan, die ons, als we 
getrouw zijn, recht geeft op alles wat de Vader heeft.9

3
Tempelverordeningen en - verbonden bieden 

ons bescherming en Gods grootste zegeningen 
met betrekking tot het eeuwige leven.

De zegeningen van het huis van de Heer zijn eeuwig. Zij zijn 
voor ons van het grootste belang omdat we in de tempel Gods 
grootste zegeningen met betrekking tot het eeuwige leven ontvan-
gen. Tempels zijn werkelijk een toegangspoort naar de hemel.10

De Heer wenst dat iedere man en vrouw in de kerk de ver-
ordeningen van de tempel ontvangt. Dat wil zeggen dat ze hun 
begiftiging ontvangen en dat alle echtparen voor eeuwig aan elkaar 
verzegeld worden. Deze verordeningen zullen hun huwelijk tot 
bescherming en zegen zijn. Hun kinderen zijn ook gezegend omdat 
ze in het verbond geboren worden. In het verbond geboren kinde-
ren hebben door hun geboorterecht aanspraak op eeuwig ouder-
schap, wat er ook met de ouders gebeurt, zolang de kinderen de 
zegeningen waardig blijven.11

Is het niet veelzeggend dat de heiligen tegenwoordig op het 
gehele aardoppervlak zijn verspreid en dat er, in hun verstrooide 
toestand, in tempels voor hen wordt voorzien? Door de verordenin-
gen die zij in heilige plaatsen ontvangen, zullen zij in grote mate 
met gerechtigheid en met de macht Gods gewapend zijn.12

Er gaat macht gepaard met de verordeningen van de hemel — ja, 
de macht der goddelijkheid — die de machten van het kwaad kan 
en zal dwarsbomen als we die heilige zegeningen waard zijn. [Onze] 
gemeenschap zal bescherming genieten, ons gezin zal beschermd 
worden, onze kinderen zullen veilig zijn als wij het evangelie nale-
ven, naar de tempel gaan en dicht bij de Heer leven. […] God 
zegene ons als heiligen om zo te leven dat we de gesloten verbon-
den en verordeningen in die heilige plaats waardig zijn.13

De tempelceremonie is door een wijze Vader in de hemel gege-
ven zodat wij meer op Christus kunnen lijken.14
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We zullen niet in het gezelschap van celestiale wezens kunnen 
verkeren tenzij we rein en heilig zijn. De wetten en verordeningen 
die mannen en vrouwen ertoe aanzetten de wereld achter zich te 
laten en zich te heiligen, worden alleen in deze heilige plaatsen 
bediend. Ze zijn door openbaring gegeven en worden door open-
baring begrepen. Om die reden heeft een van de algemene autori-
teiten de tempel ook wel de ‘universiteit van de Heer’ genoemd.15

Geen enkel lid van de kerk kan zonder de verordeningen van de 
tempel vervolmaakt worden. Wij zijn geroepen om de mensen bij te 
staan die deze zegeningen nog niet hebben ontvangen.16

4
Wij hebben het voorrecht om de deuren naar 
eeuwig heil voor onze voorouders te openen.

Tempels worden gebouwd en ingewijd opdat ouders, door het 
priesterschap, aan hun kinderen en kinderen aan hun ouders ver-
zegeld kunnen worden. Die verzegelverordeningen zijn op zowel 
de levenden als de doden van toepassing. Als we ons niet aan 
ons voorgeslacht en ons nageslacht laten verzegelen, gaat wat ons 
betreft het doel van deze aarde, de verhoging van de mens, volledig 
aan ons voorbij.17

Het is niet genoeg dat een man en vrouw zich in de tempel voor 
hun eigen verhoging laten verzegelen — als zij getrouw zijn — zij 
moeten ook eeuwige schakels met hun voorgeslacht smeden en 
erop toezien dat het werk voor die voorouders gedaan wordt. De 
apostel Paulus heeft gezegd ‘dat zij zonder ons niet tot volmaking 
kunnen komen — net zo min als wij zonder onze doden tot vol-
making kunnen komen’ (LV 128:15). Onze leden moeten dan ook 
goed beseffen dat ieder de plicht heeft eeuwige schakels met hun 
voorouders — of in Schriftuurlijke termen met hun ‘vaderen’ — te 
smeden. Dat is de betekenis van afdeling 2, vers 2 in de Leer en 
Verbonden waarin Moroni verklaart: ‘[Elia] zal in het hart der kin-
deren de aan de vaderen gedane beloften planten, en het hart der 
kinderen zal zich tot hun vaderen wenden.’ 18

Wanneer ik aan genealogie denk, zie ik mensen — mensen die 
ik liefheb en die wachten tot onze familieleden, hun nakomelingen, 
hen verhoging in het celestiale koninkrijk helpen verwerven.19
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Aan ons is het voorrecht om de deuren naar eeuwig heil te ope-
nen voor die zielen die in de geestenwereld in duisternis gevangen-
zitten, opdat zij het licht van het evangelie mogen ontvangen en op 
gelijke wijze als wij geoordeeld zullen worden. Ja, ‘de werken, die 
Ik doe’ — anderen de heilsverordeningen van het evangelie aanbie-
den — ‘zult gij ook doen’ [zie Johannes 14:12]. Hoeveel duizenden 
bloedverwanten wachten niet op die verzegelverordeningen?

U doet er goed aan u af te vragen: heb ik persoonlijk aan deze 
kant van de sluier al het mogelijke gedaan? Ben ik een heiland voor 
hen — mijn eigen voorouders?

Zonder hen kunnen wij niet tot volmaking komen! Verhoging is 
een familieaangelegenheid.20

De sluier is uitermate dun. We leven in de eeuwigheid. Alles is 
als één dag bij God. Voor de Heer is er geen sluier stel ik me zo 
voor. Alles is één groot geheel. Ik weet zeker dat er vreugde in de 
hemel is wanneer we [in de tempel] bijeenkomen. Onze voorouders 
verheugen zich, en ik hoop en bid dat we nu de gelegenheden zul-
len aangrijpen om regelmatig naar de tempel te gaan.21

Wie van u aan uw stamboom hebben gewerkt, wie het belang 
van het werk onderkennen en het enthousiasme hebben gevoeld 
door families en gezinnen aaneen te schakelen en uw edele afkomst 
en erfgoed te leren kennen, moeten dat enthousiasme op anderen 
overbrengen. Help hen de vreugde en voldoening te zien die u in 
het werk ziet. We moeten meer van onze leden tot dit werk aan-
zetten. Er is veel te doen, zoals u allemaal weet, en er zijn vele, 
vele leden die het werk kunnen doen en daar vreugde in zouden 
scheppen als sommigen onder ons — u allemaal — die vonk maar 
door uw enthousiasme, voorbeeld en toewijding bij hen wilden 
ontsteken.22

5
Kinderen en jongeren moeten weten welke 

zegeningen hen in de tempel te wachten staan.

De tempel is een heilige plek en de verordeningen van de tempel 
zijn heilig. Vanwege die heiligheid aarzelen we soms om iets over 
de tempel tegen onze kinderen en kleinkinderen te zeggen.



H o o f d s t U K  1 3

185

Als gevolg daarvan ontwikkelen velen geen echt verlangen om 
naar de tempel te gaan, en als ze wél gaan, dan doen ze dat zonder 
veel voorbereiding op de verplichtingen en verbonden die ze daar 
aangaan.

Ik ben van mening dat een goed begrip onze jongeren zal hel-
pen om zich op de tempel voor te bereiden. Dit begrip zal in hen 
het verlangen aanwakkeren om naar de priesterschapszegeningen 
te streven zoals Abraham dat gedaan heeft [zie Abraham 1:1–4].23

Wanneer uw kinderen vragen waarom we in de tempel trouwen, 
leert u hun dat de tempel de enige plek op aarde is waar bepaalde 
verordeningen verricht kunnen worden. U doet er ook goed aan 
uw kinderen over uw eigen gevoelens te vertellen die u had toen 
u samen aan het heilige altaar knielde en de verbonden op u nam 
waardoor zij voor eeuwig aan u verzegeld konden worden.24

Hoe juist is het dat ouders op de tempel wijzen en tot hun kin-
deren zeggen: ‘Dat is de plek waar papa en mama een eeuwig 

‘god zegene ons dat wij onze kinderen en kleinkinderen leren welke 
grote zegeningen hen te wachten staan als zij naar de tempel gaan.’
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huwelijk hebben gesloten.’ Door dat te doen, kan het ideaal van een 
tempelhuwelijk, wanneer de kinderen nog jong zijn, in hun hart en 
verstand worden gegrift.25

We behoren in ons gezin met liefde over onze voorouders te 
spreken en onze dankbaarheid te uiten dat we hun de heilsveror-
deningen kunnen aanbieden, zoals mijn ouders dat bij mij hebben 
gedaan. Door dat te doen, zullen de waardering en genegenheid 
voor elkaar in ons gezin toenemen.26

Ik ben van mening dat de jongeren niet alleen gewillig en in staat 
zijn om genealogisch onderzoek te doen, maar dat ze die hele taak 
nieuw leven kunnen inblazen.27

God zegene ons dat wij onze kinderen en kleinkinderen leren 
welke grote zegeningen hen te wachten staan als zij naar de tempel 
gaan.28

6
Meer tempelbezoek leidt tot meer persoonlijke openbaring.

Ik maak er een gewoonte van om bij elk huwelijk dat ik in de 
tempel voltrek het jonge paar aan te sporen zo snel mogelijk naar 
de tempel terug te keren en wederom als man en vrouw door de 
tempel te gaan. Zij kunnen de volledige betekenis van de heilige 
begiftiging of de verzegelingen onmogelijk met één bezoekje aan 
de tempel begrijpen. Maar als zij vaker naar de tempel komen, 
worden de schoonheid, de betekenis en het belang van dit alles in 
hun ziel gegrift. Ik heb later brieven van sommige van die jonge 
echtparen gekregen waarin zij hun waardering voor die uitgespro-
ken raad verwoordden. Door de tempel herhaaldelijk te bezoeken, 
neemt hun liefde voor elkaar doorgaans toe en wordt hun huwe-
lijksband sterker.29

Als we naar de tempel blijven gaan, krijgen we steeds meer 
inzicht in de betekenis van de eeuwige reis van de mens. We gaan 
prachtige en indrukwekkende zinnebeelden van de belangrijk-
ste gebeurtenissen zien — in het verleden, het heden en de toe-
komst — die het doel van de mens in relatie tot God aangeven. We 
worden aan onze plichten herinnerd als we plechtige verbonden 
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sluiten met betrekking tot gehoorzaamheid, toewijding, offerande 
en dienstbaarheid aan onze hemelse Vader.30

Ik beloof u dat u door vaker naar de tempel te gaan meer per-
soonlijke openbaring zult ontvangen die u tot zegen zal zijn zoals 
u de overledenen tot zegen bent.31

In de tempel, vredig als die is, vinden we soms oplossingen voor 
serieuze problemen. Soms vloeit ons daar, onder invloed van de 
Geest, zuivere kennis toe. De tempel is een oord van persoonlijke 
openbaring. Als ik de last van een probleem op mij voelde druk-
ken, ben ik met een gebed in mijn hart naar het huis van de Heer 
gegaan om het antwoord te vinden. Die antwoorden zijn altijd op 
duidelijke en onmiskenbare wijze tot mij gekomen.32

Gaan we vaak terug naar de tempel om de persoonlijke zege-
ningen te ontvangen die voortvloeien uit regelmatig in de tempel 
dienen? In de heilige tempels van de Heer worden gebeden beant-
woord, wordt openbaring ontvangen en vindt onderricht door de 
Geest plaats.33

Laten we van de tempel, nu we ver van ons eeuwig thuis af zijn, 
een heilig huis maken.34

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• President Benson zegt dat de tempel symbool staat voor alles 

wat ons dierbaar is en hij noemt enkele waarheden waar tempels 
symbool voor staan (zie paragraaf 1). Welke betekenis heeft de 
tempel voor u?

• In welke opzichten zijn de leringen van president Benson in 
paragraaf 2 over de zegeningen van het priesterschap op alle 
gezinsleden van toepassing? Denk bij het lezen van deze para-
graaf na over uw voorrecht en plicht om familieleden te hel-
pen zich op hun terugkeer in Gods tegenwoordigheid voor te 
bereiden.

• Denk bij het lezen van paragraaf 3 na over wat president Benson 
zegt over de zegeningen die we door tempelverordeningen ont-
vangen. Hoe zijn de tempelverordeningen u tot zegen? Als u de 
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tempelverordeningen nog niet ontvangen hebt, overweeg dan 
hoe u zich erop voorbereiden kunt.

• President Benson zegt: ‘Wanneer ik aan genealogie denk, zie ik 
mensen — mensen die ik liefheb’ (paragraaf 4). Hoe gaat u door 
deze opmerking anders tegen familiegeschiedenis aankijken? 
Hoe kunnen we meer van onze voorouders de zegeningen van 
de tempel laten ontvangen?

• Wat kunnen we zoal doen om kinderen en jongeren te helpen 
zich op tempelverordeningen en - verbonden voor te bereiden? 
Op welke manieren zouden de jongeren op het gebied van 
familie geschiedenis ‘die hele taak nieuw leven kunnen inblazen’? 
(Zie paragraaf 5.)

• President Benson moedigt ons aan om ‘van de tempel, nu we ver 
van ons eeuwig thuis af zijn, een heilig huis [te] maken’ (para-
graaf 6). Wat betekent die uitspraak voor u? Denk na over de 
zegeningen die u ten deel gevallen zijn door naar de tempel 
terug te keren.

Relevante Schriftteksten
Jesaja 2:1–3; LV 97:15–16; 109:8–23; 124:39–41; 138:32–34

Onderwijstip
‘Vaak staat er in een les meer informatie dan u binnen de gege-

ven tijd kunt behandelen. In dergelijke gevallen moet u beslissen 
wat het nuttigst voor de leerlingen zal zijn.’ (Onderwijzen — geen 
grotere roeping [1999], p. 98.)
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Huwelijk en gezin — 
door God ingesteld

‘Het gezin is een van Gods grootste vestingen 
tegen het kwaad van onze tijd. Zorg dat 

uw gezin sterk, hecht en de zegeningen van 
onze Vader in de hemel waardig blijft.’

Uit het leven van Ezra Taft Benson

Vanaf het begin van hun huwelijk gaven Ezra en Flora hun gezins-
leven en thuis de hoogste prioriteit. Toen hun kinderen nog klein 
waren, maakten ze al duidelijk dat ze in hun eeuwige gezin geen 
‘lege stoelen’ wensten.1 President Benson beklemtoonde die bood-
schap ook in zijn werk als kerkleider. Hij zei:

‘God heeft het gezin bestemd om eeuwig te zijn. Ik getuig met 
heel mijn ziel van de waarheid van die uitspraak. Moge Hij ons 
zegenen dat we ons gezin en ieder gezinslid zullen sterken, zodat 
we eenmaal aan onze hemelse Vader in zijn celestiale woning kun-
nen melden dat we er allemaal zijn — vader, moeder, zus, broer, 
allen die ons dierbaar zijn. Elke stoel is bezet. We zijn allemaal weer 
thuis.’ 2

Voor president en zuster Benson begon het sterken van hun 
gezin met het koesteren van hun huwelijk. Ze waren liefdevol en 
toegewijd, loyaal en trouw. Hoewel ze niet gauw ruzie hadden, 
zeiden ze vaak wel waar het op stond.3 Ze vertrouwden elkaar 
volkomen, wat ze als een van de sterke kanten van hun huwelijk 
beschouwden. ‘Ik heb nooit, nooit aan Flora’s loyaliteit getwijfeld’, 
zei president Benson.4

President en zuster Benson steunden en sterkten elkaar. ‘Flora 
zag altijd meer in mij en mijn mogelijkheden dan wie dan ook in 
mijn leven. Haar geloof en steun zijn mij enorm tot zegen geweest’, 
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zei president Benson.5 Wanneer zijn veeleisende verplichtingen hem 
wel eens teveel werden, wiste zuster Benson vaak zijn tranen en 
troostte ze hem.6 Ze zocht de hulp van de Heer om hem te steunen 
en vroeg de kinderen dat ook voor hem te doen. ‘Er werd vaak voor 
papa gebeden en gevast’, zei dochter Barbara.7

Op basis van het solide fundament van hun huwelijk brachten 
president en zuster Benson hun kinderen het belang van eeuwige 
familiebanden bij. ‘Onze ouders wakkerden diepe gevoelens van 
loyaliteit en liefde onder ons als kinderen aan’, zei zoon Mark. 
‘Volgens mij ontstaat een dergelijke sfeer thuis niet vanzelf, maar 
wordt die door zorgzame en liefdevolle ouders aangemoedigd en 
bevorderd.’ 8

De gedragsnormen die de Bensons aanhielden, alsook de prio-
riteit die ze aan het gezin gaven, waren op het evangelie geënt. Ze 
werkten aan een thuis waarin liefde heerste, waar kinderen konden 
leren en zich ontwikkelen, en waar ze plezier hadden. De Bensons 
wilden dat hun thuis een plek was waar men beschutting voor de 
wereld vond. ‘Dat betekent niet dat we nooit problemen hadden’, 
zei zoon Reed. ‘We konden niet altijd met elkaar opschieten. We 
deden niet altijd onze karweitjes. We stelden het geduld van onze 
moeder wel eens tot het uiterste op de proef. Maar door alles heen 
voelden we een saamhorigheid die ons als gezin samenbond.’ 9 
Zuster Benson erkende: ‘Niemand is volmaakt. In ons gezin zijn 
we er niet op uit om elkaars fouten uit te vergroten, maar om elkaar 
aan te moedigen ons te verbeteren.’ 10

De kinderen in het gezin Benson waren nog jong toen hun vader 
in het Quorum der Twaalf Apostelen geroepen werd, en hij was 
bezorgd dat zijn reisschema zijn tijd met hen in de weg zou zitten. 
Hij schreef in zijn dagboek: ‘Ik zal door mijn vele kerktaken vaak 
bij mijn gezin weg zijn. […] Ik vertrouw er oprecht op dat ik mijn 
gezin niets tekort zal doen, dat ik ze dicht bij de kerk kan houden 
en toch mijn plichten als algemene autoriteit kan vervullen. Ik weet 
dat dit niet makkelijk zal zijn.’ 11

Het feit dat het niet makkelijk was, zette president Benson ertoe 
aan zijn best te doen om nauw bij zijn gezin betrokken te blijven. 
‘De fijnste, meest bevredigende en indrukwekkendste ervaringen 
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in [mijn] leven associeer ik met mijn gezin en onze band samen’, 
zei hij.12

In 1957 reisde president Benson als minister van landbouw van 
de Verenigde Staten vier weken lang de wereld rond om handels-
betrekkingen te bevorderen. Zuster Benson en dochters Beverly 
en Bonnie vergezelden hem. Ze deden twaalf landen aan, waar ze 
met bewindslieden spraken en bezienswaardigheden, vluchtelin-
genkampen en landbouwprojecten bezochten. President Benson 
vond dat de rondreis geslaagd was, omdat er nieuwe handelsbe-
trekkingen waren aangeknoopt, en ook de goodwill ten aanzien 
van de kerk was bevorderd. Bij hun terugkeer stond hun dochter 
Beth hen op de luchthaven op te wachten. Toen ze haar ouders zag, 
rende ze met tranen in de ogen op hen af. Haar vader strekte zijn 
armen uit en gaf haar een liefdevolle knuffel. Hij mijmerde: ‘Van 
alle wereldwonderen [die we gezien hadden], was dat opeens het 
beste moment van de hele reis.’ 13

Leringen van Ezra Taft Benson
1

Het gezin is het belangrijkste instituut 
in dit leven en in de eeuwigheid.

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 
beschouwt het gezin als het belangrijkste instituut in dit leven en 
in de eeuwigheid. De kerk verkondigt dat alles op het gezin gericht 
moet zijn. Wij leren nadrukkelijk dat het behoud van het gezin in 
tijd en eeuwigheid het allerbelangrijkst is.14

Er is niet echt een vervanging voor het gezin. Het fundament 
ervan is zo oud als de wereld zelf. Het doel ervan is door God 
vastgesteld.15

Geen enkel land kan boven zijn gezinnen uitstijgen. Deze kerk 
zal nooit boven zijn gezinnen uitstijgen. We zijn als volk niet beter 
dan onze huizen en haarden. […] Een goed gezin is het solide fun-
dament, de hoeksteen van de samenleving. Het moet beschermd 
worden. Het moet gesterkt worden.16

Sommige mensen vragen me als kerkleider waarom we het 
gezinsleven thuis zo beklemtonen met al die grotere problemen om 
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ons heen? Het antwoord is uiteraard dat die grotere problemen een 
weerspiegeling van de problemen van personen en gezinnen zijn.17

Het huwelijk en het gezinsleven zijn door God ingesteld. In eeu-
wige zin is het heil een gezinsaangelegenheid. God houdt ouders 
als rentmeesters voor de opvoeding van hun kinderen verantwoor-
delijk. Het is een hoogst heilige verantwoordelijkheid.18

2
In een gelukkig huwelijk is er sprake van dat man 

en vrouw God en elkaar liefhebben en dienen.

Het huwelijk en het gezin zijn meer dan een maatschappelijk 
instituut. Ze zijn door God en niet door de mens ingesteld. God 
heeft het huwelijk vanaf het eerste begin ingesteld. In het ver-
slag van dat eerste huwelijk dat in Genesis is opgetekend, doet 
de Heer vier belangwekkende uitspraken: ten eerste, dat het voor 
een mens niet goed is om alleen te zijn; ten tweede, dat de vrouw 
als geschikte partner voor de man geschapen is; ten derde, dat die 
twee één vlees dienen te zijn; en ten vierde, dat de man zijn vader 
en moeder dient te verlaten en zijn vrouw moet aankleven. (Zie 
Genesis 2:18, 24.)

Later zei de Heer, alsof Hij de eerdere uitspraak kracht wilde 
bijzetten: ‘Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens 
niet’ (Matteüs 19:6). Ook zei Hij: ‘Gij zult uw vrouw liefhebben met 
geheel uw hart, en haar aankleven en geen ander’ (LV 42:22).19

In de Schriften staat dat ‘Adam de aardbodem begon te bebou-
wen, […] zoals Ik, de Heer, hem had geboden. En ook Eva, zijn 
vrouw, arbeidde met hem. […] Zij begonnen zich te vermenigvul-
digen en de aarde te vervullen. […] En Adam en Eva, zijn vrouw, 
riepen de naam van de Heer aan. […] En Adam en Eva prezen de 
naam van God, en zij maakten alle dingen bekend aan hun zonen 
en hun dochters. […] En Adam en Eva, zijn vrouw, hielden niet op 
God aan te roepen.’ (Mozes 5:1–2, 4, 12, 16.)

In dit geïnspireerde verslag zien we dat Adam en Eva ons een 
ideaal voorbeeld van de relatie in een verbondshuwelijk geven. Zij 
arbeidden samen; zij kregen kinderen samen; zij baden samen; en 
zij onderwezen hun kinderen in het evangelie — samen. Dit is het 
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patroon dat God alle rechtschapen mannen en vrouwen wil laten 
volgen.20

Het huwelijk zelf moet als een heilig verbond ten overstaan van 
God beschouwd worden. Man en vrouw hebben niet alleen ver-
plichtingen ten opzichte van elkaar, maar ook ten opzichte van 
God. Hij heeft zegeningen beloofd aan wie dat verbond naleven.

Trouw aan de huwelijksgelofte is absoluut essentieel voor de 
liefde, het vertrouwen en de gemoedsrust. Overspel wordt ondub-
belzinnig door de Heer veroordeeld. […]

Zelfbeheersing behoort een leidend beginsel te zijn in het 
huwelijk. Echtparen moeten hun tong en hun hartstochten leren 
beteugelen.

Door gezinsgebed en gezamenlijk gebed zal uw eenheid [als 
man en vrouw] versterkt worden. Geleidelijk aan zullen gedachten, 
verlangens en ideeën samensmelten totdat u naar dezelfde doelen 
streeft.

Vertrouw op de Heer, op de leringen van de profeten en op de 
Schriften voor leiding en hulp, vooral als er onenigheid of proble-
men zijn.

Geestelijke groei komt door samen problemen op te lossen 
— niet door ze te ontlopen. De buitensporige nadruk die tegen-
woordig op individualisme wordt gelegd, veroorzaakt zelfzucht en 
verwijdering. Twee personen die ‘één vlees’ worden, is nog steeds 
de norm van de Heer. (Zie Genesis 2:24.)

Het geheim van een gelukkig huwelijk is God en elkaar dienen. 
Het doel van het huwelijk is eenheid, maar ook zelfontwikkeling. 
Paradoxaal genoeg geldt dat hoe meer we elkaar dienen, hoe groter 
onze geestelijke en emotionele groei zal zijn.21

De raad van de apostel Paulus is buitengewoon fraai en tref-
fend. Hij zei eenvoudigweg: ‘Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals 
Christus zijn gemeente heeft liefgehad’ (Efeziërs 5:25).

In een hedendaagse openbaring spreekt de Heer wederom over 
deze plicht. Hij zei: ‘Gij zult uw vrouw liefhebben met geheel uw 
hart, en haar aankleven en geen ander’ (LV 42:22). Bij mijn weten 
wordt ons in de Schriften geboden maar één ander iemand met 
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geheel ons hart lief te hebben, namelijk God zelf. Denk u eens in 
wat dat betekent!

Die soort liefde kunt u op veel verschillende manieren aan uw 
vrouw tonen. Op de allereerste plaats is er buiten God niets wat in 
uw leven belangrijker is dan uw vrouw — uw werk niet, uw ont-
spanning niet, uw hobby’s niet. Uw vrouw is uw dierbare, eeuwige 
partner — uw metgezellin.

Wat wil het zeggen om iemand met uw gehele hart lief te heb-
ben? Het wil zeggen liefhebben met al uw emoties en al uw toewij-
ding. Als u uw vrouw met heel uw hart liefhebt, dan kunt u haar 
toch niet kleineren, bekritiseren, haar met uw woorden mishande-
len, noch met nors gedrag of nare daden.

Wat wil het zeggen om haar ‘aan te kleven’? Dat wil zeggen dat 
u dicht bij haar blijft, haar loyaal en trouw bent, met haar commu-
niceert en uw liefde voor haar uit.22

‘de liefde die we hier kennen is […] het cement dat gezinnen 
voor tijd en eeuwigheid aan elkaar bindt.’
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Echtgenoten die elkaar liefhebben, zullen ontdekken dat liefde 
en trouw beantwoord worden. Die liefde zal een koesterende sfeer 
scheppen voor de emotionele groei van de kinderen. Het gezins-
leven behoort een tijd van geluk en vreugde te zijn waar kinderen 
dierbare herinneringen en banden aan overhouden.23

3
In een sterk gezin worden liefde, respect en 

steun voor elk gezinslid aangewakkerd.

Laten wij het gezin versterken. Door in de ochtend en in de 
avond persoonlijk en als gezin te bidden, smeken we de zegenin-
gen van de Heer over ons huisgezin af. De maaltijd is vaak een uit-
gelezen kans om de activiteiten van die dag door te spreken en niet 
alleen het lichaam maar ook de geest te voeden. De gezinsleden 
kunnen beurtelings verzen uit de Schriften voorlezen, met name 
uit het Boek van Mormon. De avond is voor een drukke vader een 
goede tijd om aan de rand van het bed bij elk van zijn kinderen een 
praatje met hen te maken, hun vragen te beantwoorden en ze van 
zijn liefde te verzekeren.24

Het gezin is een van Gods grootste vestingen tegen het kwaad 
van onze tijd. Zorg dat uw gezin sterk, hecht en de zegeningen van 
onze Vader in de hemel waardig blijft. Als u dat doet, zult u het 
geloof en de kracht ontvangen die u eeuwig tot zegen zullen zijn.25

De Heer vereist onder meer van ons dat we thuis bovenal een 
sfeer scheppen waarin een gelukkige, positieve en goede invloed 
heerst. In latere jaren doen de dure meubels of het aantal badka-
mers er niet meer zo toe, maar telt vooral of onze kinderen zich 
thuis geliefd en geaccepteerd hebben gevoeld. Het maakt veel uit 
of er van blijheid en gelach, of van haat en nijd sprake was.26

In een goed gezin is er sprake van liefde en respect voor elk 
gezinslid. De gezinsleden weten dat ze geliefd en gewaardeerd 
worden. De kinderen voelen zich geliefd door hun ouders. Ze zijn 
dan zelfverzekerd en op hun gemak.

Sterke gezinnen werken aan een effectieve communicatie. Ze 
praten over hun problemen, maken samen plannen en werken aan 
gezamenlijke doelen. De gezinsavond en de gezinsraad worden 
daar als doeltreffende hulpmiddelen voor gebruikt.
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De ouders in een sterk gezin werken aan een goede band met 
hun kinderen. Ze praten met elkaar. Sommige vaders houden met 
ieder kind een formeel gesprek, anderen doen dat informeel. Weer 
anderen brengen regelmatig tijd alleen met elk kind door.

Ieder gezin heeft moeilijkheden en problemen. Maar een suc-
cesvol gezin werkt samen aan een oplossing in plaats van kritiek te 
leveren en te ruziën. Zij bidden voor elkaar, bespreken dingen met 
elkaar en moedigen elkaar aan. Af en toe vast het gezin gezamenlijk 
om een van de gezinsleden te steunen.

In een sterk gezin steunen de gezinsleden elkaar.27

4
Thuis is de beste plek waar kinderen de beginselen 

en toepassingen van het evangelie kunnen leren.

Het gezin is de effectiefste omgeving om blijvende waarden aan 
de gezinsleden mee te geven. Waar het gezinsleven een belangrijke 
rol speelt en op de beginselen en gebruiken van het evangelie van 
Jezus Christus gebaseerd is, […] doen zich minder snel problemen 
voor.28

Succesvolle ouders hebben gemerkt dat het niet gemakkelijk is 
om kinderen in een goddeloze samenleving op te voeden. Daarom 
zorgen zij er bewust voor dat zij aan goede invloeden worden 
blootgesteld. Zij onderwijzen hen in zedelijke beginselen. Zij zor-
gen ervoor dat er goede boeken voorhanden zijn. Zij letten goed 
op naar welke tv- programma’s er gekeken wordt. Zij zorgen voor 
goede en opbouwende muziek. Maar wat nog veel belangrijker is, 
zij bestuderen en bespreken met hen de Schriften om hun geeste-
lijke instelling te ontwikkelen.

In een goed gezin met heiligen der laatste dagen leren de ouders 
hun kinderen wat geloof in God, bekering, de doop en de gave van 
de Heilige Geest inhouden. (Zie LV 68:25.)

In een dergelijk gezin is gezinsgebed een vaste gewoonte. Het 
gebed is het middel waardoor de gezinsleden waardering voor hun 
zegeningen uiten en nederig hun afhankelijkheid van de Almachtige 
voor de benodigde kracht en steun erkennen.
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Het is waar dat gezinnen die samen knielen oprecht voor de 
Heer staan! 29

Kinderen moeten weten wie ze zijn in de eeuwige zin van hun 
identiteit. Ze moeten weten dat ze een eeuwige hemelse Vader heb-
ben op wie ze kunnen vertrouwen, tot wie ze kunnen bidden en 
van wie ze leiding kunnen ontvangen. Ze moeten weten waar ze 
vandaan zijn gekomen zodat hun leven betekenis en een doel heeft.

Kinderen moeten leren bidden, op de Heer leren vertrouwen en 
waardering voor hun zegeningen leren uiten. Ik weet nog dat ik 
vroeger bij het bed van onze jonge kinderen neerknielde om ze te 
helpen bidden.

Kinderen moeten het onderscheid tussen goed en kwaad leren. 
Ze kunnen en moeten de geboden van God leren. Ze moeten 
leren dat het verkeerd is om te stelen, te liegen, te bedriegen of te 
begeren.

Kinderen moeten thuis leren werken. Ze moeten leren dat je 
door eerlijk werk waardigheid en zelfrespect ontwikkelt. Ze moeten 
leren hoe fijn het is om te werken, om een taak goed te verrichten.

De vrije tijd van kinderen moet constructief op gezonde, posi-
tieve bezigheden gericht worden.30

De gezinsavond, waarbij de ouders hun kinderen thuis elke week 
op een vaste avond om zich heen verzamelen, is door de kerk inge-
steld om het gezin te sterken en te beschermen.31

Effectieve gezinsavonden kunnen jongeren evangeliebeginselen 
bijbrengen en sterken, zodat ze niet voor hun toekomst hoeven te 
vrezen. Dat onderricht moet met geloof, getuigenis en optimisme 
gepaard gaan.32

Als u uw eigen huis op orde brengt, onderhoudt u een gebod 
van God. Dat zorgt voor harmonie en liefde. […] Het houdt dage-
lijks gezinsgebed in. Het betekent dat u ervoor zorgt dat uw gezin 
het evangelie van Jezus Christus begrijpt. Het betekent dat ieder lid 
van het gezin de geboden van God onderhoudt. Het houdt in […] 
een tempelaanbeveling waardig zijn, dat alle leden van het gezin de 
verordeningen van de verhoging ontvangen en dat uw gezin voor 
eeuwig verzegeld wordt. Het houdt in dat we geen buitensporige 
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schulden aangaan en dat alle leden van het gezin eerlijk hun tiende 
en offergaven betalen.33

5
God heeft geopenbaard dat het gezin ook 

na de dood kan blijven bestaan.

De liefde die we hier kennen is geen tijdelijke bevlieging, maar 
het cement dat gezinnen voor tijd en eeuwigheid aan elkaar bindt.34

Bij monde van Joseph Smith heeft de God van de hemel de 
waarheid geopenbaard dat het gezin ook na de dood kan blijven 
bestaan — dat onze gevoelens, genegenheid en liefde voor elkaar 
eeuwig kunnen voortduren.35

Geen enkel offer is te groot om de zegeningen van een eeuwig 
huwelijk te krijgen. Voor de meesten van ons is een tempel goed 
bereikbaar, misschien wel zo goed dat we de zegen daarvan te 
licht opvatten. Getrouw het evangelie naleven speelt ook bij een 
huwelijk op de wijze van de Heer een belangrijke rol, namelijk de 
bereidheid om u van goddeloosheid — wereldsgezindheid — te 
onthouden en het vaste voornemen om de wil van onze Vader te 
doen. Door die geloofsdaad tonen we onze liefde voor God en 
onze achting voor ons toekomstige nageslacht. Aangezien ons gezin 
hier de grootste bron van vreugde is, zal dat ook in de eeuwigheid 
het geval zijn.36

Thuis en gezin. Wat roepen die zalige woorden alleen al heer-
lijke herinneringen in onze boezem op! Ik wens u met een gebed 
in het hart, en met alle kracht van mijn ziel, toe dat u de onuit-
sprekelijke vreugde en voldoening van eerbaar ouderschap mag 
kennen. U loopt een van de grootste vreugden in dit leven en in 
de eeuwigheid mis als u de verantwoordelijkheid van het ouder-
schap en het gezinsleven bewust mijdt. Bij monde van de profeet 
Joseph Smith is geopenbaard dat het heerlijke idee van thuis en 
eeuwigdurende familiebanden de basis vormt van ons geluk hier 
en in het hiernamaals.37
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Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• President Benson zegt: ‘In eeuwige zin is het heil een gezinsaan-

gelegenheid’ (paragraaf 1). Wat betekent dat voor u? Wat kunnen 
gezinsleden voor elkaars eeuwig heil doen?

• Bestudeer president Bensons raad in paragraaf 2 en overdenk 
wat alles daarin te maken heeft met wat hij ‘het geheim van een 
gelukkig huwelijk’ noemt. Waarom zou dat ‘geheim’ tot geluk 
leiden?

• Denk na over wat president Benson in paragraaf 3 over de ken-
merken van een succesvol gezin zegt. Op welke manieren dra-
gen die gewoonten bij aan een sterk gezin? Bedenk wat u kunt 
doen om die raad op te volgen.

• Waarom denkt u dat het gezin ‘de effectiefste omgeving [is] om 
blijvende waarden aan de gezinsleden mee te geven’? (Zie para-
graaf 4 en let op president Bensons specifieke raad over onder-
wijzen in het gezin.) Wanneer hebt u gezien dat gezinsleden 
elkaar evangeliebeginselen bijbrachten?

• President Benson getuigt dat het gezin ‘ook na de dood kan blij-
ven bestaan’ (paragraaf 5). Welke gedachten en gevoelens roept 
die waarheid bij u op? Welke ‘heerlijke herinneringen’ roepen de 
woorden thuis en gezin zoal bij u op?

Relevante Schriftteksten
Psalmen 127:3–5; 1 Korintiërs 11:11; 3 Nephi 18:21; LV 49:15; 

132:18–19; zie ook ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’, 
Liahona, november 2010, p. 129

Studietip
‘Uw evangeliestudie is het doelmatigst als u door de Heilige 

Geest wordt onderricht. Begin uw evangeliestudie altijd met een 
gebed, waarin u om hulp van de Heilige Geest vraagt.’ (Predik mijn 
evangelie [2004], p. 18.)
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De heilige roeping van 
vaders en moeders

‘Mogen wij getrouw zijn in deze grote plicht 
van het ouderschap, deze heilige plicht.’

Uit het leven van Ezra Taft Benson

In woord en daad, thuis en over de hele wereld, in de kerk en in 
de maatschappij droeg president Ezra Taft Benson het belang van 
goed ouderschap uit. ‘Breng uw kinderen groot met liefde en leer 
ze de vermaningen van de Heer’, zei hij.1 ‘God houdt ouders ver-
antwoordelijk voor hun rentmeesterschap in de opvoeding van hun 
kinderen. Het is een hoogst heilige verantwoordelijkheid.’ 2

President Benson en zijn vrouw, Flora, werkten bij de vervulling 
van hun heilige taken als ouders nauw samen. Ze ‘pakten de zorg 
voor hun gezin energiek en enthousiast op’.3 Ze overlegden vaak 
samen over hun kinderen en andere zaken. ‘Ik merkte dat ik een 
vrouw aan mijn zijde had die geestelijk ingesteld was’, zei president 
Benson.4

Ze werkten samen aan een thuis waar hun kinderen konden 
groeien en leren — en waar hun kinderen graag wilden zijn. ‘Ik 
was altijd het liefst thuis’, zei hun zoon Mark. ‘Het was een veilige 
haven tegen de storm. Moeder bood bescherming en vader was er 
met zijn kracht.’ 5

President en zuster Benson pakten hun taken als ouders gebeds-
vol aan. Mark zei: ‘Moeder had meer geloof dan alle andere vrou-
wen die ik ooit gekend heb. […] Ik heb nooit iemand zo vaak zien 
bidden. In een oogwenk was ze op haar knieën en bad ze voor 
de kinderen, of dat nu was voor een toets of een ruzie op het 
schoolplein, dat maakte niet uit. Zij en vader hadden allebei dat 
eenvoudige geloof.’ 6
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Ezra Taft Benson met zijn zoons, Reed en Mark
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President Benson was vaak voor zijn werk en zijn kerktaken van 
huis, zodat Flora de opvoeding van hun zes kinderen voor een 
groot deel op zich nam. Ze genoot van haar moederrol. ‘Het gezin 
is het middelpunt van onze aardse genegenheid’, zei ze.7 Mark ver-
telde: ‘Moeder hield er echt van om thuis te zijn. En ze hield van 
ons — niet omdat ze dat moest, maar omdat dat haar leven was.’ 8 
Flora beschreef haar gevoelens over het belang van het moeder-
schap als volgt: ‘Als je grootsheid zoekt, ga dan niet naar de troon 
maar naar de wieg. Er schuilt grote macht in een moeder. Zij is 
degene die het hart, leven en karakter van haar kinderen vormt.’ 9

Wanneer president Benson van huis weg was, zocht hij altijd 
naar manieren om over zijn gezin te waken en het te sterken. Hij 
onderhield door de telefoon en door brieven regelmatig contact met 
het thuisfront. Wanneer hij thuis was, bracht hij zo veel mogelijk 
tijd met zijn gezin door. Hij haalde vaak het verhaal aan van ‘een 
drukke vader die de uren die hij met zijn zoon aan het ballen was 
als volgt verklaarde: “Ik heb liever nu pijn in de rug dan later pijn 
in het hart.”’ 10

Hij besteedde ook extra tijd aan ieder kind afzonderlijk. Mark 
vertelde dat zijn vader hem eens meenam voor een bezoek aan een 
medisch specialist in Salt Lake City (Utah): ‘Het was zo leuk om tijd 
alleen met mijn vader door te brengen! We praatten over van alles 
waar ik over wilde praten. Zelfs als kind wist ik dat vader van mij 
hield, omdat hij bij me was en me hielp beter te worden.’ 11

Wanneer hij maar kon, nam president Benson zijn kinderen op 
zijn reizen mee. In maart 1948 nam hij zijn dochter Bonnie, die toen 
zeven jaar oud was, mee naar een landbouwcongres in Nebraska. 
‘De pers was zo geïntrigeerd door de gratie van het meisje, en 
door het afwijkende voorbeeld van een vader die zo’n jong kind 
op zo’n lange reis naar zo’n belangrijk evenement meenam, dat de 
volgende ochtend een foto van Bonnie op de voorpagina [van de 
krant] prijkte. Maar voor ouderling Benson was het helemaal niet 
afwijkend. Hij nam de kinderen regelmatig mee als hij de stad uit 
moest, zowel om een goede band met hen te kweken als om ze 
dingen bij te brengen.’ 12
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Leringen van Ezra Taft Benson
1

De roeping van een vader is eeuwig.

Vaders, u hebt een eeuwige roeping waarvan u nooit ontheven 
wordt. Roepingen in de kerk, hoe belangrijk ook, zijn slechts van 
tijdelijke aard, en na een bepaalde periode is een ontheffing gepast. 
Maar de roeping van vader is eeuwig en het belang ervan overstijgt 
de tijd. Het is een roeping voor tijd en eeuwigheid.13

Ons voorbeeld, of model, voor het vaderschap is onze hemelse 
Vader. Hoe werkt Hij met zijn kinderen? Wel, om dat te weten, zul-
len [vaders] uiteraard iets over het evangelie, het grote plan van de 
Heer, moeten weten.14

Er is voor een man geen hogere roeping dan die van een recht-
schapen patriarch, gehuwd in het huis van de Heer, die zijn kinde-
ren presideert. Zelfs Elohim zelf laat Zich door ons aanroepen als 
‘onze Vader die in de hemelen zijt’ (Matteüs 6:9; 3 Nephi 13:9).15

2
Vaders behoren geestelijke leiding in hun gezin te geven.

De vader moet ernaar hongeren en dorsten en verlangen zijn 
gezin te zegenen, naar de Heer gaan, de woorden van de Heer 
overdenken, en naar de Geest leven om de zin en de wil van de 
Heer te kennen en te weten wat hij moet doen om zijn gezin te 
leiden.16

[Vaders,] u hebt u de heilige taak om in uw gezin geestelijke 
leiding te geven.

In een brochure die enige tijd geleden door de Raad der Twaalf 
is uitgegeven, staat onder meer het volgende: ‘Vaderschap is lei-
derschap, de belangrijkste vorm van leiderschap. Dat is altijd zo 
geweest en dat zal altijd zo blijven. Vader, met de hulp, raad en 
aanmoediging van uw eeuwige partner presideert u thuis.’ (Father, 
Consider Your Ways [brochure, 1973], pp. 4–5.) […]

Met liefde in mijn hart voor de vaders in Israël wil ik tien con-
crete manieren noemen waarop vaders geestelijke leiding aan hun 
kinderen kunnen geven:
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1. Geef vaderlijke zegens aan uw kinderen. Doop en bevestig uw 
kinderen. Orden uw zoons tot het priesterschap. Die gebeurtenis-
sen zullen geestelijke hoogtepunten in het leven van uw kinderen 
worden.

2. Geef persoonlijk leiding aan het gezinsgebed, dagelijkse 
Schriftstudie en de wekelijkse gezinsavond. Uw persoonlijke betrok-
kenheid laat uw kinderen zien hoe belangrijk die bezigheden wer-
kelijk zijn.

3. Woon zoveel mogelijk samen als gezin de kerkbijeenkomsten 
bij. Aanbidding als gezin onder uw leiding is essentieel voor het 
geestelijk welzijn van uw kinderen.

4. Neem de kinderen een voor een mee uit. […]

5. Bouw aan tradities zoals vakanties, tochtjes en uitjes met het 
gezin. Die herinneringen zullen uw kinderen nooit vergeten.

6. Breng regelmatig tijd alleen met uw kinderen door. Laat ze pra-
ten waarover ze maar willen praten. Onderwijs ze in de beginselen 
van het evangelie. Breng ze echte waarden bij. Zeg dat u van ze 
houdt. Tijd alleen met uw kinderen zegt ze wat papa prioriteit geeft.

7. Leer uw kinderen werken en laat ze de waarde zien van wer-
ken aan een prijzenswaardig doel. […]

8. Moedig goede muziek en kunst en literatuur bij u thuis aan. 
Een woning waar een geest van verfijning en schoonheid heerst, 
zal uw kinderen eeuwig ten goede komen.

9. Ga regelmatig met uw vrouw naar de tempel als de afstand dat 
toelaat. Uw kinderen zullen het belang van een tempelhuwelijk, de 
tempelbeloften en de eeuwige aard van het gezin dan beter gaan 
begrijpen.

10. Laat uw kinderen uw vreugde en voldoening in uw dienst-
betoon in de kerk zien. Dat kan aanstekelijk voor hen zijn, zodat 
ook zij in de kerk willen dienen en het koninkrijk gaan liefhebben.

O, echtgenoten en vaders in Israël, u kunt zoveel doen voor het 
heil en de verhoging van uw gezin! Uw taken zijn zo belangrijk.17

We horen wel eens dat mannen, zelfs in de kerk, denken dat 
ze als hoofd van het gezin een superieure positie innemen en van 
alles aan hun gezinsleden kunnen voorschrijven en van hen eisen.
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De apostel Paulus wijst erop dat de man ‘het hoofd van zijn 
vrouw [is], evenals Christus het hoofd is zijner gemeente’ (Efeziërs 
5:23; cursivering toegevoegd). Dat model dienen wij bij het preside-
ren in ons gezin te volgen. De Heiland leidt de kerk niet met harde 
of onvriendelijke hand. De Heiland behandelt zijn kerk niet met 
respectloosheid of verwaarlozing. De Heiland gebruikt geen dwang 
om zijn doeleinden te bereiken. De Heiland doet niets anders dan 
de kerk opbouwen, opbeuren, troosten en verhogen. Broeders, ik 
zeg u in alle ernst dat Hij het voorbeeld is dat wij moeten volgen in 
de geestelijke leiding die we aan ons gezin moeten geven.18

Als patriarch in uw gezin draagt u de zwaarwegende verant-
woordelijkheid om de leiding te nemen bij de opvoeding van uw 
kinderen. U moet helpen een thuis te creëren waar de Geest van 
de Heer kan vertoeven. […]

Uw woning moet een oord van vrede en vreugde voor uw gezin 
zijn. Geen kind zou bang moeten zijn voor zijn eigen vader — 
zeker niet voor een vader die het priesterschap draagt. De taak 
van de vader is zijn woning tot een plek van vreugde en geluk te 
maken. […] Het krachtige effect van rechtschapen vaders die het 
goede voorbeeld geven, voor discipline en onderricht zorgen, en 

‘Breng regelmatig tijd alleen met uw kinderen door.’
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een liefdevolle opvoeding nastreven, is essentieel voor het geestelijk 
welzijn van [hun] kinderen.19

3
De rol van moeder is door God vastgesteld.

[Moeders] zijn, als het goed is, het hart en de ziel van het gezin. 
Er bestaat geen heiliger woord dan moeder. Er is geen edeler werk 
dan dat van een goede, godvrezende moeder.

In het eeuwige gezin heeft God vastgesteld dat de vader thuis 
presideert. De vader moet voor het gezin zorgen, het liefhebben, 
onderwijzen en leiden. Maar de rol van moeder is ook door God 
vastgesteld. De moeder brengt kinderen op de wereld, koestert, 
geeft liefde en voedt op. Dat staat in de openbaringen.20

We beseffen dat sommige vrouwen, buiten hun schuld, geen 
kinderen kunnen krijgen. Alle profeten van God hebben beloofd 
dat deze lieve zusters in de eeuwigheid kinderen zullen krijgen en 
dat nakomelingschap hun niet onthouden zal worden.

Door zuiver geloof, smeekbeden, vasten en bijzondere zegens 
hebben veel van deze lieve zusters, met hun edele partner aan hun 
zijde, wonderen in hun leven zien plaatsvinden en zijn ze toch met 
kinderen gezegend. Anderen hebben met een gebed in hun hart 
kinderen geadopteerd. Wij eren deze geweldige echtparen voor de 
offers en de liefde die zij deze kinderen geven, die zij als hun eigen 
kinderen beschouwen.21

Moge God onze geweldige moeders zegenen. Wij bidden voor u. 
Wij steunen u. Wij eren u omdat u nu en in de eeuwigheid kinderen 
voortbrengt, opvoedt, onderwijst en liefhebt. Ik beloof u de zege-
ningen van de hemel en ‘alles wat [de] Vader heeft’ (zie LV 84:38) 
als u uw edelste roeping — als moeder in Zion — grootmaakt.22

4
Moeders dienen hun kinderen lief te hebben, te 

onderwijzen en kwaliteitstijd met hen door te brengen.

Moeders in Zion, de rol die u van God hebt gekregen is essen-
tieel voor uw eigen heil en dat van uw gezin. Een kind heeft een 



H o o f d s t U K  1 5

210

moeder harder nodig dan aardse bezittingen. Tijd met uw kinderen 
doorbrengen is de grootste gave.23

Met liefde in mijn hart voor de moeders in Zion wil ik nu graag 
tien concrete manieren noemen waarop moeders kwaliteitstijd met 
hun kinderen kunnen doorbrengen.

[Ten eerste,] wees zo mogelijk altijd aanwezig als uw kinderen 
komen of gaan — als ze naar school gaan en thuiskomen, als ze 
uitgaan en thuiskomen, als ze vrienden mee naar huis nemen. Wees 
altijd aanwezig, of uw kinderen nu zes of zestien zijn. […]

Moeders, neem ten tweede de tijd om een echte vriendin van 
uw kinderen te zijn. Luister naar uw kinderen, luister goed. Praat 
met ze, lach met ze, zing met ze, speel met ze, huil met ze, omarm 
ze en geef ze oprecht complimentjes. Ja, besteed geregeld tijd met 
ieder kind afzonderlijk. Wees een echte vriendin voor uw kinderen.

Ten derde, neem de tijd om uw kinderen voor te lezen. Lees uw 
kinderen al vanaf de wieg voor. […] Als u uw kinderen geregeld 
voorleest, zullen ze interesse voor goede literatuur en oprechte 
liefde voor de Schriften ontwikkelen.

Ten vierde, neem de tijd om met uw kinderen te bidden. Onder 
leiding van de vader behoort u iedere ochtend en avond als gezin 
te bidden. Zorg ervoor dat uw kinderen van uw geloof proeven 
als u de zegeningen van de hemel over hen afsmeekt. […] Laat uw 
kinderen aan de gezinsgebeden deelnemen en persoonlijk bidden, 
en verheug u in de lieflijke woorden die zij tot onze Vader in de 
hemel spreken.

Ten vijfde, neem de tijd voor een zinvolle, wekelijkse gezins-
avond. Zorg ervoor dat uw kinderen er actief bij betrokken zijn. 
Onderwijs hen in de juiste beginselen. Maak er een gezinstraditie 
van. […]

Ten zesde, neem de tijd om zo vaak mogelijk samen te eten. Dat 
wordt moeilijk als de kinderen ouder worden en een drukker leven 
gaan leiden. Maar prettige gesprekken, het overleggen van plannen 
en activiteiten, en bijzondere leermomenten vinden tijdens het eten 
plaats omdat ouders en kinderen daaraan werken.
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Ten zevende, neem de tijd om als gezin dagelijks in de Schriften 
te lezen. […] Als u als gezin het Boek van Mormon bestudeert, 
zult u meer spiritualiteit in uw gezin ontwikkelen en zullen zowel 
de ouders als de kinderen de kracht krijgen om verleidingen te 
weerstaan en de Heilige Geest altijd bij zich te hebben. Ik beloof 
u dat het Boek van Mormon het leven van uw gezinsleden zal 
veranderen.

Ten achtste, maak tijd voor gezinsactiviteiten. Maak van uitjes, 
picknicks en verjaardagen bijzondere gebeurtenissen die ze zich 
zullen herinneren. Ga zo mogelijk als gezin naar evenementen waar 
een van de gezinsleden bij betrokken is, zoals toneelstukken of 
wedstrijden op school, een toespraak of een uitvoering. Ga samen 
naar de kerk en zit zo mogelijk als gezin bij elkaar. Moeders die 
ervoor zorgen dat er gezamenlijk wordt gebeden en gespeeld, zul-
len [hun kinderen helpen] een eeuwig band te kweken en hen 
eeuwig tot zegen zijn.

Ten negende, moeders, neem de tijd om uw kinderen te onder-
wijzen. Maak gebruik van de leermomenten tijdens het eten, op 
willekeurige momenten, als u er speciaal voor gaat zitten, aan het 

‘neem de tijd om uw kinderen voor te lezen.’
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eind van de dag bij hun bed, of tijdens een wandeling in de vroege 
ochtend. […]

De liefde en de gebedsvolle zorg van een moeder voor haar 
kinderen zijn de belangrijkste ingrediënten om hen te onderwijzen. 
Onderwijs uw kinderen in de beginselen van het evangelie. Leer 
ze dat het de moeite waard is om goed te leven. Leer ze dat er in 
zonde geen veiligheid te vinden is. Breng ze liefde voor het evan-
gelie van Jezus Christus bij en laat hen een getuigenis ontwikkelen.

Leer uw kinderen ingetogenheid, en zorg ervoor dat zij respect 
hebben voor het man- zijn en het vrouw- zijn. Onderwijs uw kinde-
ren in seksuele reinheid, gepaste uitgaansnormen, het tempelhu-
welijk en zendingswerk, en breng ze bij hoe belangrijk het is om 
roepingen in de kerk te aanvaarden en groot te maken.

Breng ze liefde voor werken bij en voor het belang van een 
goede opleiding.

Leer ze hoe belangrijk het is om voor gepast vermaak te kiezen, 
waaronder goede films, video’s, muziek, boeken en tijdschriften. 
Bespreek de gevaren van pornografie en drugs, en leer ze hoe 
belangrijk een rein leven is.

Ja, moeders, onderwijs uw kinderen thuis in het evangelie, bij uw 
eigen haard. Dat is het doeltreffendste onderricht dat uw kinderen 
ooit zullen ontvangen. […]

Ten tiende en ten laatste, moeders, moet u de tijd nemen om uw 
kleine kinderen waarlijk lief te hebben. De onvoorwaardelijke liefde 
van een moeder benadert de liefde van Christus.

Uw tieners hebben dezelfde liefde en aandacht nodig. Het lijkt 
gemakkelijker voor vele ouders om blijk te geven van hun liefde 
voor hun kinderen als ze nog jong zijn, en moeilijker als ze ouder 
worden. Werk daaraan met een gebed in uw hart. Er hoeft geen 
generatiekloof te ontstaan. En de sleutel is liefde. Onze jonge men-
sen hebben liefde en aandacht nodig, geen verwennerij. Ze hebben 
van hun ouders medeleven en begrip nodig, geen onverschilligheid. 
Ze hebben tijd van hun ouders nodig. De liefdevolle leringen van 
een moeder en haar liefde en vertrouwen in de tiener kunnen hem 
of haar letterlijk redden van een goddeloze wereld.24
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Kent u één reden waarom rechtschapen moeders zo van hun 
kinderen houden? Omdat ze zoveel voor hen opofferen. We heb-
ben lief waarvoor we offers brengen en we brengen offers voor 
wat ons lief is.25

5
Ouders behoren eensgezind en met liefde samen te 
werken aan het grootbrengen van hun kinderen.

Man en vrouw moeten als medescheppers enthousiast en met 
een gebed in hun hart kinderen krijgen. […] Gezegend zijn de man 
en de vrouw die kinderen krijgen. De grootste vreugde en zegenin-
gen in het leven hebben met het gezin, het ouderschap en offers 
te maken. Zulke lieve geesten in ons gezin ontvangen is bijna alle 
offers waard.26

Wanneer ouders met liefde en eensgezindheid als partners hun 
door God gegeven plicht vervullen en de kinderen daar met liefde 
en gehoorzaamheid op reageren, is grote vreugde het resultaat.27

God helpe ons elkaar te steunen. Moge dat thuis met het steunen 
van onze gezinsleden beginnen. Moge er een geest van loyaliteit, 
eenheid, liefde en wederzijds respect zijn. Mogen de mannen loyaal 
zijn jegens hun vrouw, haar trouw zijn, haar liefhebben, ernaar 
streven haar lasten te verlichten en de verantwoordelijkheid voor 
de zorg, de opvoeding en het grootbrengen van de kinderen samen 
met haar te dragen. Mogen moeders en vrouwen een geest van 
hulpvaardigheid jegens hun man tonen, hem schragen en steunen 
in zijn priesterschapsplichten, en loyaal en trouw zijn aan de roe-
pingen die door het priesterschap van God tot hem komen.28

Mogen wij getrouw zijn in deze grote plicht van het ouder-
schap, deze heilige plicht, dat wij ons gezinsleven stevig op eeu-
wige beginselen mogen vestigen, dat wij niets hoeven te betreuren. 
Mogen wij het grote vertrouwen dat ons is gegeven nooit bescha-
men. Mogen wij altijd voor ogen houden dat deze geesten die in 
ons gezin zijn gekomen, uitverkoren geesten zijn.29
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Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• President Benson zegt: ‘Ons voorbeeld, of model, voor het vader-

schap is onze hemelse Vader’ (paragraaf 1). Hoe kunnen aardse 
vaders het voorbeeld van onze hemelse Vader volgen?

• Overweeg president Bensons lijst met ‘tien concrete manieren 
[…] waarop vaders geestelijke leiding aan hun kinderen kunnen 
geven’ (paragraaf 2). Hoe denkt u dat elk van die aanbevelingen 
kinderen kan beïnvloeden?

• President Benson verklaart: ‘Er is geen edeler werk dan dat van 
een goede, godvrezende moeder’ (paragraaf 3). Welke voorbeel-
den van edel moederschap hebt u gezien? Wat kunnen we doen 
om de edele en heilige taken van moeders hoog te houden nu 
de wereld anders tegen het moederschap aankijkt?

• Welke voordelen levert het op als ouders en kinderen samen tijd 
doorbrengen? (Zie paragraaf 4 voor enkele voorbeelden.)

• Welke zegeningen vloeien een gezin zoal toe waarin ouders 
eensgezind hun verantwoordelijkheid nemen? (Zie paragraaf 5.) 
Wat kunnen vaders en moeders doen om eensgezinder te wor-
den? Op welke manieren kunnen alleenstaande ouders de nodige 
kracht ontvangen om die taken te vervullen?

Relevante Schriftteksten
Spreuken 22:6; Efeziërs 6:4; Mosiah 4:14–15; Alma 56:45–48; 

3 Nephi 22:13; zie ook ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’, 
Liahona, november 2010, p. 129

Onderwijstip
‘Als u zich geestelijk voorbereidt en de Heer in uw onderwijs 

erkent, zult u een hulpmiddel in zijn hand worden. De Heilige 
Geest zal uw woorden met macht bevestigen.’ (Onderwijzen — 
geen grotere roeping [1999], p. 41.)

Noten
 1. ‘Fundamentals of Enduring Family 

Relationships’, Ensign, november 1982, 
p. 60; cursivering niet overgenomen uit 
het origineel.

 2. ‘Fundamentals of Enduring Family 
Relationships’, p. 59.

 3. Sheri L. Dew, Ezra Taft Benson: A Bio-
graphy (1987), p. 127.
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‘Ik voel me nauw betrokken bij de ouderen. […] Ik heb het 
idee dat ik ze begrijp, want ik ben een van hen.’
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De ouderen in de kerk

‘Mogen deze gouden jaren uw allerbeste jaren zijn; 
leef ten volle, heb lief en dien. En God zegene hen 
die in uw behoeften voorzien — uw familie, uw 
vrienden, en uw broeders en zusters in de kerk.’

Uit het leven van Ezra Taft Benson

Ezra Taft Benson was 86 jaar oud toen hij president van de kerk 
werd. Hij begreep de vreugde en moeilijkheden die met het ouder 
worden gepaard gaan. Hij vond onder meer vreugde in de voortdu-
rende omgang met zijn vrouw, Flora. Het paar vierde hun 60- jarig 
huwelijk in zijn eerste jaar als president. Zij genoten van elkaars 
gezelschap en gingen vrijwel elke vrijdagochtend samen naar de 
tempel. Op zijn 87ste verjaardag vroeg iemand president Benson 
naar het geheim van zijn lange, gelukkige leven. ‘Voordat hij kon 
antwoorden, zei zuster Benson, plagend maar veelzeggend: “Hij 
heeft een goede vrouw.”’ 1

Op hun oude dag brachten president en zuster Benson graag 
tijd met hun kinderen en kleinkinderen door, en bleef hun fami-
lie van hun voorbeeld leren. ‘Eén kleindochter woonde de eerste 
anderhalf jaar van zijn ambtstermijn als president voor een lange 
periode bij haar grootouders in en reisde op hun verzoek vaak met 
hen mee om bijstand en hulp te bieden. En ze zag met eigen ogen 
hoe haar grootouders thuis met elkaar omgingen — hun uitjes naar 
een ijssalon; samen op de bank, hand in hand, zingend, lachend en 
herinneringen ophalend; de hartelijke gesprekken met de huison-
derwijzers en anderen die op bezoek kwamen.’ 2

De kleinkinderen beseften dat de invloed van wijze en liefde-
volle grootouders hen enorm tot zegen was. ‘Een kleindochter 
schreef een bedankbriefje nadat president Benson haar en haar 



H o o f d s t U K  1 6

218

man advies had gegeven aangaande een moeilijke beslissing. “We 
vroegen wat u ervan vond en u zei: ‘Bid erover. Ik vertrouw erop 
dat jullie de juiste beslissing zullen nemen.’ Uw geloof in ons gaf 
ons extra zelfvertrouwen.”’ 3

Voor de algemene conferentie die volgde op zijn negentigste 
verjaardag, had president Benson een toespraak voorbereid die hij 
richtte ‘tot de ouderen in de kerk, en tot hun familie en degenen die 
voor hen zorgen’. In zijn inleidende woorden uitte hij zijn persoon-
lijke betrokkenheid bij dit onderwerp: ‘Ik voel me nauw betrokken 
bij de ouderen — voor deze geweldige groep mannen en vrouwen. 
Ik heb het idee dat ik ze begrijp, want ik ben een van hen.’ 4

Leringen van Ezra Taft Benson
1

De Heer kent en houdt van de ouderen en heeft veel 
van de zwaarste taken op hun schouders gelegd.

De Heer kent en houdt van de ouderen onder zijn volk. Dat is 
altijd zo geweest, en veel van de zwaarste taken heeft Hij op hun 
schouders gelegd. In verschillende bedelingen heeft Hij zijn volk 
door profeten geleid die al op gevorderde leeftijd waren. Hij heeft 
hun wijsheid en levenservaring nodig, de geïnspireerde leiding van 
hen die door de jaren heen hun trouw aan zijn evangelie hebben 
bewezen.

De Heer zegende Sara, zodat zij op hoge leeftijd Abrahams zoon 
kon baren. Koning Benjamin hield zijn belangrijkste toespraak toen 
hij al heel oud was en niet lang meer te leven had. Hij was waarlijk 
een werktuig in de handen van de Heer, hij leidde zijn volk en 
vestigde vrede onder hen.

In de loop der eeuwen hebben vele andere mannen en vrouwen 
op hoge leeftijd grote dingen tot stand gebracht door de Heer en 
zijn kinderen te dienen.

Van de […] profeten die in deze bedeling door de Heer geroepen 
zijn, waren er velen in de zeventig of tachtig, of zelfs nog ouder. 
Wat houdt de Heer veel van zijn kinderen die door de jaren van hun 
ervaring heen zoveel gegeven hebben, en wat kent Hij hen goed!
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Ouderen in de kerk: wij houden van u. Zowel in de wereld als 
in de kerk bent u de snelst groeiende groep.

Ons verlangen voor u is dat u van uw oude dag zult genieten 
en er voldoening in zult vinden. Wij bidden dat u met vreugde zult 
kunnen terugzien op een goed leven vol dierbare herinneringen, 
en met nog grotere verwachtingen dankzij Christus’ verzoening. Wij 
hopen dat u de vrede zult voelen die de Heer heeft beloofd aan 
wie ernaar blijven streven om zijn geboden te onderhouden en zijn 
voorbeeld te volgen. Wij hopen dat u elke dag iets om handen hebt, 
dat u anderen kunt dienen die minder gezegend zijn dan u. Ouder 
betekent bijna altijd beter, want uw schat aan wijsheid en ervaring 
blijft toenemen door anderen te dienen.5

2
We kunnen onze oude dag zinvol besteden.

Ik wil acht manieren voorstellen om uw oude dag zinvol te 
besteden:

1. Werk in de tempel en ga er vaak naartoe. Wij ouderen moeten 
onze energie niet alleen gebruiken om onze voorouders tot zegen 
te zijn, maar we moeten er ook op toezien, voor zover dat in ons 
vermogen ligt, dat al onze nakomelingen de verordeningen van de 
verhoging ontvangen in de tempel. Werk met de gezinnen, geef 
hen raad en bid voor hen die zich nu nog niet willen voorbereiden.

Wij moedigen iedereen aan om de tempel zo mogelijk vaak te 
bezoeken en, als de gezondheid en afstand dat toelaten, een roe-
ping in de tempel te aanvaarden. Wij hebben u nodig bij het tem-
pelwerk. Met het toenemende aantal tempels hebben wij steeds 
meer leden nodig die zich op dit heerlijke werk voorbereiden. Mijn 
vrouw en ik zijn dankbaar dat wij bijna elke week samen naar de 
tempel kunnen gaan. Wat is dat een grote zegen in ons leven!

2. Verzamel en schrijf familiegeschiedenissen. Wij roepen u op 
om met grote gedrevenheid persoonlijke en familiegeschiedenissen 
te verzamelen en te schrijven. In veel gevallen bent u de enige die 
de geschiedenis kent. U draagt de nagedachtenis van dierbaren in 
u, u kent de datums en de gebeurtenissen. In sommige gevallen 
bent u de familiegeschiedenis. Er zijn weinig manieren waarop uw 
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erfgoed beter bewaard blijft dan door uw geschiedenissen te ver-
zamelen en te schrijven.

3. Raak betrokken bij het zendingswerk. Wij hebben steeds meer 
oudere zendelingen nodig. Wij doen een beroep op honderden 
echtparen om, waar de gezondheid en financiën dat toelaten, hun 
leven en zaken op orde te brengen en op zending te gaan. Wij heb-
ben u hard nodig in het zendingsveld! Uw manier van zendings-
werk opent deuren die onze jonge zendelingen niet open krijgen.

Ik ben dankbaar dat twee van mijn zussen, die weduwe zijn, 
samen een zending in Engeland konden vervullen. Toen ze geroe-
pen werden, waren ze 68 en 73 jaar oud, en ze hebben het allebei 
geweldig gehad.

Wat een voorbeeld is het voor het nageslacht als opa en oma op 
zending gaan. De meeste oudere echtparen die gaan, ervaren hun 
zendingswerk als versterkend en verkwikkend. Op dit gewijde pad 
van dienstbetoon worden velen geheiligd en voelen zij hoe fijn het 
is om aan anderen de volheid van het evangelie van Jezus Christus 
bekend te maken. […]

4. Geef leiding door een hechte familieband te smeden. Wij spo-
ren al onze oudere leden aan om, waar mogelijk, hun familie bij 
elkaar te roepen. Smeed de gezinnen tot een hecht geheel samen. 
Leid familiebijeenkomsten. Organiseer familiereünies waar vriend-
schap en het familie- erfgoed gevoeld en geleerd kunnen worden. 
Ik heb erg fijne herinneringen aan onze eigen familiereünies en 
- bijeenkomsten. Stel heerlijke familietradities in, die u voor eeuwig 
zullen samenbinden. Op die manier scheppen wij binnen onze 
eigen familie een stukje hemel op aarde. De eeuwigheid is in feite 
een voortzetting van een rechtschapen familieleven.

5. Aanvaard en vervul een roeping in de kerk. Wij vertrouwen 
erop dat alle oudere leden die daartoe in staat zijn, een roeping 
in de kerk zullen aanvaarden en die waardig vervullen. Ik ben 
dankbaar dat ik broeders ken die in de zeventig, tachtig zijn en 
als bisschop of gemeentepresident werkzaam zijn. We hebben uw 
raad en invloed hard nodig, u die het levenspad bewandeld hebt! 
We hebben er allemaal baat bij om van uw successen te horen en 
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hoe u verdriet, pijn en teleurstelling te boven bent gekomen en er 
sterker door geworden bent.

In de meeste organisaties van de kerk is er voor u gelegenheid te 
over om dienstbaar te zijn. U hebt de tijd en de solide basis in het 
evangelie om een groot werk te verrichten. U gaat in vele opzichten 
voorop in het trouwe dienstbetoon in de kerk. Wij danken u voor 
alles wat u hebt gedaan en bidden dat de Heer u de kracht zal 
geven om meer te doen.

6. Stel uw financiële toekomst veilig. Wij moedigen u die toeleven 
naar uw pensioen en de jaren die daarop volgen aan om u met 
wijsheid op die jaren voor te bereiden. Laten we geen onnodige 
schulden maken. Ook manen wij tot voorzichtigheid bij borgstel-
ling, zelfs voor familieleden, als het pensioen daardoor te zwaar 
belast zou worden.

Wees op hogere leeftijd zelfs nog voorzichtiger met handeltjes 
die snelle rijkdom voorspiegelen, een tweede hypotheek op het 
huis of riskante investeringen. Ga met overleg te werk, zodat de 
vruchten van jarenlange arbeid niet door een of meer financiële 

‘Mogen deze gouden jaren uw allerbeste jaren 
zijn; leef ten volle, heb lief en dien.’
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misstappen verloren gaan. Plan uw financiële toekomst al in een 
vroeg stadium en houd u dan aan het plan.

7. Verricht christelijk dienstbetoon. Christelijk dienstbetoon ver-
heft. Dit wetende roepen wij al onze oudere leden op om, waar 
mogelijk, hun sikkel in te slaan en anderen te dienen. Dit kan deel 
uitmaken van het heiligingsproces. De Heer heeft beloofd dat zij die 
zich verliezen in de dienst van anderen, zichzelf zullen vinden. De 
profeet Joseph Smith heeft gezegd dat we ‘ons leven aanwenden en 
verslijten’ moeten om de oogmerken van de Heer te verwezenlijken 
(LV 123:13).

Gemoedsrust, vreugde en zegeningen zijn het deel van hen die 
anderen dienen. Ja, wij moedigen iedereen tot christelijk dienst-
betoon aan, maar het is vooral vreugdevol in het leven van de 
ouderen.

8. Blijf lichamelijk fit, gezond en actief. We vinden het geweldig 
dat zoveel ouderen moeite doen om gezond te blijven. […]

We zien onze oudere leden graag vitaal en actief blijven! Door 
actief te blijven, functioneren lichaam en geest beter.6

3
Anderen van dienst zijn helpt mensen die een dierbare 

verloren hebben of die bang zijn voor eenzaamheid.

We willen ook onze liefde uiten aan u die uw metgezel verloren 
hebt. Sommigen van u ervaren een gevoel van nutteloosheid en 
eenzaamheid dat soms overweldigend is. Dat hoeft in veel geval-
len niet zo te zijn. Naast de acht suggesties die ik net heb gedaan, 
noem ik hier nog enkele activiteiten waar anderen baat bij gevon-
den hebben.

Sommigen die alleen zijn, blijven bezig door voor ieder klein-
kind dat gaat trouwen of geboren wordt een quiltdeken te maken. 
Anderen schrijven brieven op verjaardagen of wonen schooluitvoe-
ringen of wedstrijden van kleinkinderen bij wanneer ze dat kun-
nen. Sommigen maken fotoalbums voor elk kleinkind voor hun 
verjaardag. […]
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Ook zien we talloze weduwen als vrijwilligster in een ziekenhuis 
werken of ander sociaal werk doen. Velen vinden voldoening door 
zich op die manier verdienstelijk te maken.

De sleutel om eenzaamheid en het gevoel van nutteloosheid van 
u af te schudden is, waar de gezondheid dat toelaat, naar buiten te 
treden en mensen te helpen die werkelijk hulp nodig hebben. Wij 
beloven hun die op deze manier dienen, dat hun verdriet om een 
overleden dierbare of de angst om alleen te zijn verlicht zal worden. 
De manier om je gelukkiger te voelen met je eigen situatie, is de 
situatie van een ander te verbeteren.7

4
In tijden van ziekte en pijn kunnen wij 

mentaal en geestelijk sterk blijven.

Ook willen wij zeggen dat wij bijzondere liefde en zorg voe-
len voor hen die ziek zijn en pijn lijden, of gebukt gaan onder de 
problemen van het leven. Ons hart en onze gebeden gaan naar u 
uit. Denk aan wat vader Lehi zei toen hij zijn zoon Jakob zegende, 
die geleden had door toedoen van zijn oudere broers Laman en 
Lemuël. Hij zei: ‘Gij [kent] de grootheid Gods; en Hij zal uw ellende 
voor uw welzijn heiligen’ (2 Nephi 2:2). Dat zal hij ook voor u doen.

Wij bidden dat u altijd zult proberen om mentaal en geestelijk 
sterk te blijven. We weten dat dat niet altijd gemakkelijk is. Wij bid-
den dat zij die dingen voor u doen die u zelf niet meer kunt doen, 
dit met liefde, vriendelijkheid en zorgzaamheid zullen doen.

Wij hopen dat u goede gedachten en gevoelens blijft koesteren, 
en dat u snel de gedachten en gevoelens uitbant die schadelijk zijn 
en u ondermijnen. Wij vertrouwen erop dat u elke dag bidt, ja, zo 
nodig elk uur. In het Boek van Mormon staat: ‘Leeft met dagelijkse 
dankbetuiging voor de vele barmhartigheden en zegeningen die 
[God] u schenkt’ (Alma 34:38).

U zult merken dat uw geest door dagelijks in het Boek van 
Mormon te lezen opgebeurd wordt, u dichter tot uw Heiland nadert 
en u iemand wordt die kennis van het evangelie heeft en grote 
waarheden aan anderen kan overbrengen.8
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5
Het is belangrijk dat gezinnen hun bejaarde 
ouders en grootouders de liefde, de zorg en 

het respect geven die ze verdienen.

Nu wil ik mij graag een paar minuten tot de familie van de oude-
ren richten. Wij citeren uit Psalmen: ‘Verwerp mij niet ten tijde des 
ouderdoms, begeef mij niet, nu mijn kracht vergaat’ (Psalmen 71:9).

Wij moedigen gezinnen aan om hun bejaarde ouders en groot-
ouders de liefde, zorg en aandacht te geven die ze verdienen. Laten 
we het Schriftuurlijke gebod indachtig zijn dat we voor de onzen 
moeten zorgen, opdat wij niet ‘erger dan een ongelovige’ bevon-
den worden (1 Timoteüs 5:8). Ik ben zo dankbaar voor mijn eigen 
kinderen en voor de liefdevolle zorg die zij hun ouders in de loop 
der jaren gegeven hebben.

Bedenk dat ouders en grootouders onder onze verantwoordelijk-
heid vallen en dat wij zo goed als we kunnen voor hen moeten zor-
gen. Als de ouderen geen familie hebben om voor hen te zorgen, 
moeten de priesterschapsleiders en ZHV- leidsters al het mogelijke 
doen om op dezelfde liefdevolle wijze in hun behoeften te voor-
zien. Hier volgen enkele suggesties voor de familie van ouderen.

Sinds de Heer op de berg Sinaï de tien geboden in steen schreef, 
heeft door de eeuwen heen het gebod weerklonken: ‘Eer uw vader 
en uw moeder’ (Exodus 20:12).

Onze ouders eren en respecteren betekent dat wij hen hoogach-
ten. Wij waarderen hen en houden van hen, en bekommeren ons 
om hun geluk en welzijn. Wij behandelen hen hoffelijk en attent. 
Wij proberen hun standpunt te begrijpen. Eren houdt zeer zeker 
ook in dat we de rechtvaardige verlangens en wensen van onze 
ouders inwilligen.

Daar komt bij dat onze ouders onze eer en respect verdienen 
omdat ze ons het leven gegeven hebben. Daarnaast hebben zij bijna 
altijd talloze offers gebracht om ons als baby en kind te verzorgen; 
zij hebben in onze levensbehoeften voorzien, en ze waren er voor 
ons als we ziek waren of met de emotionele problemen der jeugd 
te kampen hadden. In veel gevallen stelden ze ons in staat om 
een opleiding te volgen, en tot op zekere hoogte hebben zij ons 
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zelf opgeleid. Veel van wat we weten en doen, hebben we door 
hun voorbeeld geleerd. Mogen wij hun altijd dankbaar zijn en die 
dankbaarheid tonen.

Laten wij ook leren om vergevensgezind te zijn jegens onze 
ouders. Zij hebben misschien fouten gemaakt bij de opvoeding, 
maar handelden vrijwel altijd naar beste kunnen. Mogen wij hun 
vergeven zoals ook wij graag vergeving ontvangen van onze kin-
deren voor de fouten die wij maken.

Zelfs wanneer ouders bejaard worden, moeten we hen eren door 
ze zo lang mogelijk hun keuzevrijheid en onafhankelijkheid te gun-
nen. Laten we geen keuzen voor hen maken waartoe ze zelf nog 
in staat zijn. Sommige ouders kunnen tot op hoge leeftijd nog voor 
zichzelf zorgen en willen dat ook. Als ze dat kunnen, laat hen dan.

Als ze niet meer zonder hulp op zichzelf kunnen wonen, zullen 
familie, kerk en maatschappelijke instanties moeten bijspringen. 
Wanneer ouderen niet meer voor zichzelf kunnen zorgen, ook niet 
met hulp, worden zij zo mogelijk bij een familielid thuis verzorgd. 
In dat geval kan ook hulp vanuit de kerk en andere instanties nodig 
zijn.

De rol van de verzorger is essentieel. Zo iemand heeft grote 
behoefte aan hulp en steun. Vaak is het een bejaarde huwelijkspart-
ner of een dochter op middelbare leeftijd die nu voor haar bejaarde 
ouder én haar eigen kinderen moet zorgen.9

6
Zij die met een nauwe band met grootouders 

en andere ouderen gezegend zijn, bezitten iets 
kostbaars dat gekoesterd moet worden.

Wij hopen dat de ouderen waar mogelijk bij gezinsactiviteiten 
betrokken worden. Wat heerlijk is het toch om een lieve grootouder 
door levenslustige, lieve kleinkinderen omringd te zien. Kinderen 
genieten van die momenten. Ze vinden het prachtig als opa en oma 
op bezoek komen en mee- eten, aan de gezinsavond meedoen of 
voor een andere bijzondere gebeurtenis komen. Dit schept moge-
lijkheden om te laten zien hoe je ouderen eert, liefhebt, respecteert 
en verzorgt.
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Grootouders kunnen een verstrekkende invloed op hun kleinkin-
deren hebben. Ze hebben meestal minder verplichtingen en meer 
tijd dan de ouders, dus er kunnen boeken opengeslagen en voorge-
lezen worden, verhalen verteld en voorbeelden van de toepassing 
van evangeliebeginselen gegeven. Kinderen krijgen zo een kijk op 
het leven die niet alleen waardevol is, maar hun ook geborgenheid, 
gemoedsrust en kracht kan geven. Het is ook een idee om brieven, 
[opnames] en foto’s te sturen, vooral waar de afstanden groot zijn 
en men elkaar niet vaak kan opzoeken. Zij die met een nauwe 
band met grootouders en andere ouderen gezegend zijn, bezitten 
iets kostbaars dat gekoesterd moet worden. Zij kunnen met de rest 
van de familie aanwezig zijn bij diploma- uitreikingen, huwelijken, 
tempeldagen […] en andere bijzondere gebeurtenissen.

Wij vinden het fijn om te zien hoe onze kinderen en kleinkinde-
ren op hun eigen manier opgroeien en presteren. Wij delen in de 
vreugde van hun overwinningen. Als onze kinderen in hun eigen 
leven vooruitstreven en goede dingen bereiken, zijn wij ook geluk-
kig. In 3 Johannes 1:4 lezen we: ‘Groter blijdschap ken ik niet, dan 

‘grootouders kunnen een verstrekkende invloed 
op hun kleinkinderen hebben.’
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dat ik hoor, dat mijn kinderen in de waarheid wandelen.’ Met die 
kennis kunnen wij onze eigen problemen met hernieuwde liefde 
en moed onder ogen zien.10

7
Kerkleiders behoren zich onder gebed open te stellen voor 

de Geest om in de behoeften van ouderen te voorzien.

Wij […] sporen de priesterschapsleiders van de ouderen aan om 
zich open te stellen voor de Geest van onze Vader in de hemel 
bij het vaststellen van en voorzien in de geestelijke, lichamelijke, 
emotionele en financiële behoeften van de ouderen. Wij vertrou-
wen erop dat u bij deze belangrijke taak gebruikmaakt van uw 
raadgevers, MP- quorumleiders, ZHV- leidsters, huisonderwijzers en 
huisbezoeksters, want wij moeten deze plichten zonder tegenzin 
of aarzelen vervullen.

Wij hopen dat de leidinggevenden in de priesterschap en hulp-
organisaties de ouderen steeds een roeping zullen geven waarbij 
hun schat aan wijsheid en verstandige raad goed van pas komt. Wij 
hopen dat ze waar mogelijk op huisonderwijs of huisbezoek gaan. 
Zelfs zij die aan huis of bed gebonden zijn, kunnen soms bij deze 
zorg voor anderen behulpzaam zijn door middel van telefoontjes, 
briefjes of andere gerichte taken.

Een priesterschapsleider kan veel doen om alleenstaanden en 
echtparen aan te moedigen zich op een zending voor te bereiden. 
Het data- extractieprogramma [nu indexering genoemd] en welzijns-
programma’s worden voor een groot deel gedragen door oude-
ren die in de gelegenheid zijn zich op die gebieden dienstbaar te 
maken.

Wij hopen dat alle oudere alleenstaanden en echtparen tactvolle 
en zorgzame huisonderwijzers en huisbezoeksters toegewezen 
krijgen. Het is voor ouderen een geruststellende gedachte dat ze 
iemand hebben tot wie ze zich in geval van nood of problemen 
kunnen wenden. Het is van belang dat er bij het vaststellen en leni-
gen van dergelijke behoeften met tact, diplomatie en oprechtheid 
gehandeld wordt.

Wij hopen dat u de zelfstandige ouderen bij liefdediensten zult 
betrekken. Geef hun ook een aandeel in ontspannende activiteiten 
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van wijk en ring, vooral alleenstaande leden en leden met een 
afhankelijke partner. Zij worden zo vaak vergeten. Vooral als een 
huwelijkspartner overlijdt, is liefdevolle zorg hard nodig. Dat is een 
moeilijke en emotionele tijd voor de meesten van ons.

Op gezette tijden hebben mensen die dag in dag uit lichamelijke 
en geestelijke zorg aan een hulpbehoevend familielid geven, grote 
behoefte aan een tijdelijke ‘aflossing van de wacht’. Het is belangrijk 
om een gezin te helpen als gezin te blijven functioneren door het af 
en toe van de zware taken te ontlasten die chronische of terminale 
ziekten kunnen opleggen. Allen hebben behoefte aan liefdevolle 
steun bij en verlichting van de soms overweldigende taken bij ern-
stige ziekte of problemen.

Vervoer is vaak een groot probleem voor ouderen. Wij kunnen 
hier een handje helpen door het ze mogelijk te maken om de kerk 
te bezoeken, bezoekjes af te leggen, te winkelen, of naar de dokter 
of het ziekenhuis te gaan.

Ook hier geldt dat we ons bij de zorg voor de ouderen voor 
inspiratie en leiding moeten openstellen. Alle mensen zijn anders 
en hun behoeften ook.11

8
Onze oude dag kan de beste tijd van ons leven zijn.

God zegene de ouderen in de kerk. Ik heb u met heel mijn hart 
lief. Ik ben een van u.

U hebt zoveel om voor te leven. Mogen deze gouden jaren uw 
allerbeste jaren zijn; leef ten volle, heb lief en dien. En God zegene 
hen die in uw behoeften voorzien — uw familie, uw vrienden, en 
uw broeders en zusters in de kerk.

Ik geef u mijn getuigenis van de vreugde van het leven — van 
de vreugden van een overvloedig leven in het evangelie, en van 
het louterende vuur en het heiligingsproces dat plaatsvindt. Zoals 
de apostel Paulus het zo treffend zei: ‘Wij weten nu, dat [God] alle 
dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben’ 
(Romeinen 8:28).

Ik laat u mijn zegen. De Heiland leeft. Dit is zijn kerk. Dit werk is 
waar, en in de woorden van onze Heer en Heiland: ‘Vertrouwt op 
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Mij en volhardt tot het einde, en gij zult leven; want aan hem die tot 
het einde volhardt, zal Ik het eeuwige leven geven’ (3 Nephi 15:9).12

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• Hoe bent u gezegend door de ‘wijsheid en ervaring’ van mensen 

die ouder zijn dan u? (Zie paragraaf 1.)

• In paragraaf 2 noemt president Benson acht manieren waarop 
ouderen hun ‘oude dag zinvol [kunnen] besteden’. Denk over 
elke suggestie na. Hoe kunnen die suggesties ons leven ongeacht 
onze leeftijd verrijken?

• Waarom denkt u dat anderen helpen de ‘sleutel [is] om eenzaam-
heid en het gevoel van nutteloosheid van u af te schudden’? (Zie 
paragraaf 3.) Wanneer hebt u gemerkt dat dit waar is?

• Denk na over president Bensons raad aan ons wanneer we ziekte 
en pijn doormaken (paragraaf 4). Hoe kan die raad ons helpen 
‘mentaal en geestelijk sterk te blijven’?

• Overweeg president Bensons leringen in paragraaf 5. Op welke 
manieren kunnen kinderen en kleinkinderen hun bejaarde 
ouders en grootouders eren?

• Wanneer hebt u jonge en oude mensen van elkaars gezelschap 
zien genieten? (Zie paragraaf 6.) Wat kunnen we in onze familie 
en in de kerk doen om een dergelijke band te bevorderen?

• Wat kunnen kerkleiders en leden in de wijk of gemeente zoal 
doen om in de behoeften van ouderen te voorzien? (Zie para-
graaf 7 voor enkele voorbeelden.)

• Wat betekent het voor u om ‘de vreugden van een overvloedig 
leven in het evangelie’ te ervaren? (Zie paragraaf 8.) Welke voor-
beelden hebt u gezien van mensen die trouw tot het einde toe 
hebben volhard?

Relevante Schriftteksten
Spreuken 20:29; Jesaja 46:3–4; Lucas 2:36–38; Efeziërs 6:1–3; 

Titus 2:1–5; Jakobus 1:27; LV 121:7–8
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Studietip
‘Als u doet wat u hebt geleerd, zult u meer kennis ontvangen. 

(Zie Johannes 7:17.)’ (Predik mijn evangelie [2004], p. 19.) Vraag u 
af hoe u evangelieleringen thuis, op het werk en in uw kerktaken 
kunt toepassen.

Noten
 1. Sheri L. Dew, Ezra Taft Benson: A Bio-

graphy (1987), p. 502.
 2. Sheri L. Dew, Ezra Taft Benson: A Bio-

graphy, p. 504.
 3. Sheri L. Dew, Ezra Taft Benson: A Bio-

graphy, pp. 504–505.
 4. Conference Report, oktober 1989, p. 3; 

zie ook Ensign, november 1989, p. 4.
 5. Conference Report, oktober 1989, p. 3; 

zie ook Ensign, november 1989, p. 4.
 6. Conference Report, oktober 1989, pp. 

3–5; zie ook Ensign, november 1989, 
pp. 4–6.

 7. Conference Report, oktober 1989, p. 5; 
zie ook Ensign, november 1989, p. 6.

 8. Conference Report, oktober 1989, pp. 
5–6; zie ook Ensign, november 1989,  
p. 6.

 9. Conference Report, oktober 1989, pp. 
6–7; zie ook Ensign, november 1989, 
pp. 6–7.

 10. Conference Report, oktober 1989, p. 7; 
zie ook Ensign, november 1989, p. 7.

 11. Conference Report, oktober 1989, pp. 
7–8; zie ook Ensign, november 1989, 
pp. 7–8.

 12. Conference Report, oktober 1989, p. 8; 
zie ook Ensign, november 1989, p. 8.
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De wet van kuisheid naleven

‘De zedelijke wet van de hemel voor zowel 
mannen als vrouwen is volledige kuisheid vóór 
het huwelijk en volledige trouw in het huwelijk.’

Uit het leven van Ezra Taft Benson

Als religieus en politiek leider reisde president Ezra Taft Benson 
veel en was hij zich terdege bewust van het gestage zedelijke verval 
in de wereld, vooral met betrekking tot de wet van kuisheid. Hij 
nam stevig stelling tegen dit verval met de boodschap dat ‘de wet 
van kuisheid een beginsel van eeuwig belang is’.1 Hij verklaarde dat 
‘wat de wereld ook doet of zegt, in de kerk en het koninkrijk van 
God kuisheid nooit als ouderwets bestempeld zal worden’.2 Hij zei 
verder: ‘We moeten in de normloze en onzedelijke wereld zijn, […] 
maar niet van die wereld zijn. We moeten ’s avonds de slaap kun-
nen vatten zonder eerst ons geweten in slaap te moeten sussen.’ 3

Ter illustratie van het belang van onbesmet van de immorele 
invloeden van de wereld blijven, vertelde president Benson eens 
het volgende verhaal:

‘Ik moet denken aan het verhaal van een meisje dat, met haar 
vriendje, naar een dubieuze uitgaansgelegenheid wilde gaan, tegen 
de wijze raad van haar ouders in. Haar vraag was: “Wat kan het nou 
voor kwaad om gewoon even binnen te kijken wat daar gebeurt?” 
Haar ouders gaven kennelijk toe en stelden voor dat ze haar mooie 
witte jurk voor die gelegenheid aantrok. Voordat haar jongeman 
voor de deur stond, zei haar vader: “Zou je me een plezier willen 
doen en uit de rokerij een reep gerookte spek willen halen?”

‘Het meisje reageerde met afgrijzen op het verzoek en zei: “In 
mijn mooiste jurk? Die stank krijg ik er nooit meer uit.” Haar moeder 
zei: “Dat klopt, je kunt de rokerij niet binnenstappen zonder iets 
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Gehoorzaamheid aan de wet van kuisheid zorgt voor een 
‘diep en doordringend gevoel van vreugde en geluk’.
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van de invloed daar mee te krijgen. We denken dat je slim genoeg 
bent om niet naar een plek te gaan waar je minder mooi en zuiver 
uitkomt dan toen je er binnenstapte.” Met die wijze raad nam dit 
meisje de juiste beslissing om zichzelf onbesmet en rein van kwade 
wereldse invloeden te houden.’ 4

Leringen van Ezra Taft Benson
1

God heeft de norm van kuisheid voor 
zijn kinderen vastgesteld.

In deze bedeling heeft de Heer het gebod dat Hij op de berg 
Sinaï gaf, herhaald: ‘Gij zult niet […] echtbreken, […] noch iets der-
gelijks doen’ (LV 59:6, cursivering toegevoegd). Vanaf het begin 
der tijden heeft de Heer een duidelijke en onmiskenbare norm 
voor seksuele reinheid vastgesteld. Die norm was, is en zal altijd 
dezelfde zijn. Die norm is de wet van kuisheid. Die norm is voor 
ieder gelijk — voor mannen en vrouwen, voor jong en oud, voor 
rijken en armen.5

De kerk houdt er geen dubbele zedelijke norm op na. De zede-
lijke wet van de hemel voor zowel mannen als vrouwen is volledige 
kuisheid vóór het huwelijk en volledige trouw in het huwelijk.6

In het Boek van Mormon vertelt de profeet Jakob ons dat de 
Heer behagen in de kuisheid van zijn kinderen schept (zie Jakob 
2:28). Hoort u dat, broeders en zusters? De Heer is niet alleen blij 
wanneer we kuis zijn; Hij schept behagen in kuisheid. Mormon 
leerde dat ook aan zijn zoon Moroni toen hij schreef dat kuisheid 
en deugd ‘het liefst en het kostbaarst boven alles’ zijn (Moroni 9:9).7

Het natuurlijke verlangen van een man en vrouw om bij elkaar 
te zijn is door God ingegeven. Maar die omgang wordt door zijn 
wetten afgebakend. Die betrekkingen zijn gepast binnen het huwe-
lijk en aangenaam in Gods ogen, waardoor ook wordt voldaan 
aan het gebod om ons te vermenigvuldigen en de aarde te vervul-
len. Maar diezelfde betrekkingen zijn buiten het huwelijk om een 
vervloeking.8

Ga zuiver en rein naar het huwelijksaltaar. U dient die heer-
lijke en intieme betrekkingen, die de God van de hemel aan de 
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huwelijksrelatie heeft voorbehouden, voor uw huwelijkspartner 
te bewaren en niet buiten het huwelijksverbond te botvieren. Het 
maakt niet uit wat de wereld zegt, maar dit zijn de normen van het 
koninkrijk van God.9

2
De kwellende plaag van deze generatie 

is seksuele onreinheid.

De kwellende plaag van deze generatie is seksuele onreinheid. 
De profeet Joseph Smith heeft gezegd dat dit, meer dan wat ook, 
de oorzaak zou zijn van vele verleidingen, geselingen en moeilijk-
heden voor de ouderlingen van Israël.10

Seksuele onreinheid is een adder die niet alleen in de wereld, 
maar tegenwoordig ook in de kerk toeslaat. Als we dat niet onder-
kennen, zijn we gevaarlijk laks of steken we onze kop in het zand. 
In de categorie misdrijven staan alleen moord en het verlooche-
nen van de Heilige Geest hoger op de ranglijst dan ongeoorloofde 
seksuele betrekkingen, die we ontucht noemen wanneer het een 
ongehuwde persoon betreft, of de zwaardere zonde van overspel 
in het geval van iemand die gehuwd is. Ik weet dat de wetten van 
het land onkuisheid niet zo zwaar opvatten als God doet en daar 
evenmin zo’n zware straf aan verbinden als God doet, maar dat doet 
niets af aan de gruwel ervan. In de ogen van God is er maar één 
kuisheidsnorm voor mannen en vrouwen. In de ogen van God zal 
kuisheid nooit als ouderwets bestempeld worden. […]

Geen zonde verdrijft de Geest van de Heer onder ons volk in 
deze tijd sneller dan seksuele losbandigheid. Zij vormt een struikel-
blok onder onze mensen, stopt hun vooruitgang, verduistert hun 
geestelijke vermogens en maakt hen vatbaar voor andere zonden.11

Er schuilt groot gevaar in om vóór het huwelijk betrekkingen 
op lichamelijke basis aan te gaan. […] De schadelijke gevolgen 
van dergelijke onwettige betrekkingen gaan iemand in het huwelijk 
opbreken en leiden tot teleurstelling, hartzeer en verzwakking van 
het gezinsleven.12

Zedelijke reinheid is een eeuwig beginsel. De Geest van God kan 
niet in een onreine tabernakel wonen [zie Helaman 4:24]. Reinheid 
is levenscheppend; onreinheid is dodelijk. Gods heilige wetten 
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kunnen niet ongestraft overtreden worden. Grote beschavingen zijn 
door zedelijke verdorvenheid ten onder gegaan, omdat de zon-
den van onzedelijkheid de mensen beschadigden en misvormden, 
waardoor ze niet in staat waren om de problemen van hun tijd het 
hoofd te bieden.13

Onkuisheid is het verderfelijkste kwaad, terwijl zedelijke reinheid 
een van de beste bouwstenen voor een geslaagd gezinsleven is. Een 
gelukkig en geslaagd gezin kan niet op basis van onzedelijkheid 
gevestigd worden.14

Sommigen praten hun onzedelijkheid goed met het argument 
dat de inperking ervan louter op godsdienstige regels gebaseerd 
is, regels die geen betekenis hebben omdat er in werkelijkheid 
geen God bestaat. Dit herkent u vast als een onware uitvlucht met 
de bedoeling iemands vleselijke begeerten, lusten en hartstochten 
te rechtvaardigen. Gods wet is onherroepelijk. Die wet geldt voor 
iedereen, of men nu in God gelooft of niet. Iedereen zal ook de 
bijbehorende straffen moeten ondergaan, hoezeer iemand die ook 
probeert weg te redeneren of te negeren.

Onzedelijkheid […] eindigt altijd in wroeging. Iemand kan zich niet 
zonder nadelige gevolgen aan seksuele losbandigheid overgeven. 
Hij kan zich niet goed voelen als hij verkeerde dingen doet — dat is 
onmogelijk. Telkens wanneer iemand een wet van God overtreedt, 
moet hij boeten met hartzeer, verdriet, wroeging en verlies van zelf-
respect, en verspeelt hij het contact met de Geest van God.15

3
Om zedelijk rein te blijven, moeten we ons 

voorbereiden om verleidingen te weerstaan.

De meeste mensen begaan seksuele zonden in een ondoor-
dachte poging om een fundamentele menselijke behoefte te bevre-
digen. We willen allemaal het gevoel hebben dat we geliefd en 
de moeite waard zijn. We zijn allemaal op zoek naar vreugde en 
geluk. Daarom verleidt Satan mensen tot onzedelijkheid door mis-
bruik van hun basisbehoeften te maken. Hij belooft genot, geluk 
en voldoening.

Maar dat is uiteraard bedrog. In Spreuken staat geschreven: ‘Wie 
overspel pleegt met een vrouw, is verstandeloos; wie dit doet, richt 
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zichzelf te gronde’ (Spreuken 6:32). Samuël de Lamaniet bracht 
dezelfde boodschap over toen hij zei: ‘Gij hebt het geluk gezocht in 
het bedrijven van ongerechtigheid, wat in strijd is met de aard van 
[…] gerechtigheid’ (Helaman 13:38). Alma zei het nog eenvoudiger: 
‘Goddeloosheid heeft nooit geluk betekend’ (Alma 41:10).16

Er is een oud gezegde: ‘Voorkomen is beter dan genezen.’ Dat 
geldt zeker voor de wet van kuisheid. De eerste verdedigingsmuur 
die wij kunnen optrekken om zedelijk rein te blijven, is ons voorbe-
reiden om verleidingen te weerstaan en niet tot zonde te vervallen.17

reine gedachten

Houd uw gedachten onder controle. Niemand wordt van het ene 
op het andere moment onzedelijk. De eerste tekenen van onze-
delijkheid zijn in onze gedachten terug te vinden. Als we onze 
gedachten naar onzedelijke dingen laten afdwalen, is de eerste stap 
op de weg naar onzedelijkheid gezet. Ik waarschuw vooral voor het 
kwaad van pornografie. Steeds opnieuw horen we van mensen die 
ernstige zonden hebben begaan, dat pornografie de eerste stap op 
de verkeerde weg was. De Heiland heeft gezegd dat als een man 
een vrouw aanziet om haar te begeren, of, met andere woorden, als 
hij zijn gedachten de vrije loop laat, heeft hij al in zijn hart overspel 
met haar gepleegd (zie Matteüs 5:28; LV 63:16).18

Als u reine gedachten hebt, doet u geen onreine dingen. U bent 
God niet alleen verantwoording voor uw daden verschuldigd, maar 
ook voor de beheersing van uw gedachten. Leef zodanig dat u niet 
hoeft te blozen van schaamte als uw gedachten en daden op een 
scherm in de kerk geprojecteerd zouden worden. Het oude gezegde 
gaat nog steeds op: zaai gedachten en je oogst daden, zaai daden 
en je oogst gewoonten, zaai gewoonten en je oogst een karakter, 
en je karakter bepaalt je eeuwige bestemming. ‘Als iemand die zijn 
eigen plannen maakt, zo is hij.’ (Zie Spreuken 23:7.)19

Overweeg nauwgezet de woorden van de profeet Alma aan zijn 
ontrouwe zoon Corianton: ‘Ik wil dat gij […] uw zonden verzaakt 
en niet meer de begeerten van uw ogen najaagt.’ (Alma 39:9.)

‘De begeerten van uw ogen.’ Wat zou dat in onze tijd betekenen?
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Films, televisieprogramma’s en video- opnames die suggestief en 
obsceen zijn.

Tijdschriften en boeken die obsceen en pornografisch zijn.

Wij geven u de raad om uw geest niet met dergelijk vernederend 
materiaal te vervuilen, want de geest die aan dergelijk vuil wordt 
blootgesteld, zal daarna nooit meer dezelfde zijn.20

Wees rein. Wees deugdzaam in uw gedachten en daden. Lees 
goede boeken. Voed uw gedachten nooit met pornografie. […] In 
de woorden van de Heer: ‘Laat deugd onophoudelijk uw gedachten 
sieren; dan zal uw vertrouwen in de tegenwoordigheid van God 
sterk worden. De Heilige Geest zal uw constante metgezel zijn.’ (LV 
121:45–46.)21

Bidden om kracht

Bid altijd om de kracht om verleidingen te weerstaan. Wij zullen 
allemaal in verleiding worden gebracht. Die verleidingen komen 
in verschillende vormen en vermommingen, maar de Heer heeft 
ons de sleutel gegeven om ze te kunnen weerstaan. Hij zei tegen 
de profeet Joseph Smith: ‘Bid altijd, opdat u de overwinnaar zult 
worden; ja, opdat u Satan zult overwinnen, en opdat u zult ontko-
men aan de handen van de dienstknechten van Satan, die zijn werk 
steunen’ (LV 10:5). We moeten de Heer iedere dag om de kracht 
vragen om verleidingen te weerstaan, vooral verleidingen op het 
gebied van de wet van kuisheid.22

Er is geen verleiding waaraan u wordt blootgesteld die u niet 
kunt weerstaan. Begeef u niet in situaties waarin u makkelijk ten 
val komt. Luister naar de ingevingen van de Geest. Als u met dingen 
bezig bent waarvan u vindt dat u de Heer niet om zijn zegen kunt 
vragen, bent u met verkeerde dingen bezig.23

ongepaste situaties mijden

Getrouwde mannen en vrouwen flirten soms of maken pret met 
leden van het andere geslacht. Er worden zogenaamde onschul-
dige afspraakjes gemaakt, of er wordt teveel tijd met elkaar door-
gebracht. In al die gevallen wordt er gerationaliseerd en gezegd dat 
dit natuurlijke uitingen van vriendschap zijn. Maar wat onschuldige 
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plagerij of pret lijkt, kan heel gemakkelijk tot diepere gevoelens en 
uiteindelijk tot ontrouw leiden.

We zouden onszelf moeten afvragen: zou mijn partner het op 
prijs stellen als hij of zij wist wat ik aan het doen was? 24

Als u gehuwd bent, zorg er dan waar mogelijk voor dat u niet 
met iemand van het andere geslacht alleen bent. Veel ellende op 
het gebied van onzedelijkheid begint als een man en vrouw zich 
alleen op kantoor, in de kerk of in een auto bevinden. Aanvankelijk 
zal de gedachte aan zonde niet opkomen. Maar de omstandighe-
den zijn vruchtbare grond voor verleidingen. Van het ene komt het 
andere, en al snel kunnen de gevolgen tragisch zijn. Het is veel 
gemakkelijker om dergelijke omstandigheden vanaf het begin te 
mijden, zodat verleidingen geen voet aan de grond krijgen.25

fatsoen

Wees fatsoenlijk. Ingetogenheid qua kleding, taalgebruik en hou-
ding is een waarachtig teken van beschaving en een kenmerk van 
een deugdzame heilige der laatste dagen. […] Mijd het laag- bij- de- 
grondse, het vulgaire en het dubbelzinnige.26

‘Als je verkering hebt, plan dan zorgvuldig 
positieve en opbouwende activiteiten.’



H o o f d s t U K  1 7

239

gezonde, positieve activiteiten

Overwin het kwade met het goede. U kunt veel kwade neigingen 
overwinnen door goede lichaamsbeweging en gezonde activiteiten. 
Een gezonde ziel, vrij van de dempende invloeden van alcohol en 
tabak op lichaam en geest, is beter toegerust om de duivel de baas 
te zijn.27

Als je verkering hebt, plan dan zorgvuldig positieve en opbou-
wende activiteiten, en vermijd dat je samen niets anders te doen 
hebt dan lichamelijke genegenheid uit te wisselen. Dit is […] het 
beginsel dat we ons leven moeten vullen met positieve bezigheden, 
zodat het negatieve geen kans krijgt.28

Vul het leven met positieve krachtbronnen. Het is niet voldoende 
als we alleen maar proberen het kwaad te weerstaan of ons leven 
van zonden te reinigen. We moeten ons leven met rechtschapen-
heid vullen. We moeten activiteiten ontplooien waardoor we gees-
telijke kracht krijgen.

En dan bedoel ik dat we ons in de Schriften moeten verdiepen. 
Als we dagelijks de Schriften bestuderen, wordt ons leven vervuld 
met een kracht die nergens anders te vinden is. Dagelijks bidden is 
ook een bron van kracht. Als we vasten voor specifieke kracht of 
een speciale zegen, kunnen we de kracht krijgen die onze eigen 
kracht overstijgt. Christelijke dienstbaarheid, naar de kerk gaan, in 
het koninkrijk werkzaam zijn — dit alles draagt bij tot de ontwik-
keling van onze kracht en macht.

We moeten meer doen dan alleen de negatieve invloeden uit ons 
leven verwijderen. We moeten ze vervangen door rechtschapen 
activiteiten waardoor we de kracht en de vastberadenheid krijgen 
om goed te leven.29

4
Door middel van oprechte bekering kunnen zij die in 

seksuele zonden verstrikt zijn weer rein worden.

Er zijn mensen voor wie de raad ‘voorkomen is beter dan gene-
zen’ te laat komt. U bent misschien al in de val van ernstige zon-
den gelopen. In dat geval hebt u geen andere keus dan de schade 
te herstellen en u van uw zonden te bekeren. Ik wil graag vijf 
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belangrijke stappen bespreken om weer zedelijk rein te worden. 
Onttrek u onmiddellijk aan elke situatie waarin u tot zonde verleid 
kunt worden. Smeek de Heer om de kracht om te overwinnen. Laat 
uw priesterschapsleiders hulp verlenen om de zonde recht te zetten 
en in het gezelschap van de Heer terug te keren. Drink uit de bron 
van God en vul uw leven met positieve krachtbronnen. Bedenk dat 
u door volledige bekering weer rein kunt worden.

Voor wie zich oprecht bekeren, staat de belofte vast. U kunt weer 
rein worden. De wanhoop kan weggenomen worden. U zult met de 
zoete vrede van vergeving vervuld worden. In deze bedeling sprak 
de Heer met duidelijkheid de volgende woorden: ‘Zie, wie zich van 
zijn zonden bekeerd heeft, die ontvangt vergeving, en Ik, de Heer, 
denk er niet meer aan’ (LV 58:42).30

5
Ouders behoren hun kinderen te leren dat ze 

de wet van kuisheid moeten naleven.

Ouders behoren hun kinderen al op jonge leeftijd concrete 
instructies inzake kuisheid te geven, zowel voor hun lichamelijke 
als morele bescherming.31

President ezra taft Benson geeft ouders de raad om hun 
kinderen in de wet van kuisheid te onderwijzen.
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Als ouders elkaar liefhebben en respecteren, en als in hun heilige 
partnerschap sprake is van volledige steun en onbetwiste trouw, 
leveren die essentiële ingrediënten toekomstige gezinnen met die-
zelfde kenmerken op. Omgekeerd geldt dat als er thuis sprake is 
van gekibbel, ruzies en gebrek aan harmonie, en er buitenshuis 
gevaarlijk met anderen wordt geflirt, toekomstige gezinnen daar-
door verzwakt worden. […]

[…] Ons gezin moet een sterke vesting worden door rechtscha-
penheid in ere te houden en thuis de vrede, eenheid en onzelf-
zuchtigheid te vestigen die voortvloeien uit persoonlijke reinheid, 
onbetwiste trouw en eenvoudige toewijding aan het gezin. Ouders 
moeten het huwelijk als goddelijk instituut aanvaarden en het 
ouderschap eren. Kinderen moeten door voorschrift en voorbeeld 
geïnspireerd worden zich op een huwelijk voor te bereiden, onkuis-
heid te weren als een erge ziekte, en de andere fundamentele chris-
telijke deugden aan de dag te leggen.32

6
God heeft ons de wet van kuisheid gegeven 

om ons vreugde te brengen.

Onze hemelse Vader wil niets liever dan dat wij gelukkig zijn. Hij 
zegt alleen maar datgene tegen ons wat ons vreugde zal brengen. 
En de wet van kuisheid is een van de betrouwbaarste beginselen 
waardoor wij vreugde kunnen vinden. Ik bid met heel mijn hart dat 
u in alle ernst zult nadenken over de vreugdevolle gevolgen van 
gehoorzaamheid aan deze wet, en over de tragische gevolgen van 
het overtreden ervan.33

Een reden voor deugd — waartoe persoonlijke kuisheid, reine 
gedachten en daden, en integriteit behoren — is dat we de Geest 
en de macht van God in ons leven moeten hebben om Gods werk 
te doen. Zonder die macht en invloed staan we er niet beter voor 
dan mensen in andere organisaties. Die deugd stralen we uit en zal 
anderen aanzetten tot een beter leven en niet- leden om meer over 
ons geloof te willen weten.34

Wees trouw aan Gods heilige wetten. Bedenk dat ze niet onge-
straft overtreden kunnen worden. Als u hier op aarde gelukkig en 
succesvol wilt zijn in uw relaties, verkeringstijd en het stichten van 
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een gezin, leid uw leven dan volgens de eeuwige wetten van de 
hemel. Er is geen andere manier.35

Onzedelijkheid brengt slechts kortstondig geluk. Er schuilt geen 
vreugde in het overtreden van de wet van kuisheid. Het tegendeel 
is waar. Het zal misschien even leuk zijn. Een tijdlang lijkt alles 
geweldig. Maar al snel loopt de relatie stuk. Dan krijgen we gevoe-
lens van schuld en schaamte. We worden bang dat onze zonden 
ontdekt zullen worden. Dan moeten we geheimzinnig doen, zaken 
verbergen, liegen en bedriegen. De liefde sterft af. Verbittering, 
jaloezie, woede en zelfs haat beginnen te groeien. En dat zijn alle-
maal natuurlijke gevolgen van zonde en overtreding.

Maar als we aan de andere kant de wet van kuisheid naleven en 
zedelijk rein blijven, worden we gezegend met meer liefde en rust, 
meer vertrouwen en respect voor onze huwelijkspartner, meer toe-
wijding aan elkaar, en daardoor een diep en doordringend gevoel 
van vreugde en geluk.36

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• President Benson zegt dat de norm van de Heer inzake seksu-

ele reinheid ‘duidelijk en onmiskenbaar’ is (paragraaf 1). Waarin 
verschilt deze norm van de boodschappen van de wereld?

• Wat zijn enkele gevolgen als wij de wet van kuisheid overtreden? 
(Zie paragraaf 2 voor enkele voorbeelden.)

• Wat kunnen we concreet doen om onszelf en onze gezinsleden 
tegen seksuele verleidingen te wapenen? (Zie paragraaf 3 voor 
enkele voorbeelden.)

• Lees president Bensons raad aan wie in ‘ernstige zonden’ verstrikt 
zijn (paragraaf 4). Wat zijn uw gedachten en gevoelens over de 
belofte van de Heer dat Hij de boetvaardigen in zijn gezelschap 
terug zal laten keren?

• Waarom is het volgens u belangrijk dat ouders ‘hun kinderen al 
op jonge leeftijd concrete instructies inzake kuisheid geven’? Hoe 
beïnvloedt de trouw van de ouders aan elkaar de gevoelens van 
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hun kinderen ten opzichte van het huwelijk en de wet van kuis-
heid? (Zie paragraaf 5.)

• Wat zijn enkele ‘vreugdevolle gevolgen’ van gehoorzaamheid aan 
de wet van kuisheid? (Zie paragraaf 6 voor enkele voorbeelden.)

Relevante Schriftteksten
Genesis 39:7–21; 1 Korintiërs 6:18–20; Galaten 5:16; Alma 38:12; 

39:3–5; 3 Nephi 12:27–30; LV 42:22–25

Onderwijstip
‘Moedig de leerlingen aan om voorbereid naar de klas te komen 

en actief deel te nemen. Als zij er zelf naar streven om het evangelie 
te leren, zullen ze ook bereid zijn om bij te dragen tot een optimale 
leersituatie.’ (Onderwijzen — geen grotere roeping [1999], p. 80.)
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Hoed u voor hoogmoed

‘Hoogmoed is de universele zonde, de grote ondeugd. 
Het tegengif voor hoogmoed is nederigheid.’

Uit het leven van Ezra Taft Benson

In zijn eerste conferentietoespraak als president van de kerk zette 
president Ezra Taft Benson de verschillen tussen hoogmoed en 
nederigheid uiteen:

‘Hoogmoed kijkt niet op naar God en bekommert zich niet 
om het goede, maar wendt zich tot de mens en betwist de 
waarheid. […]

‘Hoogmoed wordt gekenmerkt door: “Wat wil ik in mijn leven 
bereiken?” In plaats van: “Wat wil God dat ik met mijn leven doe?” 
Het is onze wil tegenover die van God. Het is de vrees voor mensen 
boven de vrees voor God.

‘Nederigheid geeft gehoor aan Gods wil — aan de vrees voor 
zijn oordelen en aan de behoeften van onze medemens. Bij de 
hoogmoedigen klinkt het applaus van de wereld in hun oren; bij de 
nederigen verwarmt het applaus van de hemel hun hart.’ 1

Die leringen waren bekend voor de mannen die met president 
Benson in het Quorum der Twaalf Apostelen hadden samenge-
werkt. Zij wisten dat hij zich als president van hun quorum nooit 
druk maakte om zijn eigen opvattingen — hij wilde alleen de wil 
van God leren kennen en volgen. President Boyd K. Packer, die 
later zelf als president van het Quorum der Twaalf werkzaam was, 
deed de wijze waarop president Bensons besprekingen in quorum-
vergaderingen aanpakte uit de doeken: ‘Je kon het oneens zijn met 
president Benson zonder je zorgen te hoeven maken dat hij dat 
persoonlijk opvatte. We bespraken zaken vrijuit zonder ons zor-
gen te maken over wat zijn standpunt was.’ 2 Ouderling Russell M. 
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Nelson, die twee jaar lang onder president Bensons leiding in het 
Quorum der Twaalf werkzaam was, heeft gezegd: ‘Bij elke over-
weging, zelfs als hij er anders over dacht, beoordeelde president 
Benson een situatie naar slechts één maatstaf: wat is het beste voor 
het koninkrijk? Als dat inhield dat iets anders moest gaan dan hij 
dat zou doen, dan was dat maar zo. Hij wilde alleen wat het beste 
voor het koninkrijk was.’ 3

Als bewindspersoon was president Benson net zo gedreven om 
te doen wat het beste was voor het koninkrijk van God. Toen hij 
als minister van landbouw van de Verenigde Staten werkzaam was, 
kreeg hij veel ‘applaus van de wereld’ 4, alsook een flinke dosis 
harde kritiek. Hij liet zich door beide niet van de wijs brengen. Hij 
ging liever uit van de woorden die hij regelmatig van zijn vrouw, 
Flora, te horen kreeg: ‘Maak je geen zorgen om wat de wereld van 
je vindt, zolang je maar oprecht bent voor de Heer.’ 5 Tevreden met 
het stille ‘applaus van de hemel’ 6, streefde hij er altijd naar gehoor 
aan Gods wil te geven.

Leringen van Ezra Taft Benson
1

De Heer heeft ons gewaarschuwd om 
ons te hoeden voor hoogmoed.

In de Leer en Verbonden staat dat het Boek van Mormon ‘een kro-
niek bevat van een gevallen volk’. (LV 20:9.) Waarom vielen zij? Dat is 
een van de voornaamste boodschappen van het Boek van Mormon. 
Mormon geeft in een van de laatste hoofdstukken van het boek het 
antwoord op die vraag: ‘Zie, de hoogmoed van deze natie, ofwel 
het volk der Nephieten, zal blijken hun vernietiging te zijn.’ (Moroni 
8:27.) En verder, voor het geval we in het Boek van Mormon zouden 
voorbijgaan aan die ernstige boodschap van een gevallen volk, waar-
schuwt de Heer ons in de Leer en Verbonden: ‘Hoedt u voor hoog-
moed, opdat gij niet wordt zoals de Nephieten vanouds.’ (LV 38:39.)

Ik bid om de steun van uw geloof en gebeden terwijl ik ernaar 
streef licht te verschaffen over deze boodschap uit het Boek van 
Mormon: de zonde van hoogmoed. Deze boodschap drukt al enige 
tijd zwaar op mijn ziel. Ik weet dat het de wil van de Heer is dat ik 
daar nu over spreek.



H o o f d s t U K  1 8

247

In de grote raadsvergadering in het voorsterfelijk bestaan werd 
Lucifer, een ‘zoon des dageraads’, door hoogmoed geveld. (2 Nephi 
24:12–15; zie ook LV 76:25–27; Mozes 4:3.) Aan het einde van deze 
wereld, wanneer God de aarde met vuur zal reinigen, zullen de 
hoogmoedigen als stoppels worden verbrand en zullen de zacht-
moedigen de aarde beërven. (Zie 3 Nephi 12:5; 25:1; LV 29:9; GJS 
1:37; Maleachi 4:1.)

Drie keer in de Leer en Verbonden gebruikt de Heer de zinsnede 
‘hoed[t] u voor hoogmoed’, waaronder een waarschuwing aan de 
tweede ouderling van de kerk, Oliver Cowdery, en aan Emma 
Smith, de vrouw van de profeet. (LV 23:1; zie ook 25:14; 38:39.)7

2
Bij hoogmoed staat vijandschap tegen God 

en tegen onze medemens centraal.

Hoogmoed is een zonde die heel verkeerd begrepen wordt, 
waardoor velen in onwetendheid zondigen. (Zie Mosiah 3:11; 
3 Nephi 6:18.) In de Schriften bestaat gerechtvaardigde trots niet. 
Trots, of hoogmoed, wordt altijd als zonde beschouwd. Wij moeten 
dus, ongeacht hoe de wereld het woord ziet, gaan begrijpen hoe 
God dat woord gebruikt om de taal van de heilige Schrift te kun-
nen begrijpen en er ons voordeel mee te doen. (Zie 2 Nephi 4:15; 
Mosiah 1:3–7; Alma 5:61.)

De meesten van ons beschouwen hoogmoed als een vorm van 
egoïsme, verwaandheid, eigendunk, aanmatiging of hooghartigheid. 
Dat zijn inderdaad allemaal bestanddelen van deze zonde, maar de 
kern ontbreekt nog steeds.

Bij hoogmoed staat vijandschap centraal — vijandschap tegen 
God en vijandschap tegen onze medemens. Vijandschap betekent 
haat, afkeer, verzet. Het is de macht waarmee Satan over ons wil 
heersen.

Hoogmoed is concurrerend van aard. Wij stellen onze wil tegen-
over die van God. Als wij ons hoogmoedig tegen God opstellen, is 
dat in de geest van ‘mijn wil en niet de uwe geschiede’. Zoals Paulus 
zei, ‘zoeken zij hun eigen belang, niet de zaak van Christus Jezus’ 
(Filippenzen 2:21).
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Wanneer wij onze wil belangrijker achten dan Gods wil, kunnen 
verlangens, lusten en hartstochten ongeremd voortwoekeren. (Zie 
Alma 38:12; 3 Nephi 12:30.)

De hoogmoedigen kunnen Gods gezag en leiding niet in hun 
leven accepteren. (Zie Helaman 12:6.) Zij stellen hun voorstelling 
van de waarheid tegenover Gods grote kennis, hun vermogens 
tegenover Gods priesterschapsmacht, hun prestaties tegenover zijn 
machtige werken.

Onze vijandschap tegen God neemt vele verschillende vormen 
aan, zoals opstandigheid, verstoktheid van hart, halsstarrigheid, 
onboetvaardigheid, opgeblazenheid, lichtgeraaktheid en het vragen 
om tekenen. De hoogmoedigen willen dat God het met hen eens is. 
Zij voelen er niets voor hun inzichten te veranderen om ze te laten 
stroken met die van God.

Nog een belangrijk onderdeel van deze zeer veel voorkomende 
zonde is vijandigheid tegen onze medemensen. Wij zijn dagelijks 
in de verleiding om onszelf boven anderen te verheffen en hen te 
kleineren. (Zie Helaman 6:17; LV 58:41.)

De hoogmoedigen maken van iedere medemens een tegen-
stander door hun intellect, meningen, werken, rijkdom, talenten of 
welke andere wereldse maatstaf dan ook, tegen anderen af te zet-
ten. C. S. Lewis heeft gezegd: ‘Hoogmoed schept er geen genoegen 
in iets te hebben, maar alleen in het méér hebben dan de ander. […] 
Het is de vergelijking die de mens hoogmoedig maakt: het genoe-
gen om boven de rest uit te steken. Neem het concurrentie- element 
weg, en er is geen hoogmoed meer.’ (Mere Christianity, New York: 
Macmillan, 1952, pp. 109–110.)

In de grote raadsvergadering in het voorsterfelijk bestaan 
poneerde Lucifer zijn voorstel in strijd met het plan van de Vader 
zoals dat door Jezus Christus werd voorgesteld. (Zie Mozes 4:1–3.) 
Hij wilde boven alle anderen geëerd worden. (Zie 2 Nephi 24:13.) 
Kortom, het was zijn hoogmoedige verlangen God te onttronen. 
(Zie LV 29:36; 76:28.)

De Schriften staan vol bewijzen van de ernstige gevolgen voor de 
mens, groepen mensen, steden en volken van de zonde die hoog-
moed heet. ‘Hovaardij gaat vooraf aan het verderf, en hoogmoed 
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komt voor de val.’ (Spreuken 16:18.) De Nephitische natie en de 
stad Sodom gingen erdoor ten onder. (Zie Moroni 8:27; Ezechiël 
16:49–50.)8

3
De hoogmoedigen vrezen het oordeel van de 

mens meer dan het oordeel van God.

Christus werd wegens de hoogmoed van de mensen gekruisigd. 
De Farizeeën waren zo verbolgen omdat Jezus beweerde de Zoon 
van God te zijn, hetgeen hun positie bedreigde, dat zij zijn dood 
beraamden. (Zie Johannes 11:53.)

Saul werd een vijand van David ten gevolge van hoogmoed. Hij 
was jaloers omdat de menigte vrouwen van Israël zongen: ‘Saul 
heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden.’ 
(1 Samuël 18:6–8.)

De hoogmoedigen vrezen het oordeel van de mens meer dan 
het oordeel van God. (Zie LV 3:6–7; 30:1–2; 60:2.) ‘Wat zullen de 

Koning noachs hoogmoed leidde tot Abinadi’s dood en tot zijn eigen dood.
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mensen van mij denken?’ weegt voor hen zwaarder dan ‘Wat zal 
God van mij denken?’

Koning Noach stond op het punt de profeet Abinadi los te laten, 
maar doordat zijn goddeloze priesters zijn hoogmoed prikkelden, 
moest Abinadi het met de vuurdood bekopen. (Zie Mosiah 17:11–
12.) Herodes betreurde het verzoek van zijn vrouw om Johannes 
de Doper te onthoofden. Maar zijn hoogmoedige verlangen om zijn 
gezicht niet te verliezen ten opzichte van ‘hen die mede aanlagen’, 
kostte Johannes zijn leven. (Matteüs 14:9; zie ook Marcus 6:26.)

Vrees voor het oordeel van de mens komt tot uiting in het streven 
naar andermans goedkeuring. De hoogmoedigen zijn ‘gesteld op de 
eer der mensen, meer dan op de eer van God’. ( Johannes 12:42–
43.) De zonde schuilt in onze beweegredenen om iets te doen. 
Jezus heeft gezegd: ‘Ik doe altijd wat [God] behaagt.’ ( Johannes 
8:29.) Zouden wij er niet goed aan doen ons te laten bewegen door 
het behagen van God in plaats van ons te willen verheffen boven 
onze broeder en een ander de loef af te steken?

Sommige hoogmoedigen interesseert het niet zozeer of zij vol-
doende verdienen om in hun behoeften te voorzien, waar het hen 
om gaat, is méér te verdienen dan een ander. Hun beloning is om 
boven anderen uit te steken. Dat is de vijandschap die veroorzaakt 
wordt door hoogmoed.

Wanneer hoogmoed ons hart in bezit heeft genomen, verliezen 
wij onze onafhankelijkheid van de wereld en knechten wij ons aan 
het oordeel van mensen. De wereld roept luider dan de influisterin-
gen van de Heilige Geest. De redeneringen van de mens schuiven 
de openbaringen van God terzijde, en de hoogmoedigen laten de 
roede van ijzer los. (Zie 1 Nephi 8:19–28; 11:25; 15:23–24.)9

4
Hoogmoed manifesteert zich op vele manieren.

Hoogmoed is een zonde die we meteen bij anderen herken-
nen, maar die we zelden in onszelf erkennen. De meesten van ons 
beschouwen hoogmoed als een zonde van de elite, zoals de welge-
stelden en de geleerden die neerkijken op de rest van de mensheid. 
(Zie 2 Nephi 9:42.) Er bestaat echter een kwaal die veel vaker onder 
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ons voorkomt — hoogmoed van onderen af naar boven toe. Die 
manifesteert zich op legio manieren, zoals vitten, roddelen, kritise-
ren, morren, de tering niet naar de nering willen zetten, afgunstig 
zijn, begeren, het onthouden van dankbaarheid en lof die een ander 
zouden kunnen opbeuren, niet willen vergeven en jaloers zijn.

Ongehoorzaamheid is in wezen een hoogmoedige machtsstrijd 
tegen iemand die een gezagspositie ten opzichte van ons bekleedt. 
Dat kan een ouder, een priesterschapsleider, een leerkracht of 
uiteindelijk God zijn. Een hoogmoedig mens haat het feit dat er 
iemand boven hem staat. Hij is van mening dat zijn positie daardoor 
verlaagd wordt.

Zelfzucht is een van de veel voorkomende facetten van hoog-
moed. ‘Welke uitwerking alles op mij heeft’ is het enige wat belang-
rijk is — met als gevolg eigendunk, zelfmedelijden, wereldse 
zelfvervulling, zelfvoldoening, en uit zijn op eigen voordeel.

Hoogmoed voert tot geheime verenigingen die in het leven wor-
den geroepen om macht, gewin en de lof van de wereld te ver-
krijgen. (Zie Helaman 7:5; Ether 8:9, 16, 22–23; Mozes 5:31.) Deze 
uitwas van de zonde die hoogmoed heet, namelijk geheime vereni-
gingen, heeft zowel de Jareditische als de Nephitische beschaving 
onderuit gehaald en heeft de val van menig volk veroorzaakt, of zal 
dat nog doen. (Zie Ether 8:18–25.)

Nog een facet van hoogmoed is twist. Woordenwisselingen, 
ruzies, onrechtvaardige heerschappij, generatiekloven, echtscheidin-
gen, mishandeling, relletjes en alle onlusten horen in deze categorie 
van de hoogmoed thuis.

Ruzie in ons gezin verjaagt de Geest van de Heer. Het verjaagt ook 
veel van onze gezinsleden. Twist varieert van een onvriendelijk woord 
tot wereldwijde conflicten. In de Schriften staat: ‘Door overmoed ont-
staat slechts twist.’ (Spreuken 13:10; zie ook Spreuken 28:25.)

De Schriften getuigen dat de hoogmoedigen snel gekrenkt en 
rancuneus zijn. (Zie 1 Nephi 16:1–3.) Zij weerhouden hun vergeving 
om een ander bij hen in het krijt te laten staan en om hun gekrenkte 
gevoelens te rechtvaardigen.

De hoogmoedigen laten zich niet gemakkelijk adviseren of ver-
beteren. (Zie Spreuken 15:10; Amos 5:10.) Zij nemen een defensieve 
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houding aan om hun zwakheden en mislukkingen te rechtvaardi-
gen en goed te praten. (Zie Matteüs 3:9; Johannes 6:30–59.)

De hoogmoedigen hebben de wereld nodig om hun te vertellen 
of ze al dan niet van waarde zijn. Hun eigenwaarde wordt bepaald 
door de plaats die anderen hun op de ladder van het wereldse suc-
ces toekennen. Zij voelen zich waardevol als persoon als het aantal 
mensen onder hen qua prestatie, talent, schoonheid of intellect 
maar groot genoeg is. Hoogmoed is afstotelijk. Hoogmoed beweert: 
‘Als jij slaagt, ben ik een mislukkeling.’

Als we God liefhebben, zijn wil doen en zijn oordeel meer vre-
zen dan dat van mensen, zullen we een positief zelfbeeld hebben.10

5
Hoogmoed beperkt of verhindert onze vooruitgang.

Hoogmoed is een vernietigende zonde omdat zij de vooruitgang 
beperkt of verhindert. (Zie Alma 12:10–11.) De hoogmoedigen zijn 
niet onderwijsbaar. (Zie 1 Nephi 15:3, 7–11.) Zij zijn niet bereid van 
mening te veranderen en waarheid te aanvaarden, omdat dit zou 
betekenen dat zij het aanvankelijk bij het verkeerde eind hadden.

nederigheid maakt huwelijken en gezinnen eendrachtig en sterk.
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Hoogmoed heeft een nadelige uitwerking op al onze betrek-
kingen — onze betrekkingen met God en zijn dienstknechten, de 
betrekking tussen man en vrouw, tussen ouder en kind, tussen werk-
gever en werknemer, tussen leerkracht en leerling, tussen ons en 
de gehele mensheid. De mate van onze hoogmoed bepaalt hoe wij 
onze God en onze broeders en zusters behandelen. Christus wil ons 
verheffen tot waar Hij is. Willen wij hetzelfde doen voor anderen?

Hoogmoed vermindert ons besef dat wij allen kinderen van God 
en broeders en zusters van elkaar zijn. Hoogmoed deelt ons naar 
‘standsverschil’ in, volgens onze ‘rijkdommen’ en onze ‘gelegenheid 
kennis op te doen’. (3 Nephi 6:12.) Eensgezindheid is onmogelijk 
voor hoogmoedige mensen, en tenzij wij één zijn, zijn wij niet van 
de Heer. (Zie Mosiah 18:21; LV 38:27; 105:2–4; Mozes 7:18.)

Denk eens goed na over wat hoogmoed ons in het verleden 
heeft gekost, en wat het ons nu kost in ons eigen leven, in ons 
gezin en in de kerk.

Denk eens na over de bekering die plaats zou kunnen vinden 
waardoor levens veranderd, huwelijken behouden en gezinnen ver-
sterkt zouden worden als de hoogmoed ons er niet van weerhield 
onze zonden te belijden en te verzaken. (Zie LV 58:43.)

Denk eens aan de velen die minderactief zijn omdat zij zich bele-
digd voelen en hun hoogmoed hen niet toelaat om te vergeven of 
aan het avondmaal deel te nemen.

Denk eens aan de tienduizenden jongemannen en echtparen die 
op zending zouden kunnen gaan, ware het niet dat de hoogmoed 
hen ervan weerhoudt hun hart aan God over te geven. (Zie Alma 
10:6; Helaman 3:34–35.)

Denk er eens aan hoe het tempelwerk zou toenemen als de tijd 
die aan dit goddelijk dienstbetoon werd besteed belangrijker was 
dan de vele hoogmoedige activiteiten die om onze tijd wedijveren.11

6
Het tegengif voor hoogmoed is nederigheid.

Wij hebben allemaal op verschillende momenten en in verschil-
lende mate met hoogmoed te maken. Nu kunt u begrijpen waarom 
het gebouw in de droom van Lehi, dat de hoogmoed van de wereld 
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voorstelde, groot en ruim was en waarom de menigte die er bin-
nenging groot was. (Zie 1 Nephi 8:26, 33; 11:35–36.)

Hoogmoed is de universele zonde, de grote ondeugd. Ja, hoog-
moed is daadwerkelijk de universele zonde, de grote ondeugd.

Het tegengif voor hoogmoed is nederigheid — ootmoed, onder-
worpenheid. (Zie Alma 7:23.) Het is het gebroken hart en de versla-
gen geest. (Zie 3 Nephi 9:20; 12:19; LV 20:37; 59:8; Psalmen 34:18; 
Jesaja 57:15; 66:2.) Zoals Rudyard Kipling het zo treffend verwoordde:

Het tumult en de kreten vergaan;
Kapiteins en koningen kijken verward.
Maar uw aloude offer blijft bestaan:
Een nederig en gebroken hart.
Here God der heerscharen, wil bij ons zijn,
Opdat wij niet vergeten — opdat wij niet vergeten. […]

God zal een nederig volk hebben. Wij hebben de keus: uit ons-
zelf nederig zijn of ertoe gedrongen worden. Alma zei: ‘Gezegend 
zijn zij die zich verootmoedigen zonder te worden gedrongen oot-
moedig te zijn.’ (Alma 32:16.)

Laten wij ervoor kiezen nederig te zijn.

Wij kunnen ervoor kiezen ons te verootmoedigen door onze 
vijandschap tegen onze broeders en zusters te overwinnen, door 
hen evenzeer te achten als onszelf en door hen te verheffen tot 
hetzelfde of zelfs een hoger niveau dan het onze. (Zie LV 38:24; 
81:5; 84:106.)

Wij kunnen ervoor kiezen ons te verootmoedigen door raad en 
kastijding aan te nemen. (Zie Jakob 4:10; Helaman 15:3; LV 63:55; 
101:4–5; 108:1; 124:61, 84; 136:31; Spreuken 9:8.)

Wij kunnen ervoor kiezen ons te verootmoedigen door vergeving 
te schenken aan wie ons gekrenkt hebben. (Zie 3 Nephi 13:11, 14; 
LV 64:10.)

Wij kunnen ervoor kiezen ons te verootmoedigen door onbaat-
zuchtig te dienen. (Zie Mosiah 2:16–17.)

Wij kunnen ervoor kiezen ons te verootmoedigen door op zen-
ding te gaan en het woord te verkondigen dat anderen ertoe kan 
brengen zich te verootmoedigen. (Zie Alma 4:19; 31:5; 48:20.)
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Wij kunnen ervoor kiezen ons te verootmoedigen door vaker 
naar de tempel te gaan.

Wij kunnen ervoor kiezen ons te verootmoedigen door onze 
zonden te belijden en te verzaken en uit God geboren te worden. 
(Zie LV 58:43; Mosiah 27:25–26; Alma 5:7–14, 49.)

Wij kunnen ervoor kiezen ons te verootmoedigen door God lief 
te hebben, onze wil ondergeschikt te maken aan de zijne en Hem 
op de eerste plaats te stellen in ons leven. (Zie 3 Nephi 11:11; 13:33; 
Moroni 10:32.)

Laten wij ervoor kiezen nederig te zijn. Wij kunnen het. Ik weet 
dat we het kunnen.

Geliefde broeders en zusters, we moeten ons voorbereiden om 
Zion te verlossen. Het was in wezen de zonde van hoogmoed die 
ons belette Zion te vestigen in de tijd van de profeet Joseph Smith. 
Het was diezelfde zonde van hoogmoed die een eind maakte aan 
de toewijding onder de Nephieten. (Zie 4 Nephi 1:24–25.)

Hoogmoed is het grote struikelblok voor Zion. Ik herhaal: hoog-
moed is daadwerkelijk het grote struikelblok voor Zion.

Wij moeten het vat van binnen reinigen door hoogmoed te over-
winnen. (Zie Alma 6:2–4; Matteüs 23:25–26.)

We moeten ons overgeven ‘aan de ingevingen van de Heilige 
Geest’, de hoogmoedige ‘natuurlijke mens’ afleggen, ‘een heilige 
word[en] door de verzoening van Christus, de Heer’, en worden ‘als 
een kind: onderworpen, zachtmoedig, ootmoedig.’ (Mosiah 3:19; 
zie ook Alma 13:28.)

Het is mijn vurige gebed dat we dat mogen doen en voort zullen 
gaan om onze goddelijke bestemming te verwezenlijken.12

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• President Benson wijst erop dat hoogmoed tot de vernietiging 

van het Nephitische volk heeft geleid (zie paragraaf 1.) Waarom 
denkt u dat hoogmoed zo’n vernietigende uitwerking heeft?
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• In welke opzichten kunnen mensen ‘[hun] wil tegenover die van 
God’ stellen? (Zie paragraaf 2.) Welke zegeningen vloeien ons 
zoal toe wanneer we Gods wil volgen?

• Waarom weegt voor ons ‘Wat zullen de mensen van mij denken?’ 
soms zwaarder dan ‘Wat zal God van mij denken?’ (Zie para-
graaf 3.) Hoe verandert ons leven wanneer ons grootste verlan-
gen is God te behagen?

• Neem de manifestaties van hoogmoed in paragraaf 4 door. Hoe 
kunnen we die manifestaties van hoogmoed in ons leven mijden?

• President Benson zegt: ‘Hoogmoed heeft een nadelige uitwerking 
op al onze betrekkingen’ — met God en met anderen (para-
graaf 5). Waarom is dat zo? In welke opzichten worden onze 
betrekkingen beter wanneer we nederig zijn?

• In paragraaf 6 noemt president Benson manieren waarop we 
ervoor kunnen kiezen ons te verootmoedigen. Waarom is het 
beter om uit eigen keuze ootmoedig te zijn dan ertoe te worden 
gedrongen?

Relevante Schriftteksten
Matteüs 23:12; Lucas 18:9–14; Jakobus 4:6; Alma 5:27–28; LV 

112:10; 121:34–40

Studietip
Om de woorden van een profeet op uzelf van toepassing te 

maken, is het nuttig om na te gaan wat zijn leringen voor u beteke-
nen. (Zie Onderwijzen — geen grotere roeping [1999], pp. 174–175.) 
Vraag u af hoe die leringen u bij uw zorgen, vragen en moeilijkhe-
den in uw leven van pas kunnen komen.

Noten
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Leiderschap

‘Als u toekomstige leiders voor de kerk, [uw] 
land en in uw gezin wilt opleiden, moet u 

standvastig in het geloof zijn en onwankelbaar 
in de aanwezigheid van het kwaad.’

Uit het leven van Ezra Taft Benson

Ezra Taft Benson leerde op jonge leeftijd al leiderskwaliteiten 
ontwikkelen. Toen hij bijna dertien was, werd zijn vader op zending 
geroepen. Als het oudste kind in het gezin nam Ezra in de afwezig-
heid van zijn vader veel leidinggevende taken op de familieboerde-
rij op zich. Enkele jaren later, toen hij naar de Britse Zending was 
geroepen, diende hij als gemeentepresident en als president van 
de Newcastle Conference (vergelijkbaar met wat nu een district is). 
Later is hij in drie ringpresidiums werkzaam geweest — één keer als 
raadgever, één keer voor een korte periode als ringpresident en één 
keer voor een langere periode als ringpresident. Beroepsmatig heeft 
hij vele leidinggevende functies in de landbouwindustrie bekleed. 
Op grond van zijn leiderschap en deskundigheid op landbouwge-
bied vroeg president Dwight D. Eisenhower hem voor de hoogste 
landbouwpost in de Verenigde Staten. Acht jaar lang werkte hij 
onder president Eisenhower als minister van landbouw.

Voordat hij president van de kerk werd, was president Benson 
twaalf jaar president van het Quorum der Twaalf Apostelen. De quo-
rumleden hadden groot respect voor hun leider. Ouderling Bruce R. 
McConkie ‘vertelde familieleden vaak dat volgens hem niemand in 
de kerk in bestuurlijk opzicht aan president Benson kon tippen’.1

President Benson stimuleerde de leden van het Quorum der 
Twaalf hun mening niet onder stoelen of banken te steken, ook 
al was hij zelf een andere mening toegedaan. Toen ouderling 
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President Ezra Taft Benson en zijn raadgevers in het Eerste Presidium: 
president Gordon B. Hinckley (links) en president Thomas S. Monson (rechts)
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Russell M. Nelson pas tot het quorum was toegetreden, leek het 
hem gepast zich eerst op de vlakte te houden. ‘Maar [president 
Benson] wilde daar niets van weten’, zei hij. ‘Het was zelfs zo dat 
als ik mijn mond ergens over hield, hij de woorden uit me trok.’ 2

Hoewel president Benson naar ieders mening vroeg, liet hij een 
bespreking niet alle kanten opgaan. President Howard W. Hunter 
zei dat hij ‘wist hoe hij [de] apostelen een openhartige bespreking 
kon laten voeren en in staat [was] die te sturen en te leiden, en tot 
een unaniem en eensgezind besluit te komen’.3 Wanneer ‘hij vond 
dat er genoeg gediscussieerd was, zei hij gewoonlijk: “Ik denk dat 
we genoeg hooi verzameld hebben. Laten we er balen van maken”, 
waarna er een besluit werd genomen.’ 4

President Benson gaf om wie hij leidde en onderwees door zijn 
voorbeeld. ‘Hij houdt als geen ander rekening met zijn collega’s 
en met hun welzijn’, zei president Gordon B. Hinckley. ‘Hij vraagt 
anderen niets te doen waartoe hij zelf niet bereid is, maar stelt een 
voorbeeld van hulpvaardigheid dat wij kunnen volgen.’ 5 President 
Benson kon werkzaamheden ook doeltreffend delegeren, want hij 
zorgde er wel voor dat anderen ervan leerden en groeiden.

In de algemene conferentie waarin president Benson als pre-
sident van de kerk gesteund werd, sprak president Gordon B. 
Hinckley zijn overtuiging uit dat de Heer president Benson gekozen 
en voorbereid had om de kerk te leiden:

‘Ik geef u mijn getuigenis dat het de Heer was die bijna drie-
enveertig jaar geleden Ezra Taft Benson als lid van het Raad 
der Twaalf Apostelen koos. Het is de Heer die hem al die jaren 
beproefd en getraind, geleid en voorbereid heeft. […]

‘Als iemand die hem kent en aan zijn zijde staat, getuig ik dat hij 
een man vol geloof is, een ervaren leider met liefde voor de Heer en 
zijn werk, met liefde voor de zoons en dochters van God waar ook 
ter wereld. Hij is een man die zijn bekwaamheid bewezen heeft.’ 6
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Leringen van Ezra Taft Benson
1

Effectieve leiders zijn standvastig in het 
geloof en geven het goede voorbeeld.

Christus’ leiderschap won aan kracht door het voorbeeld dat 
Hij gaf. Zijn oproep luidde: ‘Kom hier, volg Mij!’ […] Hij wist men-
sen zover te krijgen dat zij loyaal en toegewijd aan de beginselen 
van rechtschapenheid waren, omdat hun liefde voor Hem de grote 
motiverende factor was. Hij heeft ons doen inzien dat de goddelijke 
eigenschappen in ieder van ons tot volle bloei kunnen komen. Zijn 
voorbeeld blijft het mensdom de meeste hoop en kracht geven.7

Als u toekomstige leiders voor de kerk, [uw] land en in uw gezin 
wilt opleiden, moet u standvastig in het geloof zijn en onwankel-
baar in de aanwezigheid van het kwaad. Ook moet u de aansporing 
van Paulus volgen: ‘Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen 
standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben 
niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, 
tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, 
tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.’ (Efeziërs 6:11–12.)8

Onze jeugd heeft minder critici en meer goede voorbeelden 
nodig. U bent het voorbeeld naar wie ze kijken voor een patroon 
in hun leven dat ze kunnen volgen en aanhouden. Ze zullen de 
inspiratie nodig hebben die van u kan komen als u de leringen van 
het evangelie volledig naleeft.9

2
Mensen reageren op doeltreffend leiderschap.

nederigheid

Een van de kenmerken van groot leiderschap is altijd nederigheid 
van geest geweest en zal dat ook altijd zijn.10

geestelijke kracht

Geestelijke kracht bevordert positieve gedachten, positieve ide-
alen, positieve gewoonten, een positieve houding en positieve 
daden. Die kwaliteiten bevorderen weer wijsheid, lichamelijk en 
mentaal welzijn, en enthousiaste acceptatie en reacties bij anderen.11



H o o f d s t U K  1 9

261

Alleen wie positief in het leven staan, kunnen elkaar opbeuren 
en aanmoedigen tot meer liefdadigheid, tot meer succes, tot meer 
kracht.12

Inspiratie is onmisbaar om goed leiding te geven. […] We moeten 
de geest van inspiratie bezitten, of we nu onderwijzen (LV 50:13–
14) of de aangelegenheden van het koninkrijk besturen (LV 46:2).13

Er is geen goed vervangmiddel voor de Geest.14

Kennis

Een echte leider probeert goed op de hoogte te blijven. Hij is 
iemand die handelt op basis van beginselen en niet uit opportu-
nisme. Hij probeert op allerlei manieren te leren en beoordeelt 
die kennis op basis van geopenbaarde beginselen van hemelse 
wijsheid.15

Een van de beste manieren voor leiders om de juiste beginselen 
te begrijpen, is om veel kennis en begrip van de Schriften en het 
desbetreffende handboek te hebben. De meeste situaties zijn al 
eens eerder voorgekomen, misschien zelfs wel vaak, en dan zijn het 
beleid en de werkwijze om het probleem op te lossen al bepaald. 
Het is daarom altijd verstandig om op de hoogte te zijn van instruc-
ties en richtlijnen van de kerk op het gebied van bepaalde proble-
men die zich voordoen.16

Leiders doen er goed aan de leer van de kerk te bestuderen 
zodat ze onze leer goed aan anderen kunnen overbrengen. Om met 
de apostel Paulus te spreken: wij zien u graag als ‘een arbeider, die 
zich niet behoeft te schamen’ (2 Timoteüs 2:15).17

loyaliteit

Een goed leider verwacht loyaliteit. Hij geeft op zijn beurt blijk 
van zijn loyaliteit. Hij steunt degenen aan wie hij een taak heeft 
toebedeeld. Die loyaliteit is verre van plichtmatig. Hij is loyaal wan-
neer mensen met wie hij samenwerkt eer te beurt vallen. Hij is trots 
op hun succes. Hij walst niet over iemand heen zonder eerst te 
overleggen met degene wiens beslissing hij ter discussie stelt. Hij 
brengt iemand met wie hij werkt niet in het bijzijn van anderen in 
verlegenheid. Hij is open en eerlijk tegen hem.18
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eenheid

Er moet sprake zijn van een ‘eenheid die de wet van het celesti-
ale koninkrijk vereist; en Zion kan niet worden opgebouwd, anders 
dan door de beginselen van de wet van het celestiale koninkrijk’. 
(LV 105:4–5.) De vereiste beginselen en eigenschappen zijn onder 
meer eenheid van geest en hart. ‘Ik zeg u: Zijt één; en indien gij 
niet één zijt, zijt gij de mijnen niet’, draagt de Heiland zijn heden-
daagse kerk op (LV 38:27; zie ook Johannes 17:20–23). Nergens is 
deze vereiste van groter belang dan onder hen die Hij overal in zijn 
koninkrijk geroepen heeft om te presideren.19

liefde en uitingen van vertrouwen

Liefde voor mensen is essentieel voor doeltreffend leiderschap. 
Houdt u van de mensen met wie u werkt? Beseft u dat de waarde 
van zielen groot is in de ogen van God (zie LV 18:10)? Stelt u ver-
trouwen in de jongeren? Prijst u hun deugden, complimenteert u 
ze met hun prestaties? Of neemt u wegens hun fouten een kritische 
houding jegens hen aan? 20

Kritiek krijgen kan moeilijk zijn, maar nog moeilijker is het als 
onze leider niets zegt over de werkzaamheden die we hebben 

‘liefde voor mensen is essentieel voor doeltreffend leiderschap.’



H o o f d s t U K  1 9

263

verricht. Welgemeende en specifieke opmerkingen of berichtjes 
werken uitermate motiverend.21

We weten […] dat de tijd die een leider aan persoonlijk contact 
met leden besteedt productiever is dan de tijd die aan vergaderin-
gen en bestuurlijke taken opgaat. Persoonlijk contact is de sleutel 
tot de bekering van het inactieve lid.22

Vooral in de kerk levert vragen betere resultaten op dan bevelen 
— en betere gevoelens ook. Vergeet niet te vertellen waarom. Houd 
de vinger aan de pols hoe een en ander verloopt. Toon uw waarde-
ring wanneer mensen instructies goed uitvoeren. Uit uw oprechte 
vertrouwen wanneer dat gepast is. Wanneer er iets misgaat, doet u 
er goed aan na te gaan waar u een steekje hebt laten vallen — en 
wees niet bang om dat ook toe te geven. Bedenk dat uw mensen 
vrijwilligers zijn die uit vrije wil dienen. Zij hebben de Heer en zijn 
werk ook lief. Heb hen lief. Waardeer hen. Wanneer u in de verlei-
ding komt een medewerker de wind van voren te geven, doe dat 
dan niet. Geef hem in plaats daarvan een interessante uitdaging 
en een klopje op de schouder. In de hele wereld zijn de kinderen 
van onze Vader in wezen goed. Hij houdt van hen. Dat behoren 
wij ook te doen.23

Mensen houden er niet van om ergens toe gedwongen te wor-
den, ook niet als het voor hun bestwil is. Maar mensen reageren 
wel op doeltreffend leiderschap.24

3
Goede leiders delegeren verstandig.

Het voorbeeld van de Heiland in delegeren

De fundamenten van de wereld zelf zijn met gedelegeerd gezag 
gevormd. Jezus vertelde mensen vaak dat Hij zijn zending op aarde 
op basis van gedelegeerd gezag uitvoerde. De herstelling van zijn 
kerk begon met gedelegeerd gezag.

Jezus sprak de Joden in de synagoge toe en zei dat Hij als gede-
legeerde van zijn Vader gezonden was: ‘Want Ik ben van de hemel 
nedergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van Hem, die 
Mij gezonden heeft’ ( Johannes 6:38).25
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Jezus heeft ons het ultieme voorbeeld gegeven van goed bestu-
ren door verstandig delegeren. […] Veel van zijn gedelegeerde 
zendelingen reisden zonder buidel of male. Mensen hebben 
grote ontberingen doorstaan bij de uitvoering van zijn instructies. 
Sommigen van hen stierven in zijn dienst een wrede dood. Maar 
de door Hem afgevaardigde discipelen trokken in zijn naam als 
onverschrokken leeuwen de wereld in. Zij brachten onvoorstelbare 
dingen tot stand. Geen leider heeft mannen en vrouwen ooit zo 
gemotiveerd als Hij dat heeft gedaan.26

De Kerk van Jezus Christus vormt leiders door mensen gedele-
geerd gezag te geven. Toen [ Jezus] op aarde was, riep Hij twaalf 
apostelen om Hem in het besturen van de kerk bij te staan. Ook 
riep Hij zeventigers. Hij delegeerde [aan] anderen. Er zouden in zijn 
kerk geen toeschouwers zijn. Het was de bedoeling dat allen het 
koninkrijk van God hielpen opbouwen. En door het koninkrijk op 
te bouwen bouwden zij aan zichzelf.

Jezus had de verhoging van het individu voor ogen. […]

tijdens zijn aardse bediening delegeerde Jezus christus  
gezag aan zijn twaalf apostelen.
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Jezus zag in elke man een koning, in wie Hij eeuwige leider-
schapskwaliteiten wilde ontwikkelen. Op die gedenkwaardige avond 
na het laatste avondmaal zei Hij tegen de elf […]: ‘Voorwaar, voor-
waar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook 
doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader.’ ( Johannes 
14:12.) Jezus wilde het individu door te delegeren verheffen en niet 
onderdrukken. En in de huidige kerk nemen mannen en vrouwen 
in vooruitgang toe door de taken die ze gedelegeerd krijgen.27

delegeren in onze organisatie

Goed besturen betekent gezag delegeren. Een deel van de werk-
last delegeren komt u en uw organisatie ten goede. Effectief bestu-
ren is de kunst van het uzelf vermenigvuldigen door anderen in te 
schakelen.28

Verstandig delegeren houdt, net als effectief onderwijzen of pre-
diken, in dat men zich onder gebed moet voorbereiden. De Heer 
maakt dat in de volgende woorden duidelijk: ‘En de Geest zal u 
gegeven worden door het gelovige gebed; en indien gij de Geest 
niet ontvangt, zult gij niet onderwijzen’ (LV 42:14). En daar kunnen 
wij aan toevoegen: gij zult zonder de Geest niet delegeren.29

Een verstandig bestuurder in de huidige kerk zal niet proberen 
het werk zelf te doen en daarmee de suggestie wekken dat nie-
mand anders daartoe echt geschikt is. En als hij delegeert, geeft hij 
de gedelegeerde de verzekering dat hij volledig achter hem staat.30

Wanneer een taak is toebedeeld, vergeet de leider de desbetref-
fende persoon en de toebedeelde taak niet. Hij volgt het verloop 
met belangstelling maar kijkt niet ‘over de schouder’ mee. Hij geeft 
concrete lof wanneer die verdiend is. Hij geeft nuttige aanmoedi-
ging wanneer die nodig is. Als hij merkt dat de taak niet uitgevoerd 
wordt en een verandering nodig is, handelt hij moedig en vastbera-
den, maar wel vriendelijk. Wanneer de taak erop zit, geeft hij blijk 
van zijn erkenning en dank.31

Een verstandig leider is nooit van mening dat alle goede ideeën 
alleen bij hem vandaan komen. Hij staat open voor suggesties van 
wie hij leiding geeft. Hij laat ze voelen dat hun inbreng belangrijk is 
bij de besluitvorming. Hij laat ze voelen dat ze hun beleid uitvoeren, 
niet alleen het zijne.32
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4
Kerkleiders zijn een werktuig in Gods handen en behoren 
de Geest te zoeken om anderen te leiden en op te bouwen.

In de huidige kerk krijgt een leider doorgaans de prestaties die 
hij werkelijk verwacht. Hij moet groots denken. Hij moet de men-
sen die hij een taak geeft, verzekeren dat zij in dienst van de Heer 
meer macht tot hun beschikking hebben dat bij gewone taken. Het 
werk van de Heer kan niet mislukken wanneer [we ons] best doen. 
Wij zijn slechts een werktuig, dit is het werk van de Heer. Dit is zijn 
kerk, zijn evangelieplan. Wij werken met zíjn kinderen. Als wij ons 
best doen, zal Hij niet toelaten dat we falen. Hij zal ons grootmaken 
en zo nodig zelfs boven onze eigen talenten en mogelijkheden laten 
uitstijgen. Dat weet ik zeker.33

We moeten bedenken dat […] de kerk […] niet de zakenwereld 
is. Het succes ervan wordt in termen van behouden zielen en niet 
in winst-  en verliescijfers gemeten. We moeten uiteraard efficiënt en 
productief zijn, maar we moeten ons oog ook op eeuwige doelen 
gericht houden. Hoed u ervoor seculiere methoden en terminologie 
op heilige priesterschapszaken toe te passen. Bedenk dat rationele 
procedures om problemen op te lossen weliswaar nuttig zijn, maar op 
zichzelf niet voldoende voor het werk in het koninkrijk. Gods werk 
moet met geloof, gebed en met de Geest worden gedaan, ‘en indien 
het op een andere wijze gebeurt, is het niet van God’ (LV 50:18).34

De hele bedoeling van de kerk is mannen en vrouwen te vormen 
die goddelijk in hun opvattingen, eigenschappen en idealen zijn.35

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• President Benson zegt dat leiders een rechtschapen voorbeeld 

dienen te geven (zie paragraaf 1). Waarom heeft ons voorbeeld 
zo’n krachtige invloed? Hoe bent u door het rechtschapen voor-
beeld van leiders beïnvloed?

• Bestudeer de kenmerken van goede leiders in paragraaf 2. 
Waarom zullen mensen volgens u ‘reageren op [dergelijk] lei-
derschap’? Bedenk wat u kunt doen om die eigenschappen te 
ontwikkelen.
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• President Benson zegt dat kerkleiders het voorbeeld van de 
Heiland in delegeren dienen te volgen (zie paragraaf 3). In welke 
opzichten komt delegeren de opbouw van het koninkrijk van 
God ten goede? Op welke manieren hebt u profijt gehad van 
taken die u gedelegeerd hebt gekregen?

• Hoe zal het karakter van ons kerkwerk veranderen als we inzien 
dat dit ‘het werk van de Heer’ is en dat ‘wij werken met zíjn 
kinderen’? (Zie paragraaf 4.) Wat waren uw ervaringen toen u 
anderen als werktuig in de handen van de Heer hielp?

Relevante Schriftteksten
Exodus 18:13–26; Matteüs 5:13–16; Lucas 22:31–32; Alma 17:1–11; 

LV 38:23–27

Onderwijstip
‘Mensen stellen het op prijs als hun bijdrage wordt erkend. 

U kunt ervoor zorgen dat u alle opmerkingen van de leerlingen 
erkent, en ze zo mogelijk in de les verwerkt.’ (Onderwijzen — geen 
grotere roeping [1999], p. 35.)
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‘Hoed mijn schapen’

‘We moeten allemaal leren ware herders te zijn. 
We moeten dezelfde liefde voor anderen aan 
de dag leggen die de goede Herder voor ieder 

van ons heeft. Elke ziel is Hem dierbaar.’

Uit het leven van Ezra Taft Benson

President Ezra Taft Benson vertelde eens een ervaring die hij als 
raadgever in een ringpresidium had gehad:

‘Jaren geleden probeerden we in een ringpresidiumvergadering in 
Boise (Idaho) een president te kiezen voor het zwakste en kleinste 
ouderlingenquorum in de ring. Onze administrateur had voor een 
lijst met alle ouderlingen van dat quorum gezorgd, en op die lijst 
stond de naam van een man die ik al enkele jaren kende. Hij kwam 
uit een goed mormoons gezin, maar deed niet veel in de kerk.

‘Als de bisschop een klusje voor het kerkgebouw gedaan moest 
hebben, was hij meestal wel van de partij, en als de ouderlingen 
softbal wilden spelen, deed hij ook wel eens mee. Hij had leider-
schapskwaliteiten; hij was voorzitter van een vrijwilligersorganisatie 
en deed het prima.

‘Ik zei tegen de ringpresident: “Heb ik toestemming om die man 
op te zoeken en hem de uitdaging te geven zijn leven op orde te 
brengen volgens de normen van de kerk en leider van zijn quorum 
te worden? Ik weet dat er een risico aan vastzit, maar hij heeft de 
capaciteiten.”

‘De ringpresident zei: “Ga je gang, en God zegene je.”

‘[…] Ik zocht die man thuis op. Ik zal de uitdrukking op zijn 
gezicht nooit vergeten toen hij de deur opendeed en een lid van het 
ringpresidium zag staan. Hij liet mij aarzelend binnen; zijn vrouw 
stond te koken en ik rook de geur van koffie die uit de keuken 
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‘Nu is de tijd om de leringen van de Heiland 
over de goede herder toe te passen.’
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kwam. Ik vroeg of zijn vrouw erbij kon komen, en toen we zaten 
vertelde ik hem de reden van mijn bezoek. “Ik vraag je niet om 
direct te antwoorden”, zei ik tegen hem. “Ik wil alleen dat je me 
belooft dat je erover nadenkt, erover bidt, nagaat wat het voor je 
gezin zou betekenen en dan kom ik je volgende week weer opzoe-
ken. Als je de roeping niet aanneemt, blijven we van je houden”, 
voegde ik eraan toe.

‘De volgende zondag, zodra hij opendeed, zag ik een verande-
ring. Hij was blij me te zien, liet me snel binnen en riep zijn vrouw 
erbij. Hij zei: “Broeder Benson, we hebben gedaan wat u zei. We 
hebben erover nagedacht en we hebben erover gebeden, en we 
hebben besloten de roeping aan te nemen. Als u als leiders zo veel 
vertrouwen in mij stellen, ben ik bereid de normen van de kerk na 
te leven, wat ik al veel eerder had moeten doen.”

‘Hij zei ook: “Ik heb geen koffie meer gedronken sinds u hier 
vorige week was, en ik drink ’t nooit meer.”

‘Hij werd als quorumpresident ouderlingen aangesteld en de 
opkomst in zijn quorum begon toe te nemen — en die bleef toe-
nemen. Hij ging eropuit, sloeg een arm om de minderactieve ouder-
lingen heen en bracht ze terug. Een paar maanden later verhuisde 
ik uit de ring.

‘Jaren later kwam er op Temple Square in Salt Lake City (Utah) 
een man met uitgestoken hand naar me toe en zei: “Broeder 
Benson, u kent me vast niet meer, of wel?”

‘“Toch wel,” zei ik, “maar ik weet alleen niet meer hoe u heet.”

‘Hij zei: “Weet u nog dat u zeven jaar geleden een minderactieve 
ouderling in Boise thuis opzocht?” En toen herinnerde ik me alles 
uiteraard weer. Toen zei hij: “Broeder Benson, ik kan u niet genoeg 
bedanken dat u die zondagmiddag bij mij thuiskwam. Ik ben nu 
bisschop. Ik dacht altijd dat ik gelukkig was, maar ik wist niet wat 
echt geluk was.”’ 1

Geïnspireerd door deze en andere ervaringen moedigde presi-
dent Benson trouwe heiligen der laatste dagen aan om de helpende 
hand naar leden van de kerk uit te steken die ‘los van de kerk en de 
invloed van het evangelie’ leefden.2 In de algemene aprilconferentie 
van 1984 zei hij: ‘Wij zijn blij met de heractivering van veel van onze 
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broeders en zusters. Wij moedigen de leidinggevenden in priester-
schap en hulporganisaties aan om met dit grote werk door te gaan.’ 3 
Diezelfde week sprak hij tot een groep priesterschapsleiders over 
de noodzaak om de mannen in de kerk die nog niet tot ouderling 
geordend zijn, te begeleiden:

‘Mijn hart gaat uit naar die mannen, die het hoofd van een gezin 
zijn. […] Ik denk niet dat we nu een grotere uitdaging in de kerk 
hebben dan die mannen te heractiveren en tot het punt te brengen 
waarop ze hun gezin mee naar het huis des Heren kunnen nemen 
en de grootste zegeningen kunnen genieten die mannen en vrou-
wen in deze en in de komende wereld kennen.

‘Broeders, wij hopen en bidden dat u dit heractiveringswerk als 
meer dan een tijdelijk programma zult zien. Wij hopen dat deze 
periode in onze kerkgeschiedenis zal worden opgetekend als een 
tijd waarin vele dolende en verloren zielen door de kerk van God 
zijn teruggewonnen.’ 4

Leringen van Ezra Taft Benson
1

Als volgeling van de Heer is het onder meer onze 
zending om onze broeders en zusters die de kerk 

vaarwel gezegd hebben de hand te reiken.

Het doel van de kerk van de Heer is de vooruitgang van elke 
zoon en dochter van God naar de hoogste zegeningen van het 
eeuwige leven te bewerkstelligen. […]

Ik wil het hebben over onze zending om de heiligen te vervol-
maken, en in het bijzonder de opdracht om de mensen te heracti-
veren die de kerk de rug hebben toegekeerd. Deze leden zijn onze 
broeders en zusters, die zich momenteel aan de kerk en de invloed 
van het evangelie onttrokken hebben.

In deze groep minderactieve leden zijn er velen die niet komen 
omdat ze er onverschillig tegenover staan. Ook zijn er onder hen 
leden van wie we niet het juiste adres hebben. Sommigen van hen 
zijn nieuwe bekeerlingen die kennelijk niet de versterkende aan-
dacht en leringen hebben ontvangen waardoor zij ‘medeburgers 
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der heiligen’ zouden zijn geworden. (Zie Efeziërs 2:19.) Velen zijn 
jonge alleenstaande.

Als lid van de kerk en volgeling van de Heer moeten we al die 
mensen, zo nodig nogmaals, onze liefde en onze oprechte uitnodi-
ging om terug te komen geven. ‘Kom terug. Kom terug en vergast 
u aan de tafel van de Heer. Proef opnieuw van de zoete en verza-
digende vruchten van de omgang met de heiligen.’ (Ensign, maart 
1986, p. 88.)

De uitdaging die voor ons ligt, is groot. […] Wij moeten groot 
geloof oefenen en er veel energie en toewijding in steken om deze 
broeders en zusters te bereiken. Maar wij moeten het doen. De 
Heer verwacht van ons dat wij het doen. En we zullen het doen! 5

2
Als we mensen willen hoeden die afgedwaald 
zijn, moeten we de leringen van de Heiland 

over de goede herder toepassen.

Nu is de tijd om de leringen van de Heiland over de goede her-
der toe te passen op de uitdaging die voor ons ligt om verloren 
schapen en opstandige lammeren terug te winnen.

‘Wat dunkt u? Indien een mens in het bezit is gekomen van 
honderd schapen en een ervan raakt verdwaald, zal hij dan niet 
de negenennegentig op de bergen laten en heengaan om het dwa-
lende te zoeken?

‘En gebeurt het, dat hij het vindt, voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich 
over dat ene meer verblijdt dan over de negenennegentig, die niet 
verdwaald waren.’ (Matteüs 18:12–13.)

In Jezus’ tijd kende de Palestijnse herder elk van zijn schapen. De 
schapen kenden zijn stem en vertrouwden hem. Zij zouden niet met 
een vreemde meegaan. De schapen kwamen naar hem toe wanneer 
zij geroepen werden. (Zie Johannes 10:1–5, 14.)

De herders brachten ’s avonds hun schapen naar een kraal of 
een schaapskooi. De schaapskooi werd door hoge muren omringd, 
en doornen werden op de muren geplaatst ter bescherming tegen 
wilde dieren en dieven. Soms sprong er echter een hongerig wild 
dier over de muur, te midden van de schapen, en maakte ze bang.
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In een dergelijke situatie onderscheidde de ware herder — die 
van zijn schapen hield — zich van de huurling die alleen voor het 
geld en uit plicht werkte. De ware herder was bereid zijn leven 
voor zijn schapen te geven. Hij begaf zich onder de schapen en 
vocht voor hun welzijn. Daartegenover stond de huurling, die zijn 
eigen veiligheid boven die van de schapen stelde en doorgaans 
voor gevaar vluchtte.

Jezus gebruikte deze alledaagse situatie om uit te leggen dat Hij 
de goede Herder was, de ware Herder. Vanwege zijn liefde voor 
zijn broeders en zusters zou Hij zijn leven gewillig en vrijwillig voor 
hen afleggen. (Zie Johannes 10:11–18.)

Uiteindelijk gaf de goede Herder daadwerkelijk zijn leven voor 
zijn schapen — voor u en mij, voor ons allemaal.

De symboliek van de goede herder gaat ook nu in de kerk op. 
De schapen hebben de leiding van oplettende herders nodig. 
Tevelen dwalen af. Sommigen worden tijdelijk afgeleid en weg-
gelokt. Anderen zijn volledig zoekgeraakt.

door de vriendschapsbanden in onze wijk of gemeente aan te halen, 
helpen wij elkaar in de kudde van de goede Herder te blijven.
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We beseffen dat sommige schapen, net als vroeger, weerspannig 
worden en ‘zijn als een wilde kudde, die voor de herder vlucht’. 
(Mosiah 8:21.) Maar de meeste problemen komen door een gebrek 
aan liefdevolle en oplettende begeleiding. Er moeten meer herders 
opgeleid worden.

Met herderlijke zorg moeten onze nieuwe leden, de pasgebo-
renen in het evangelie, gekoesterd worden en oplettend begeleid 
worden zodat zij in evangeliekennis toenemen en nieuwe normen 
beginnen na te leven. Die aandacht zal er mede voor zorgen dat ze 
niet in oude gewoonten terugvallen.

Door onze liefdevolle herderlijke zorg zullen onze jonge mensen, 
onze lammeren, minder geneigd zijn om af te dwalen. En gebeurt 
dat toch, dan zal de herdersstaf — een liefdevolle arm en een 
begripvol hart — ze helpen terugwinnen.

Door onze herderlijke zorg kunnen velen die zich nu buiten de 
kudde begeven, teruggewonnen worden. Velen die buiten de kerk 
getrouwd zijn en de levensstijl van de wereld aangenomen heb-
ben, reageren wellicht op een uitnodiging om tot de kudde terug 
te keren.6

3
Afgedwaalde heiligen der laatste dagen hebben 

behoefte aan oprecht, hartelijk medeleven 
van ware en liefdevolle herders.

Er zijn geen nieuwe oplossingen voor dit oude probleem van 
schapen die afdwalen om ergens anders voedsel te zoeken. De 
opdracht die Jezus aan Petrus gaf en driemaal herhaalde om deze 
kracht bij te zetten, is de beproefde oplossing: ‘Weid mijn lam-
meren. Hoed mijn schapen. Weid mijn schapen.’ (Zie Johannes 
21:15–17.)

In het Boek van Mormon staat de grote aansporing dat zij die 
zich in de kerk van Christus hebben laten dopen, voortdurend 
‘bekend [moeten] blijven en gevoed worden door het goede woord 
Gods’. (Moroni 6:4.)

Het antwoord ligt dus in de gebedsvolle herderlijke zorg en 
het voeden van de kudde — met andere woorden: persoonlijke 
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waakzame zorg. Er moet dus sprake zijn van echte, oprechte zorg 
door een ware en liefdevolle herder, niet slechts de oppervlakkige 
zorg die een huurling laat zien.

Nu we het idee van een ware herder bespreken, beseffen we dat 
de Heer die taak aan priesterschapsdragers heeft toebedeeld. Maar 
zusters hebben ook ‘herderlijke’ taken en zij dienen elkaar en ande-
ren met liefde. Dus moeten we allemaal leren ware herders te zijn. 
We moeten dezelfde liefde voor anderen aan de dag leggen die de 
goede Herder voor ieder van ons heeft. Elke ziel is Hem dierbaar. 
Zijn uitnodiging wenkt elk lid — elke zoon en dochter van God.

‘Zie, Hij nodigt alle mensen uit, want de armen der barmhartig-
heid zijn naar hen uitgestrekt, en Hij zegt: Bekeert u, en Ik zal u 
aannemen. […]

‘Komt tot Mij en gij zult nemen van de vrucht van de boom des 
levens; […]

‘ja, komt tot Mij en brengt werken der gerechtigheid voort.’ (Alma 
5:33–35.)

Zijn uitnodiging wordt niemand onthouden. Allen die zijn uitno-
diging om deel te hebben aan zijn evangelie aannemen, zijn van 
harte welkom. De schapen — sommige afgeleid, sommige onver-
schillig, sommige door andere zaken in beslag genomen — moeten 
gevonden en met liefde geheractiveerd worden. Elk hulpmiddel 
vanuit de priesterschap en hulporganisaties moet hierbij ingezet 
worden.

Deze opdracht zal alleen kunnen slagen wanneer de leiding-
gevenden in de betrokken ringen, wijken, quorums en hulporgani-
saties samen met getrouwe leden overal hun wil en geloof aan de 
dag leggen om de minderactieven tot volledige activiteit in de kerk 
terug te brengen.

Als u dit prijzenswaardige doel ernstig nastreeft, sporen wij u 
aan hernieuwde nadruk te leggen op doeltreffend huisonderwijs 
door de priesterschap en doeltreffend huisbezoek door de ZHV. 
Huisonderwijs en huisbezoek zijn geïnspireerde programma’s. Zij 
zijn bedoeld om elk lid van de kerk elke maand te bereiken, zowel 
de actieve als de minderactieve. Schenk alstublieft meer aandacht 
aan huisonderwijs en huisbezoek.7
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4
Als we onze broeders en zusters blijven bedienen, 

kunnen wij ze helpen alle zegeningen en 
verordeningen van het evangelie te ontvangen.

Uit onze gebeden moeten dezelfde intensiteit en bezorgd-
heid spreken als uit de gebeden van Alma toen hij de afvallige 
Zoramieten die van de Heer waren afgedwaald, wilde terugwinnen:

‘O Heer, wilt Gij ons geven dat wij erin zullen slagen hen 
wederom tot U te brengen in Christus.

‘Zie, o Heer, hun ziel is kostbaar en velen van hen zijn onze 
broeders; daarom, o Heer, geef ons kracht en wijsheid om dezen, 
onze broeders, wederom tot U te kunnen brengen.’ (Alma 31:34–35; 
cursivering toegevoegd.) […]

De beginselen om zielen te heractiveren veranderen niet. 
Die zijn:

1. De verlorene of minderactieve moet gevonden en benaderd 
worden.

2. Liefdevolle bezorgdheid moet getoond worden. Zij moeten 
onze liefde voelen.

3. Zij moeten in het evangelie onderwezen worden. Zij moeten 
door de onderwijzers en leerkrachten de macht van de Heilige 
Geest voelen.

4. Zij moeten erbij horen.

5. Zij moeten zinvolle kerktaken hebben.

Om met de woorden van het Boek van Mormon te spreken, 
moeten we hen ‘blijven bedienen’. (3 Nephi 18:32.)

Wij zijn er in het bijzonder op gebrand dat nieuwe bekeerlin-
gen volledig in de kerk opgenomen worden. Zij moeten met open 
armen verwelkomd worden.

Laten wij de handen ineenslaan om de minderactieven tot vol-
ledige activiteit in de kerk terug te brengen. Doen wij dat, dan 
worden wij allen nog meer één in het volbrengen van de zending 
van de kerk — het evangelie, met alle bijbehorende zegeningen 
en verordeningen, meer in het leven van alle kerkleden brengen. 
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De kerk heeft ‘ieder lid nodig’ (LV 84:110), en ieder lid heeft het 
evangelie, de kerk en alle verordeningen ervan nodig.

Mogen wij allen de zegeningen van de Heer zoeken om ons te 
sterken en ons de benodigde macht en invloed te geven als wij in 
dit door liefde ingegeven werk samenwerken.8

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• Wat zijn uw gevoelens en gedachten over familieleden of vrien-

den die zich ‘aan de kerk en de invloed van het evangelie ont-
trokken hebben’? Wat kunnen wij doen om hun de helpende 
hand toe te steken? (Zie paragraaf 1.)

• Denk na over president Bensons leringen over de verschillen 
tussen een huurling en een herder (zie paragraaf 2). Wat kunnen 
wij doen om een betere herder te worden?

• President Benson vertelt ons dat mensen ‘behoefte aan oprecht, 
hartelijk medeleven van ware en liefdevolle herders’ hebben 
(paragraaf 3). Hoe kunnen wij hartelijk medeleven voor anderen 
ontwikkelen? Denk bij deze vraag ook over uw taak als huison-
derwijzer of huisbezoekster.

• Wat denkt u dat ‘blijven bedienen’ betekent? (3 Nephi 18:32). 
Denk na over de vijf beginselen die president Benson noemt om 
mensen te helpen weer actief in de kerk te worden (zie paragraaf 
4). Hoe kan elk van die beginselen iemand helpen de zegenin-
gen van het evangelie te ontvangen?

Relevante Schriftteksten
Matteüs 9:10–12; Lucas 15; 22:32; 1 Petrus 5:2–4; Moroni 6:4; LV 

18:10–16; 84:106

Studietip
‘Lezen, bestuderen en overpeinzen verschillen van elkaar. We lezen 

woorden die ons misschien op een idee brengen. We bestuderen en 
ontdekken misschien patronen en verbanden in Schriftteksten. Maar 
door te overpeinzen stellen we ons voor openbaring van de Geest 
open. Voor mij bestaat overpeinzen uit nadenken en bidden nadat ik 
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aandachtig de Schriften heb gelezen en bestudeerd.’ (Henry B. Eyring, 
‘Dienen met de Geest’, Liahona, november 2010, p. 60.)

Noten
 1. ‘Feed My Sheep’, Ensign, september 

1987, pp. 4–5.
 2. ‘Feed My Sheep’, p. 3.
 3. ‘Counsel to the Saints’, Ensign, mei 

1984, p. 8.

 4. The Teachings of Ezra Taft Benson 
(1988), p. 234.

 5. ‘Feed My Sheep’, p. 3.
 6. ‘Feed My Sheep’, pp. 3–4.
 7. ‘Feed My Sheep’, p. 4.
 8. ‘Feed My Sheep’, pp. 4, 5.



Ouderling Ezra Taft Benson, rechts, en president Max Zimmer, 
waarnemend president van het zendingsgebied Zwitserland, 
controleren welzijnsgoederen in Genève (Zwitserland), 1946
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Beginselen van stoffelijke 
en geestelijke welzijnszorg

‘Alles wat het economische, sociale en geestelijke 
welzijn van het mensdom raakt, is en zal 

altijd de zorg van De Kerk van Jezus Christus 
van de Heiligen der Laatste Dagen zijn.’

Uit het leven van Ezra Taft Benson

In 1936, toen mensen over de hele wereld met de economische 
moeilijkheden van de crisisjaren kampten, introduceerde het Eerste 
Presidium een nieuw welzijnsprogramma. Dit programma, het zoge-
heten kerkelijk zekerheidsplan, werd niet in het leven geroepen om 
mensen in nood de hand te laten ophouden, maar om ‘de mensen 
te helpen zichzelf te helpen’.1 Toen het Eerste Presidium en andere 
kerkleiders dit programma in gang zetten, beklemtoonden zij de 
grondbeginselen van hard werken, zelfredzaamheid en dienstbe-
toon. Zij moedigden de kerkleden aan tiende en vastengaven af te 
dragen, voedsel te produceren en op te slaan, onnodige schulden 
te vermijden en geld te sparen als een appeltje voor de dorst.

In die tijd was president Ezra Taft Benson als raadgever in een 
ringpresidium in Boise (Idaho) werkzaam. Hij was tevens econoom, 
marketingdeskundige en landbouwdeskundige voor de staat Idaho. 
Hij woonde in opdracht van zijn ringpresident een bijeenkomst bij 
waarin het kerkelijk zekerheidsplan geïntroduceerd zou worden. 
Hij vertelde daar later over: ‘Mijn ziel stemde van ganser harte in 
met alles wat ik die dag hoorde. Ik ging terug naar de ring Boise 
en vertelde mijn broeders dat dit aangekondigde programma in 
economisch, sociaal en geestelijk opzicht goed in elkaar stak. Ik 
sprak ook het vertrouwen uit dat de mensen in de kerk er van harte 



H o o f d s t U K  2 1

282

mee zouden instemmen als iets wat niet alleen goed in elkaar stak, 
maar ook nodig was.’ 2

Twee maanden nadat president Benson het programma in zijn 
ring had geïntroduceerd, ‘werden er talloze welzijnsprojecten opge-
zet: één wijk had een grote moestuin aangelegd, een andere wijk 
had zes hectare suikerbieten ingezaaid, en de ZHV in weer een 
andere wijk was bezig met voedsel inmaken en quiltdekens en 
kleding maken. [Eén wijk] bouwde zelfs een conservenfabriekje.’ 3

President Benson zag tien jaar later de toenemende invloed 
van het welzijnsprogramma. Als lid van het Quorum der Twaalf 
Apostelen had hij de opdracht gekregen om de kerk in Europa vlak 
na de Tweede Wereldoorlog te presideren. In die door de oorlog 
verscheurde landen gaf hij leiding aan de levering van goederen 
door de kerk waardoor de mensen weer in hun eigen onderhoud 
konden voorzien. Hij vertelde wat er gebeurde toen de eerste lading 
welzijnsgoederen van de kerk in Berlijn (Duitsland) aankwamen:

‘Ik nam de waarnemend president van de zending, president 
Richard Ranglack, met me mee. We liepen naar het oude en geha-
vende magazijn waar zich, onder bewapende bewaking, de kost-
bare welzijnsgoederen bevonden. Achterin het magazijn waren de 
dozen en kisten tot bijna aan het plafond opgestapeld.

‘“Zit daar eten in?” zei Richard. “Wilt u zeggen dat daar allemaal 
eten in zit?”

‘“Jazeker, mijn broeder,” antwoordde ik, “voedsel en kleding en 
beddengoed — en wat medische hulpgoederen hoop ik.”

‘Richard en ik pakten een van de dozen van de stapel. We maak-
ten die open. Er zat tot aan de rand toe het gewoonste, meest alle-
daagse voedsel in — gedroogde bonen. Toen die beste man dat 
zag, stak hij zijn hand erin en liet hij de inhoud door zijn vingers 
glijden, waarna hij als een kind in tranen uitbarstte en van dank-
baarheid begon te huilen.

‘We maakten nog een verpakking open, vol geplet graan, zonder 
enige toevoeging of weglating, precies zoals de Heer het gemaakt 
en bedoeld had. Hij nam wat tussen zijn vingers en stak het in zijn 
mond. Toen keek hij mij met betraande ogen aan — en de mijne 
waren ook niet droog — en hij zei, langzaam het hoofd schuddend: 
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“Broeder Benson, ik kan het bijna niet geloven dat mensen die ons 
nooit gezien hebben zoveel voor ons wilden doen.”

Dat is het systeem van de Heer! Vrijwillige bijdragen ingegeven 
door broederlijke liefde en offervaardigheid, en anderen helpen 
zichzelf te helpen. Die dingen waarborgen iemands waardigheid 
en zelfrespect.’ 4

Leringen van Ezra Taft Benson
1

De Heer wil zijn volk graag in stoffelijk 
en geestelijk opzicht zegenen.

Ik besef, broeders en zusters, dat de Heer inzake stoffelijke zaken 
heeft gezegd:

‘[…] Ik zeg u dat alle dingen voor Mij geestelijk zijn, en nimmer 
heb Ik u een wet gegeven die stoffelijk was. […]’ [LV 29:34.]

Het doel is uiteraard geestelijk. We leven echter in een materiële, 
fysieke, stoffelijke wereld. […]

[…] De mens is een tweeledig wezen: stoffelijk en geestelijk. 
In de eerste openbaringen aan dit volk gaf de Heer menigmaal 
aanwijzingen en geboden aangaande stoffelijke zaken. Hij gaf de 
heiligen en de leiders van de kerk aanwijzingen voor de aankoop 
van land en andere bezittingen; voor de bouw van tempels; zelfs 
voor de installatie van een drukpers, voor een winkel en voor de 
bouw van een gastenverblijf voor de ‘vermoeide reiziger’ [zie LV 
124:22–23]. In de grote openbaring die als het woord van wijsheid 
bekendstaat, gaf Hij niet alleen aan wat goed en wat niet goed is 
voor de mens, maar noemde Hij tevens een plan voor het voeden 
van vee, dat, na meer dan honderd jaar, langzamerhand door het 
wetenschappelijk onderzoek van de mens gestaafd wordt [zie LV 
89]. Wat het welzijn van de mens ook raakt, heeft de kerk altijd ter 
harte genomen en dat zal altijd zo blijven. Onze mensen hebben 
altijd raad in stoffelijke zaken gekregen. […]

Het is belangrijk dat we alles in het juiste perspectief blijven 
zien, broeders en zusters. Laten we altijd voor ogen houden dat alle 
materiële dingen slechts een middel tot een doel zijn, dat het doel 
geestelijk is, hoewel de Heer zijn volk graag in stoffelijk opzicht 
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zegenen wil. Dat heeft Hij in vele openbaringen aangegeven. Hij 
heeft er keer op keer op gewezen dat we voor onze gewassen, ons 
vee, ons huishouden, onze woning moeten bidden en de zege-
ningen van de Heer over onze materiële zaken moeten afsmeken. 
En Hij heeft beloofd dat Hij er zal zijn en klaarstaat om ons te 
zegenen. […]

[…] De Heer zal niet voor ons doen wat we zelf kunnen en moe-
ten doen. Maar het is zijn doel om voor zijn heiligen te zorgen. Alles 
wat het economische, sociale en geestelijke welzijn van het mens-
dom raakt, is en zal altijd de zorg van De Kerk van Jezus Christus 
van de Heiligen der Laatste Dagen zijn.5

Als we enig aspect van het welzijnsprogramma uitvoeren, moeten 
we het primaire doel waarvoor het in het leven geroepen is voor 
ogen houden. Dat verklaarde doel is ‘om, voor zover mogelijk, een 
systeem op te zetten waardoor met de vloek van werkloosheid en 
uitkeringen zou worden afgerekend, en waardoor onze mensen 
weer onafhankelijk, bedrijvig en spaarzaam zouden worden, en 
weer zelfrespect zouden krijgen. De kerk stelt zich ten doel de men-
sen te helpen zichzelf te helpen. Werken moet weer het leidende 
beginsel in het leven van onze leden worden.’ 6

De kracht van het welzijnsprogramma van de kerk schuilt erin 
dat elk gezin de geïnspireerde raad van de kerkleiders volgt om 
zelfredzaam te zijn door afdoende voorbereidingen te treffen. God 
wil dat zijn heiligen zich zodanig voorbereiden dat ‘de kerk [zoals 
de Heer gezegd heeft] onafhankelijk zal staan, boven alle andere 
schepselen onder de celestiale wereld’. (LV 78:14.)7

De Schriftuurlijke gelijkenis van de vijf wijze en de vijf dwaze 
maagden [zie Matteüs 25:1–13] herinnert ons eraan dat iemand te 
lang kan wachten voordat hij probeert zijn geestelijke en stoffelijke 
huis op orde te krijgen. Zijn wij voorbereid? 8

2
Door energieke, doelgerichte, onzelfzuchtige 

arbeid voorzien wij in onze levensbehoeften en 
ontwikkelen wij goddelijke eigenschappen.

Een van de eerste beginselen die vader Adam geopenbaard kreeg 
nadat hij uit de hof van Eden was verdreven, was: ‘In het zweet uws 
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aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem weder-
keert’ (Genesis 3:19). Alles wat wij in het leven op materieel gebied 
verwerven, is het resultaat van werken en de voorzienigheid van 
God. Alleen door te werken voorzien we in onze levensbehoeften.9

God heeft de mens geboden dat hij zelf voor zijn levensonder-
houd moet zweten, niet dat hij op een ander teert.10

Wij hangen een evangelie van werken aan — doelgericht, onzelf-
zuchtig en in de geest van de ware liefde van Christus. Alleen dan 
ontwikkelen we goddelijke eigenschappen. Alleen dan kunnen wij 
een nuttig werktuig in de handen van de Heer worden om ande-
ren tot zegen te zijn door die macht die het leven van mannen en 
vrouwen ten goede kan veranderen.

Wij behoren nederig dankbaar te zijn voor die opdracht, dat erf-
goed, die gelegenheid om te dienen en de overvloedige zegeningen 
die eruit voortvloeien. Hoe gelukkig zijn degenen die het plan van 
de Heer willen volgen om die macht te ontwikkelen en tot zegen 
van anderen aan te wenden. Dat is wat de Christus deed. Dat is wat 
ons vergund is te doen.11

Wie welzijnszorg ontvangen, dienen binnen hun vermogen voor 
de ontvangen hulp aan goederen of vastengaven te werken. Als 
er geen zinvol werk tegenover staat, als mensen niet tot werken 
aangemoedigd worden, zou er een demoraliserend systeem van 
kerkelijke uitkeringen ontstaan, en zou het doel waarvoor het wel-
zijnsprogramma in het leven is geroepen ondermijnd worden. Het 
is een hemelse wet, dat we hier op aarde nog niet volledig onder 
de knie hebben, dat je mensen niet op de lange termijn kunt helpen 
door voor ze te doen wat ze ook zelf kunnen, en moeten, doen.12

We dienen de zegeningen van de Heer over al onze bezigheden 
te vragen en nooit iets te doen waarover we zijn zegeningen niet 
kunnen afsmeken. We moeten niet verwachten dat de Heer voor 
ons doet wat we zelf kunnen doen. Ik geloof in geloof en werken, 
en dat de Heer meer zegeningen zal uitstorten over wie werkt waar-
voor hij bidt dan over wie alleen bidt.13

Energiek, doelgericht werken leidt tot een goede gezondheid, 
prijzenswaardige resultaten, een zuiver geweten en een verkwik-
kende nachtrust. Werken heeft de mens altijd voordeel opgeleverd. 
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Moge u een gezond respect voor arbeid hebben, of u die nu met 
het hoofd, het hart of de hand verricht. Moge u altijd de voldoening 
van eerlijke arbeid smaken. […] Met wensen of dromen alleen komt 
u niet in de hemel. U moet de prijs in arbeid, in offers en in een 
rechtschapen levenswandel betalen.14

3
Wanneer we voedsel produceren en opslaan, 
plukken we daar direct de vruchten van en 

hebben we tevens een appeltje voor de dorst.

Hebt u er ooit bij stilgestaan wat er in uw buurt of land zou 
gebeuren als alle transport stil kwam te liggen of als er van oorlog 
of een crisis sprake was? Hoe zouden u en uw buren aan voedsel 
komen? Hoe lang zou de winkel op de hoek — of de supermarkt — 
genoeg in de schappen hebben om de hele buurt te voorzien?

Kort na de Tweede Wereldoorlog werd ik door het Eerste 
Presidium naar Europa gestuurd om onze zendingsgebieden nieuw 
leven in te blazen en een programma op te zetten voor de distribu-
tie van voedsel en kleding aan de heiligen. Het staat mij nog helder 

Alle gezinsleden kunnen bij de productie van voedsel meehelpen.
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voor ogen dat mensen elke ochtend de trein namen met allerlei 
spullen onder de arm om die op het platteland tegen voedsel te 
ruilen. In de avond was het treinstation vol mensen met hun armen 
vol groenten en fruit, en aan hun voeten een bonte verzameling 
gillende varkens en kakelende kippen. Het was er een drukte van 
belang. Die mensen waren uiteraard bereid vrijwel alles wat ze had-
den te verruilen voor hun eerste levensbehoefte — eten.

Een bijna vergeten manier van economische zelfredzaamheid is 
het zelf produceren van voedsel. We zijn te zeer gewend geraakt 
aan naar de winkel gaan en kopen wat we nodig hebben. Door 
een deel van ons voedsel zelf te produceren, ondervangen we 
voor een groot deel de gevolgen van de inflatie van ons geld. 
Wat nog belangrijker is: we leren hoe we ons eigen voedsel moe-
ten produceren en alle gezinsleden bij een nuttig project kunnen 
betrekken. […]

[…] Ik wil u graag vertellen wat anderen zoal gedaan hebben. 
Steek de koppen bijeen en vraag toestemming om een leeg stuk 
grond als moestuin te gebruiken, of huur een stuk grond en leg een 
moestuin aan. Sommige ouderlingenquorums hebben dit als quo-
rum gedaan en alle deelnemers hebben de voordelen van groente 
en fruit van eigen bodem geoogst, alsmede de zegeningen van 
samenwerking en de betrokkenheid als gezin. Veel gezinnen heb-
ben een deel van hun gazon tot moestuin omgespit.

Wij moedigen u aan zelfredzamer te worden, opdat, zoals de 
Heer verklaard heeft, ‘de kerk, ondanks de beproeving die over 
u zal komen, onafhankelijk zal staan, boven alle andere schep-
selen onder de celestiale wereld’ (LV 78:14). De Heer wil dat we 
onafhankelijk en zelfredzaam zijn, omdat er roerige tijden zullen 
komen. Hij heeft ons vooraf gewaarschuwd aangaande eventuele 
moeilijkheden. […]

Voedselproductie maakt gewoon deel uit van de herhaalde 
oproep om een voedselvoorraad aan te leggen […] waar dat 
wettelijk is toegestaan. De kerk heeft niet voorgeschreven welk 
voedsel u moet opslaan. Die beslissing wordt aan ieder lid zelf 
overgelaten. […]
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[…] De openbaring om voedsel te produceren en op te slaan kan 
net zo essentieel zijn voor ons welzijn in deze tijd als het aan boord 
gaan van de ark was voor de mensen in de tijd van Noach. […]

[…] Plan het aanleggen van uw voedselvoorraad net zoals u een 
spaarrekening zou gebruiken. Voeg elke maand iets aan uw voor-
raad toe. Maak fruit en groente uit uw eigen tuin of boomgaard in. 
Leer hoe u voedsel houdbaar maakt door het te drogen en mogelijk 
in te vriezen. Neem uw voorraadvorming in uw begroting mee. Leg 
een voorraadje zaden aan en zorg voor voldoende gereedschap 
om de klus te klaren. Als u spaart en plant voor een tweede auto 
of voor een televisietoestel of ander voorwerp dat alleen maar uw 
gemak of gerief dient, moet u uw prioriteiten wellicht bijstellen. 
Wij sporen u aan dit onder gebed te doen en dat nu te doen. […]

Te vaak houden we onszelf in onze comfortabele zelfgenoeg-
zaamheid voor dat oorlogsgeweld, economische rampspoed, hon-
gersnood en aardbevingen hier niet kunnen voorkomen. Wie die 
mening zijn toegedaan, zijn niet bekend met de openbaringen van 
de Heer of zij geloven die niet. Wie er zelfvoldaan van uitgaan dat 
deze rampen niet zullen gebeuren, dat ze wel aan hen voorbij zul-
len gaan omwille van de rechtschapenheid van de heiligen, zijn 
misleid en zullen de dag betreuren dat ze een dergelijk waanidee 
koesterden.

De Heer heeft ons vooraf gewaarschuwd voor zeer roerige tijden 
en ons, bij monde van zijn dienstknechten, raad gegeven hoe wij 
ons op die moeilijke tijden kunnen voorbereiden. Hebben wij zijn 
raad ter harte genomen? […]

Wees trouw, broeders en zusters, aan die raad en u zult gezegend 
worden — ja, het meest gezegende volk op aarde. U bent een goed 
volk. Dat weet ik. Maar we moeten ons allemaal nog steeds verbete-
ren. Laten wij in een positie zijn zodat we niet alleen onszelf, maar 
ook anderen uit onze eigen productie en voorraad kunnen voeden.

Moge God ons zegenen dat we voorbereid zullen zijn op de tijden 
die voor ons liggen, die wel eens ongekend zwaar kunnen zijn.15
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4
We zullen gemoedsrust en voldoening ervaren 
wanneer we een deel van ons inkomen sparen 

en onnodige schulden vermijden.

Ik wil u met alle respect aansporen om naar de fundamentele 
beginselen van werken, bedrijvigheid en zelfredzaamheid te leven, 
en uw kinderen door uw voorbeeld te onderwijzen. […] Geef niet 
meer uit dan er binnenkomt. Leg een deel van die inkomsten regel-
matig als spaargeld opzij. Vermijd onnodige schulden. Wees ver-
standig en breid niet te snel uit. Leer goed te beheren wat u hebt 
voordat u aan verdere uitbreiding denkt.16

Helaas heeft bij sommigen de verwachting postgevat dat we in 
moeilijke tijden, wanneer we onverstandig en kwistig met onze mid-
delen geweest zijn en boven onze stand geleefd hebben, de kerk of 
de overheid ons uit de penarie moet helpen. Sommige kerkleden 
zijn het onderliggende beginsel van het kerkelijk welzijnsplan ver-
geten dat ‘geen enkele ware heilige der laatste dagen die lichamelijk 
gezond is, vrijwillig de last van zijn eigen onderhoud op een ander 
zal schuiven’. […]

Boven onze stand leven kan ‘een wereld aan hartzeer’ veroorzaken.
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Meer dan ooit moeten we de beginselen van economische zelf-
redzaamheid leren en toepassen. Wij weten niet wanneer ziekte of 
werkloosheid een crisis in ons leven veroorzaakt. Wij weten wel dat 
de Heer voor de toekomst rampen op grote schaal voorzegd heeft 
en ons vooraf gewaarschuwd heeft om voorbereidingen te treffen. 
Daarom hebben de algemene autoriteiten steeds gehamerd op een 
‘terug- naar- de- basis’- programma voor ons stoffelijke en geestelijke 
welzijn.17

De Heer wil dat zijn heiligen vrij en onafhankelijk zijn in de 
kritieke tijden die zullen komen. Niemand is echter vrij die zich in 
financiële slavernij verkeert.18

In het boek Koningen lezen we over een vrouw die huilend bij 
de profeet Elisa kwam. Haar man was overleden en zij had een 
schuld die ze niet kon voldoen. De schuldeiser was op weg om 
haar twee zonen mee te nemen en als slaven te verkopen.

Door een wonder stelde Elisa haar in staat een forse voorraad 
olie aan te leggen. Toen zei hij tegen haar: ‘Ga heen, verkoop de 
olie en betaal uw schuld, en leef met uw zonen van het overige.’ 
(Zie 2 Koningen 4:1–7.)

‘Betaal uw schuld, en leef.’ Hoe nuttig zijn die woorden altijd 
geweest! Wat schuilt er voor ons ook nu wijze raad in! […]

Veel mensen geloven niet dat er ooit weer een flinke recessie zal 
komen. Zij wanen zich zeker in de verwachting dat ze altijd een 
baan en inkomen zullen hebben. Zij verpanden hun toekomstige 
inkomen zonder zich af te vragen wat ze zouden doen als ze hun 
baan kwijtraakten of als hun inkomen om een andere reden weg-
viel. Maar de grootste deskundigen hebben herhaaldelijk gezegd 
dat we nog niet slim genoeg zijn om onze economie zonder neer-
waartse aanpassingen te beheersen. Die aanpassingen zullen zich 
vroeg of laat aandienen.

Nog een reden voor de toename aan schulden gaat dieper en is 
nog zorgwekkender. Er is sprake van oprukkend materialisme, in 
tegenstelling tot het aanhangen van geestelijke waarden. Veel gezin-
nen betrekken een groter en duurder huis, in een dure buurt, dan 
nodig is, om maar ‘indruk te maken’. […] Door de steeds hogere 
levensstandaard neemt die verleiding met elk nieuw snufje dat op 
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de markt komt toe. De subtiele, zorgvuldig uitgekiende reclame-
technieken van tegenwoordig richten zich op de zwakste plekken 
van de consument. Het gevolg is, helaas, een toenemend gevoel dat 
men materiële zaken nu, zonder wachten, zonder sparen, zonder 
zelfverloochening, moet hebben.

Wat nog erger is: veel gezinnen met persoonlijke schulden heb-
ben totaal geen liquide middelen [spaargeld] om op terug te val-
len. Welke problemen halen ze zich op hun hals als hun inkomen 
plotseling wegvalt of drastisch minder wordt! We kennen allemaal 
wel gezinnen die boven hun stand hebben geleefd. Er schuilt een 
wereld aan hartzeer achter.19

Nu beweer ik niet dat alle schulden slecht zijn. Natuurlijk niet. 
Verstandige zakelijke schulden zorgen voor groeimogelijkheden. 
Een verstandige hypotheekschuld is een uitkomst voor gezinnen 
die geld voor een huis moeten lenen.20

Op de lange duur is het gemakkelijker om de tering naar de 
nering te zetten en geen voorschot op toekomstige reserves te 
nemen, behalve wanneer dat nodig is — nooit voor de luxe. Het 
is niet eerlijk naar onszelf of onze gemeenschap toe om ons geld 
zo roekeloos te besteden dat we ons op het moment dat ons inko-
men wegvalt voor financiële steun tot hulporganisaties of de kerk 
moeten wenden.

Ik spoor u dringend aan om geen betalingsverplichtingen van 
rente en bijbehorende kosten aan te gaan die vaak buitensporig 
zijn. Spaar nu en koop later, en u zult veel verder vooruitkomen. 
U spaart hoge rente en andere kosten uit, en het geld dat u spaart, 
biedt u de kans om later iets met forse korting contant te betalen.

[…] Weersta de verleiding om een woning te kopen die veel 
luxueuzer of groter is dan u in werkelijkheid nodig hebt.

U bent veel beter af, in het bijzonder jonge gezinnen die net 
beginnen, als u eerst een klein huis koopt dat u naar verwachting 
binnen een relatief korte periode kunt afbetalen. […]

Zorg ervoor dat u en uw gezin op financiële tegenslagen voorbe-
reid zijn. Ga, vooralsnog in elk geval, voorbij aan luxe en ga sparen. 
Het is zeer verstandig om alvast voor de toekomstige opleiding van 
uw kinderen en uw oude dag geld opzij te zetten. […]
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Broeders en zusters, we zullen gemoedsrust en voldoening erva-
ren wanneer we de tering naar de nering zetten. God geve ons de 
wijsheid en het geloof om de geïnspireerde raad van de priester-
schap ter harte te nemen en onze schulden af te betalen, de tering 
naar de nering te zetten en aankopen direct te betalen — kortom: 
‘Betaal uw schuld, en leef.’ 21

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• In paragraaf 1 zet president Benson de grondbeginselen van 

het welzijnsprogramma van de kerk uiteen. In welke opzichten 
dragen die beginselen aan ons stoffelijke welzijn bij? In welke 
opzichten dragen zij aan ons geestelijke welzijn bij?

• Wat zijn enkele voordelen van ‘energiek, doelgericht werken’? 
(Zie paragraaf 2 voor enkele voorbeelden.) Van welke aspecten 
van werken kunt u zoal genieten? Hoe kunnen wij onze kinderen 
en jongeren leren om van werken te genieten?

• Welke zegeningen krijgen we zoal als we president Bensons raad 
in paragraaf 3 opvolgen? Bedenk wat u gaat doen, in het licht 
van uw huidige omstandigheden, om die raad op te volgen.

• Waarom denkt u dat verstandig omgaan met geld ‘gemoedsrust en 
voldoening’ geeft? Wat kunnen we daarentegen verwachten wan-
neer we ‘meer uit[geven] dan er binnenkomt’? (Zie paragraaf 4.)

Relevante Schriftteksten
Jakob 2:17–19; Alma 34:19–29; LV 19:35; 42:42; 75:28–29; 104:78; 

Mozes 5:1

Onderwijstip
‘Om de leerlingen op het beantwoorden van vragen voor te 

bereiden, kunt u hun, voordat u iets leest of presenteert, vertellen 
dat u om hun mening zal vragen. […] U kunt bijvoorbeeld zeggen: 
“Luister goed naar wat ik nu ga voorlezen, zodat u kunt vertellen 
wat u het meeste aanspreekt.”’ (Onderwijzen — geen grotere roe-
ping [1999], p. 69.)
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‘We wijden uit vrije wil onze tijd en middelen waarmee [de Heer] 
ons zegent toe aan de oprichting van zijn koninkrijk op aarde.’
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Het evangelie aan de 
wereld verkondigen

‘We zijn blij dat we samen met onze hemelse 
Vader aan het grote werk van heil en verhoging 

van zijn kinderen kunnen deelnemen.’

Uit het leven van Ezra Taft Benson

Zendingswerk was een familietraditie voor president Ezra Taft 
Benson. ‘Het gezin van mijn vader bestond uit elf kinderen’, zei hij. 
‘We zijn alle elf op zending geweest. Mijn vrouw is ook op zending 
geweest en had het voorrecht de laatste zes maanden [van haar 
zending] met haar moeder, die weduwe was, samen te werken. 
Als oudste zoon herinner ik me de brieven die mijn vader tijdens 
zijn zending in het midwesten van de Verenigde Staten naar huis 
stuurde. Er kwam een geest van zendingswerk bij ons thuis die 
nooit meer is weggegaan. En daar ben ik heel dankbaar voor.’ 1

President Benson was van 1921 tot 1923 voltijdzendeling in de 
Britse Zending en de ‘geest van het zendingswerk’ bleef nog lang 
na die twee en een half jaar bij hem. Als minister van landbouw 
van de Verenigde Staten van 1953 tot 1961 sprak hij bijvoorbeeld 
met vele andersgelovenden. In de algemene aprilconferentie van 
1961 vertelde hij de heiligen: ‘Ik heb namen van circa negenduizend 
mannen, met wie ik uit hoofde van mijn functie persoonlijk contact 
gehad heb. Ik hoop dat ik introductiekaartjes mag invullen voor 
hen. Het zou mooi zijn als ieder van hen meer over het evangelie 
te weten kwam. Ik wou dat alle kinderen van onze Vader de zege-
ningen konden ontvangen van het aanvaarden en naleven van het 
evangelie van Jezus Christus.’ 2

President Benson bleef ook in zijn latere jaren enthousiast over 
zendingswerk en wilde dit enthousiasme doorgeven aan de leden 
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van de kerk. Hij sprak rechtstreeks tot de jongemannen over hun 
voorbereiding op een voltijdzending. ‘Bereid je nu voor’, zei hij. 
‘Bereid jezelf zowel lichamelijk, mentaal, sociaal en geestelijk voor.’ 3 
Hij spoorde ouders aan om hun zonen in deze voorbereiding te 
begeleiden. Hij gaf ook jonge zusters en oudere leden de raad om 
een voltijdzending ernstig te overwegen. En hij riep alle leden van 
de kerk op om met hun buren over het evangelie te praten.

President Thomas S. Monson vertelde op een keer hoe de voor-
liefde van president Benson voor zendingswerk een toekomstig 
zendeling had geïnspireerd: ‘Op een zekere vrijdag woonden pre-
sident en zuster Benson naar gewoonte een dienst in de Jordan 
Rivertempel bij. Een jonge man begroette president Benson met 
vreugde in het hart en vertelde dat hij op zending geroepen was. 
President Benson nam de pasgeroepen zendeling bij de arm en 
zei al glimlachend: “Neem me met je mee! Neem me met je mee!” 
Die zendeling getuigde dat hij president Benson figuurlijk met zich 
mee had genomen, omdat hij de grote liefde van president Benson 
gevoeld had, zijn toewijding aan het zendingswerk, en zijn verlan-
gen om de Heer altijd te dienen.’ 4

Liefde voor alle kinderen van onze hemelse Vader lag aan de 
basis van president Bensons toewijding aan de verkondiging van 
het evangelie: ‘De kinderen van onze Vader hebben het evangelie 
nodig. […] Ik weet dat de Heer hen liefheeft, en als zijn nederig 
dienaar heb ik de ettelijke miljoenen van deze aarde lief.’ 5 Over de 
kracht van de liefde van de Heiland getuigde hij: ‘Onze zegeningen 
worden vermenigvuldigd als we onze naaste deelgenoot maken 
van zijn liefde.’ 6

Door zijn levenslange ervaring met zendingswerk en zijn mede-
heiligen tot zendingswerk aan te moedigen, kon president Benson 
bevestigen: ‘Ik heb de vreugde van zendingswerk geproefd. Er is 
geen enkel werk in de hele wereld dat meer vreugde en geluk kan 
voortbrengen.’ 7
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Leringen van Ezra Taft Benson
1

De wereld hongert naar ware 
godsdienst, en wij hebben die.

Het lijkt erop dat de eerste grote opdracht van de herstelde kerk 
na de verschijning van God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus 
aan Joseph Smith het verkondigen van het evangelie aan de wereld 
was — aan alle kinderen van onze Vader.

Het is een groot schouwspel geweest van allesovertreffend belang 
— een schouwspel van opoffering, vreugde, tegenspoed, moed en 
vooral naastenliefde. Nergens op aarde is er iets dergelijks te aan-
schouwen. Jazeker, het heeft bloed, zweet en tranen gekost om dit 
liefdeswerk uit te voeren. En waarom hebben we dat gedaan? Omdat 
de God van de hemel het ons opgedragen heeft; omdat Hij zijn kin-
deren liefheeft, en het is zijn wil dat de ettelijke miljoenen op aarde 
de kans krijgen om het evangelie te horen en uit eigen vrije wil de 
heerlijke verlossende en verhogende beginselen van het evangelie 
van Jezus Christus te aanvaarden en na te leven.8

Ik ben ervan overtuigd dat de wereld boven al het andere het 
evangelie van Jezus Christus nodig heeft, en de mensen willen wat 
het evangelie biedt, maar ze beseffen het niet. Ze willen het anker 
dat het evangelie biedt, wat hun antwoorden geeft op hun proble-
men; wat hun een gevoel van veiligheid en innerlijke vrede brengt. 
Broeders en zusters, het evangelie is het enige antwoord op de 
problemen in de wereld.9

Alleen het evangelie zal de wereld van zelfvernietiging kunnen 
redden. Alleen het evangelie zal de mensen van alle rassen en nati-
onaliteiten in vrede verenigen. Alleen door het evangelie kan de 
mensheid vreugde, geluk en eeuwig heil ontvangen.10

De wereld hongert naar ware godsdienst, en wij hebben die.11

Dit is de heerlijke boodschap die we aan de wereld willen ver-
kondigen, dat het koninkrijk van God door God de Vader en zijn 
Zoon Jezus Christus hersteld is. Dat is de belangrijkste boodschap 
sinds de opstanding van Jezus Christus.12
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We aanvaarden deze enorme verantwoordelijkheid van de kerk 
in alle nederigheid en dankbaarheid. We zijn blij dat we samen met 
onze hemelse Vader deel kunnen nemen aan het grote werk van 
heil en verhoging van zijn kinderen. We wijden uit vrije wil onze 
tijd en middelen waarmee Hij ons zegent toe aan de oprichting van 
zijn koninkrijk op aarde. We weten dat dit onze belangrijkste plicht 
en een grote kans is. Die mentaliteit heeft het zendingswerk door 
de eeuwen heen gekenmerkt. Het is een opmerkelijk teken geweest 
van het begin van de bedeling van de volheid der tijden — onze 
tijd. Overal waar er getrouwe heiligen der laatste dagen zijn, heerst 
deze geest van onzelfzuchtige opoffering voor het belangrijkste 
doel ter wereld.13

We hebben een belangrijke opdracht. We moeten voorbereid zijn, 
zowel jong als oud. We moeten optreden als gist onder de volkeren, 
trouw aan de beginselen van rechtschapenheid.14

2
We kunnen allen zendelingen zijn, ongeacht 

onze omstandigheden of positie.

Als lid van de kerk van de Heer dienen we het zendingswerk 
ernstig op te vatten. Als u arbeidt zoals dat van u gevraagd wordt, 
als u van dit werk houdt, zult u meewerken aan de verlossing van 
de zielen van de mensenkinderen.15

Het verkondigen van het evangelie moet niet alleen als een pries-
terschapstaak gezien worden, maar we behoren allen vol vreugde 
en verwachting naar deze ervaring uit te kijken. Het echte doel 
van het evangelie verkondigen is zielen tot Christus te brengen, 
de kinderen van onze hemelse Vader te onderwijzen en te dopen 
en ons met hen (zie LV 18:15) in het koninkrijk van onze Vader te 
verheugen.16

Dat is een taak die we allemaal hebben. We kunnen ze niet ont-
lopen. Laat niemand denken dat ze een uitzondering zijn vanwege 
hun woonplaats, positie in de maatschappij, baan of status.17

Jongemannen en jongevrouwen

We hopen dat elke jongeman zich voorbereidt om boodschapper 
van de Heer te zijn.18
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Hoe wekt u in jongens een groot verlangen om te dienen op? 
U wacht niet […] om hen aan te sporen om op zending te gaan. U 
spoort hen aan om te gaan als ze negen, tien en elf zijn! De voor-
bereiding van jongemannen begint thuis. En elke jongeman moet 
thuis voorbereid worden om te dienen.

Een jongeman van jongs af voorbereiden bestaat uit hem leren 
bidden, hem verhalen uit het Boek van Mormon en andere Schriften 
voorlezen, gezinsavond houden en hem een deel van de les laten 
[geven], hem beginselen van zedelijke reinheid leren, een bankre-
kening openen voor zijn toekomstige zending, hem leren werken, 
en hem de kans geven anderen te dienen.19

We willen jonge mannen hebben die gelijk volledig in het zen-
dingsveld kunnen meedraaien, die door een rechtschapen en rein 
leven het geloof hebben om een geweldige en productieve zending 
te vervullen.20

De Heer wil dat alle jongemannen een voltijdzending vervullen. 
[…] Niets is belangrijker voor een jongeman. Een opleiding kan 
wachten. Een studiebeurs kan worden opgeschort. Doelen voor 
beroepskeuze kunnen worden uitgesteld. Ja, zelfs het tempelhuwe-
lijk moet wachten totdat de jongeman een eervolle voltijdzending 
voor de Heer heeft vervuld.

[…] Ook jongevrouwen […] kunnen een voltijdzending vervul-
len. Ik ben dankbaar dat mijn eeuwige metgezellin ervoor koos om, 
voordat we in de Salt Laketempel trouwden, in Hawaï een zending 
te vervullen, en ik ben blij dat ik drie kleindochters heb die een 
voltijdzending vervuld hebben. Enkele van onze beste zendelingen 
zijn jonge zusters.21

oudere zendelingen

We hebben meer oudere zendelingen nodig.22

Veel oudere echtparen kunnen op zending gaan. Dan zullen ze 
ontdekken dat hun zending hun kinderen, kleinkinderen en ach-
terkleinkinderen tot zegen is op een manier die anders onmogelijk 
zou zijn. Ze zullen hun nakomelingen het goede voorbeeld geven.23
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Veel koppels beamen dat hun zending een van de gelukkigste 
periodes was die ze samen beleefden omdat ze zich volledig aan 
één doel toewijdden, namelijk het zendingswerk.24

zendingsactieve kerkleden

We moeten benadrukken dat de leden meer zendingswerk moe-
ten doen. De ervaring leert ons dat dit het meest productieve zen-
dingswerk is. Zendingswerk door de leden is een van de grootste 
sleutels tot de persoonlijke groei van onze leden. Ik ben ervan 
overtuigd dat zendingswerk door leden ertoe zal leiden dat de spi-
ritualiteit in elke wijk die ermee aan de slag gaat, stijgt.25

Wanneer hebt u voor het laatst een buur gevraagd of hij de 
avondmaalsdienst wilde bijwonen of hebt u hem bij u thuis voor 
de gezinsavond uitgenodigd? Wanneer hebt u voor het laatst een 
echt gesprek over het evangelie gehad? Dat zijn fijne ervaringen.26

‘de Heer verwacht dat we zendelingen zijn.’
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De Heer steunt de leden in hun zendingstaken als ze maar het 
geloof opbrengen om het te proberen.27

De tijd is gekomen om hoger te grijpen en een visie te ontwik-
kelen van het belang van dit grote werk. De Heer verwacht dat van 
ons. Gewoon lid van deze kerk zijn, de avondmaalsdienst bijwonen, 
tiende betalen en bijdragen aan het welzijnsprogramma is niet vol-
doende. Dat zijn allemaal goede zaken, maar het is niet voldoende. 
De Heer verwacht dat we zendelingen zijn, het evangelie naleven 
— jazeker, in zijn geheel, en dat we zijn koninkrijk opbouwen.28

3
Het Boek van Mormon is de grote maatstaf die 

we in ons zendingswerk moeten gebruiken.

Het Boek van Mormon is voor lid en niet- lid bestemd. In com-
binatie met de Geest van de Heer is het Boek van Mormon het 
belangrijkste hulpmiddel dat God ons gegeven heeft om de wereld 
tot bekering te roepen. Als we vele zielen willen oogsten, moeten 
we het hulpmiddel gebruiken dat God daarvoor heeft bestemd — 
het Boek van Mormon.

En het lezen van het Boek van Mormon spoort ons aan om op 
zending te gaan. We hebben meer zendelingen nodig. Maar we 
hebben ook beter voorbereide zendelingen nodig die uit wijken en 
gezinnen komen waar het Boek van Mormon gekend en geliefd is. 
We hebben zendelingen nodig die een brandend getuigenis hebben 
van de goddelijke natuur van het boek, die hun onderzoekers met 
de invloed van de Geest de uitdaging kunnen geven om te lezen 
en na te denken over de inhoud ervan, met de innerlijke zekerheid 
dat de Heer hun de waarheid ervan door de macht van de Heilige 
Geest zal bekendmaken. We hebben zendelingen nodig die even 
goed zijn als onze boodschap.29

Het Boek van Mormon is de grote maatstaf die we in ons zen-
dingswerk moeten gebruiken. Het toont aan dat Joseph Smith een 
profeet was. Het bevat de woorden van Christus, en heeft de taak 
om mensen tot Christus te brengen. Alle andere zaken zijn onderge-
schikt. De gulden vraag van het Boek van Mormon is: ‘Wilt u meer 
over Christus weten?’ Het Boek van Mormon is de grote vinder van 
de gouden onderzoeker. Het bevat geen zaken die aangenaam in 
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de ogen van de wereld zijn, en daarom zijn wereldse mensen niet 
geïnteresseerd. Het fungeert als een zeef. (Zie 1 Nephi 6:5.)

Er is een verschil tussen een bekeerling die door middel van het 
Boek van Mormon op de rots van Christus is gebouwd en zich aan 
de ijzeren roede vasthoudt, en een bekeerling die dat niet doet.30

We mogen niet vergeten dat de Heer zelf het Boek van Mormon 
als belangrijke getuige heeft gegeven. Het Boek van Mormon is nog 
steeds ons belangrijkste hulpmiddel bij het zendingswerk. Laten we 
het gebruiken.31

4
Om een succesvolle zendeling te zijn, hebben 
we de Geest nodig, nederigheid, dienen we de 

mensen lief te hebben en ijverig te werken.

Soms vragen zendelingen zich af: ‘Hoe kan ik succesvol zijn? 
Hoe word ik een doeltreffende zendeling?’ Ik geef u vier bewezen 
sleutels die leiden tot succes in het zendingswerk voor zowel zen-
delingen als leden.

Ten eerste, streef naar het gezelschap van de Geest.

Om succesvol te zijn, moeten we de Geest van de Heer hebben. 
We hebben geleerd dat de Geest niet in onreine tabernakels zal 
vertoeven. Daarom moeten we er allereerst voor zorgen dat ons 
leven op orde is. De Heer heeft gezegd: ‘Wees rein, gij die de vaten 
des Heren draagt’ (Leer en Verbonden 38:42).

De Heiland heeft ons zijn wet omtrent het onderricht in zijn 
evangelie gegeven: ‘De Geest zal u gegeven worden door het gelo-
vige gebed; en indien gij de Geest niet ontvangt, zult gij niet onder-
wijzen.’ (Leer en Verbonden 45:14).32

Ik heb mijn broeders van de Twaalf keer op keer gezegd dat het 
de Geest is die het verschil maakt. De Geest maakt het verschil. Ik 
weet niet hoe vaak ik dat gezegd heb, maar ik krijg er niet genoeg 
van — het is de Geest die het verschil maakt.33

Ten tweede, wees nederig.

De Heer heeft gezegd dat niemand aan dit werk kan meewerken 
tenzij hij nederig en vol liefde is. (Zie Leer en Verbonden 12:8.) 
Nederigheid is echter geen zwakheid. Het is geen bedeesdheid of 
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angst. [We] kunnen nederig zijn en tegelijkertijd onbevreesd. [We] 
kunnen nederig zijn en tegelijkertijd moedig. Nederigheid betekent 
dat we onze afhankelijkheid van een grotere macht erkennen, een 
voortdurende behoefte aan steun van de Heer in zijn werk.34

We kunnen dit werk niet alleen doen. Dit is zijn werk. Dit is zijn 
evangelie. We hebben zijn hulp nodig. Smeek erom, werk ervoor, 
stort uw hart uit tot de Heer om ze te ontvangen.35

Ten derde, heb de mensen lief.

We moeten mensen leren liefhebben. We moeten met hen 
begaan zijn in de reine liefde van het evangelie, met het verlangen 
om hen op te bouwen en hen de weg te wijzen naar een beter 
leven en uiteindelijke verhoging in het celestiale koninkrijk van 
God. We benadrukken de goede eigenschappen van de mensen 
met wie we omgaan en hebben hen lief als kinderen van God die 
de Heer liefheeft. […]

We kunnen niet doeltreffend zijn, tenzij we meeleven met alle 
kinderen van onze Vader — tenzij we hen liefhebben. Mensen voe-
len de liefde van anderen. Velen snakken ernaar. Als we met hen 
meeleven, zullen zij ook goede bedoelingen met ons hebben. Zo 
sluiten we vriendschap.36

We […] hebben de plicht om onze naasten lief te hebben. Het 
is het tweede grote gebod. Vele van onze naasten zijn nog geen 
lid van de kerk. We dienen goede naasten te zijn. We dienen alle 
kinderen van onze Vader lief te hebben en met hen om te gaan.

Ik bid vurig dat we vervuld mogen worden met de liefde Gods 
voor onze naasten! 37

Ten vierde, wees ijverig werkzaam.

Als we het gezelschap van de Geest willen behouden, moeten 
we werken. Er is geen grotere vreugde of voldoening dan na een 
dag van hard werken, te weten dat je je best hebt gedaan.

Een van de grootste geheimen van zendingswerk is werken. Als 
een zendeling werkt, krijgt hij de Geest; als hij de Geest krijgt, 
onderwijst hij met de Geest; en als hij met de Geest onderwijst, 
raakt hij het hart van de mensen en is hij gelukkig. […] Werken, 
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werken, werken — er is geen bevredigende vervanging voor, met 
name in het zendingswerk.38

Ik weet dat God leeft. Dit is zijn werk. Hij heeft opnieuw vanuit 
de hemelen gesproken met een boodschap voor de hele wereld; 
niet alleen voor een handjevol heiligen der laatste dagen, maar 
voor al onze broeders en zusters, lid of geen lid van de kerk. Moge 
God ons de kracht geven om die boodschap aan de wereld te ver-
kondigen, het evangelie na te leven, de normen van de kerk hoog 
te houden, zodat we de beloofde zegeningen mogen verdienen.39

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• Waarom heeft de wereld het evangelie ‘boven al het andere’ 

nodig? (Zie paragraaf 1 voor enkele voorbeelden.) Noem enkele 
herstelde waarheden waarnaar de wereld volgens u hongert.

• Sla bij het doornemen van paragraaf 2 acht op de raad die op u 
en uw gezin van toepassing is. Hoe kan ieder van ons, ongeacht 
onze situatie, het evangelie uitdragen? Wat kunnen we doen om 
ons op een voltijdzending voor te bereiden? Wat kunnen we 
doen om anderen op een voltijdzending voor te bereiden?

• President Benson zegt dat het Boek van Mormon ‘het belangrijk-
ste hulpmiddel [is] dat God ons gegeven heeft om de wereld tot 
bekering te roepen’ (paragraaf 3). Wanneer hebt u gezien dat een 
studie van het Boek van Mormon mensen tot bekering aanzette? 
Hoe kunnen we het Boek van Mormon meer onder de aandacht 
van anderen brengen?

• President Benson haalt ‘vier bewezen sleutels die leiden tot suc-
ces in het zendingswerk’ aan (paragraaf 4). Waarom zouden deze 
sleutels tot succes in het zendingswerk leiden? Wat voor voor-
beelden hebt u gezien van mensen die deze beginselen volgden?

Relevante teksten
Marcus 16:15; 1 Timoteüs 4:12; Alma 17:2–3; 26:1–16; LV 4;  

12:7–9; 15:4–6; 88:81; 123:12–17
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Studietip
‘Vertel anderen wat u hebt geleerd. Dat zal het voor u zelf helder 

maken en zo zult u het beter kunnen onthouden (Onderwijzen — 
geen grotere roeping [1999], p. 17).
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Een van de doeleinden van een ring is ‘de leden […] één 
te maken en te vervolmaken door hen de programma’s, 
verordeningen en leerstellingen van de kerk te bieden.’
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‘Versterk uw ringen’

‘De ringen en districten in Zion staan symbool 
voor de heilige plaatsen die de Heer vermeld heeft, 
waar zijn heiligen zich in de laatste dagen dienen 

te verzamelen als toevlucht voor de storm.’

Uit het leven van Ezra Taft Benson

Op 13 januari 1935 steunden de leden van de ring Boise (Idaho) 
de 35- jarige Ezra Taft Benson als eerste raadgever in het ringpre-
sidium. Onder leiding van president Scott S. Brown kreeg presi-
dent Benson veel kansen om te dienen, leiden en onderwijzen. Hij 
bracht bijvoorbeeld een Melchizedeks- priesterschapsdrager terug 
naar de kerk 1 en hield mede toezicht op het implementeren van 
het welzijnsprogramma van de kerk in de ring.2

In 1938 was de ring zodanig gegroeid dat er achtduizend leden 
woonden en het Eerste Presidium besliste dat de ring in drie rin-
gen gesplitst moest worden. President Benson zei dat hij volledig 
werd overvallen toen hij op 27 november 1938 als een van de drie 
ringpresidenten werd geroepen. Zijn vrouw, Flora, vertelde hun 
kinderen dat het een zegen was dat hun vader die roeping gekre-
gen had.3

De bediening van president Benson als ringpresident was de 
hele ring tot zegen. Hij bleef welzijnsbeginselen onderwijzen en 
had bijzondere aandacht voor de jeugd. Voor aanvang van een bij-
eenkomst van de ringconferentie zag hij een groepje jongemannen 
die het kerkgebouw probeerden te ontvluchten. ‘Ze baanden zich 
langzaamaan een weg door de hal richting achterdeur en hielden 
de foyer in de gaten om zeker te zijn dat hun vlucht onopgemerkt 
bleef. Op dat ogenblik verliet hij zijn kantoor, schatte hij de situatie 
in en opende hij de armen wijd, zodat de jongens er recht in liepen. 
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“Het is zo fijn om jullie te zien”, zei hij. “Laten we de conferentie 
samen bijwonen.” Hij bracht hen naar de voorste rij en vroeg hun 
later om hun getuigenis te geven.’ 4

Iets minder dan twee maanden na zijn roeping als ringpresi-
dent kreeg president Benson een nieuwe verrassing. Hij kreeg de 
baan van secretaris van de National Council of Farmer Cooperatives 
[nationale bond van boerencoöperaties] aangeboden, die met zich 
meebracht dat hij naar Washington D.C. zou moeten verhuizen. 
Aanvankelijk sloeg hij het aanbod af, maar na overleg met Flora en 
het Eerste Presidium, besloot hij het te aanvaarden.5 Toen hij op 26 
maart 1939 ontheven werd als ringpresident schreef hij: ‘Het was 
de moeilijkste dag van mijn leven. […] Ik werd bij mijn toespraak 
[tot de leden van de ring] erg door de Heer gezegend, maar kon 
met moeite mijn gevoelens in de hand houden. Betere mensen zijn 
er in de hele wereld niet te vinden [en] ik heb ieder van hen lief.’ 6

Het gezin Benson verhuisde naar Bethesda (Maryland), nabij 
Washington D.C. Iets meer dan een jaar later bezochten president 
Rudger Clawson, president van het Quorum der Twaalf Apostelen, 
en ouderling Albert E. Bowen, eveneens van het Quorum der 
Twaalf, het gebied om er een nieuwe ring op te richten. President 
Clawson sprak met Ezra Taft Benson en zei: ‘Broeder Benson, de 
Heer wil dat u deze ring presideert. Wat zegt u daarop?’ President 
Benson was wederom verrast. Hij antwoordde: ‘Ik ken deze mensen 
niet. Ik woon hier nog geen jaar.’ 7 Maar hij aanvaardde de roeping 
in alle nederigheid en presideerde circa tweeduizend leden in een 
ring die een groot gebied besloeg. Flora zei over zijn bediening 
als ringpresident: ‘Hij houdt er echt van. De titel is voor hem niet 
belangrijk, het gaat hem om de vreugde van het zoveel mogelijk 
mensen de waarheid van het evangelie laten inzien.’ 8

Toen hij later apostel was, bezocht president Benson ringen in 
heel de wereld. Hij zei: ‘Soms zeg ik na een bezoek aan enkele rin-
gen tegen mijn vrouw dat ik niet weet hoe het er in de hemel aan 
toe zal gaan, maar ik kan daar niets beters vragen dan het genoegen 
en de vreugde te ervaren van het omgaan met de leidinggevenden 
van de ringen en wijken in Zion en de zendingsgebieden op aarde. 
We zijn echt rijkelijk gezegend.’ 9



H o o f d s t U K  2 3

309

Leringen van Ezra Taft Benson
1

Als leden van de kerk vergaderen 
we in de ringen van Zion.

Niet- leden vragen soms: ‘Wat is een ring?’ En leden vragen soms: 
‘Waarom zijn ringen belangrijk? Welke betekenis heeft een ring voor 
ons als lid?’

Voor een niet- lid kan een ring vergeleken worden met een bis-
dom in andere kerken. Een ring is een geografisch gebied dat 
bestaat uit een aantal wijken (plaatselijke kerkgemeenten) en wordt 
gepresideerd door een presidium.

Voor een lid is de term ring [of pin, naar Jesaja 54:2] een sym-
bolische uitdrukking. Beeld u een grote tent in die is vastgezet 
met touwen, die aan vele pinnen [ringen] zijn verbonden die in de 
grond zijn geslagen. De profeten vergeleken het hedendaagse Zion 
met een grote tent die zich over de hele aarde uitstrekt [zie Jesaja 
54:2; 3 Nephi 22:2]. Die tent was vastgezet met koorden die ver-
bonden waren aan pinnen [ringen]. Die pinnen [ringen] zijn uiter-
aard de verschillende geografische organisaties die over de aarde 
verspreid zijn. Momenteel wordt Israël in verschillende ringen van 
Zion vergaderd.10

Een ring heeft tenminste vier functies:

1. Elke ring, die gepresideerd wordt door drie hogepriesters en 
gesteund door twaalf mannen die we de hoge raad noemen, is 
een kerk in het klein voor de heiligen in een bepaald geografisch 
gebied. Het doel is de leden die binnen die grenzen wonen één te 
maken en te vervolmaken door hen de programma’s, verordeningen 
en leerstellingen van de kerk te bieden.

2. De leden van de ring behoren een voorbeeld, een banier van 
deugdzaamheid, te zijn.

3. Een ring moet een bolwerk zijn. Hij wordt dat als alle leden 
achter hun plaatselijke priesterschapsleiders gaan staan en zich 
geheel aan hun plicht en hun verbonden wijden. Als men zich 
houdt aan die verbonden, vormen ze een bescherming tegen dwa-
ling, kwaad en onheil.
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We bouwen alleen tempels waar we ringen hebben. De verbon-
den en verordeningen van de tempel bereiden ons voor op de ver-
hoging. Het is uiteraard niet mogelijk dat elke ring een tempel heeft, 
maar we zien momenteel een aantal opvallende, wonderbaarlijke 
ontwikkelingen bij het bouwen van tempels in verschillende delen 
van de wereld. Zo’n programma biedt de leden van de kerk alle 
zegeningen van de Heer.

4. Een ring is een toevlucht voor de storm die op de aarde zal 
worden uitgestort.11

2
Ringen zijn er om ouders te steunen in het onderwijzen 

van het evangelie en het begeleiden van hun 
kinderen naar de heilbrengende verordeningen.

In de Leer en Verbonden lezen we:

‘Voor zoverre ouders kinderen hebben in Zion, of in een van 
haar georganiseerde ringen, en hun niet de leer van bekering en 
geloof in Christus, de Zoon van de levende God, leren begrijpen, en 
van de doop en de gave van de Heilige Geest door handoplegging 
wanneer zij acht jaar oud zijn, dan zal de zonde op het hoofd van 
de ouders rusten. Want dat zal een wet zijn voor de inwoners van 
Zion, of in al haar georganiseerde ringen.’ (LV 68:25–26; cursivering 
toegevoegd.)

Dat is een van de belangrijkste doeleinden van ringen. Ze zijn 
opgericht om ouders die ‘kinderen hebben in Zion’ te steunen 
in het onderwijzen van het evangelie van Jezus Christus en het 
bedienen in de heilbrengende verordeningen. Ringen zijn er om 
de heiligen te vervolmaken, en die ontwikkeling begint thuis met 
doeltreffend evangelieonderricht.12

3
Als leden van de ring de standaard van 

heiligheid van de Heer nastreven, wordt de ring 
een prachtig voorbeeld voor de wereld.

De Heer heeft gezegd: ‘Want Zion moet in schoonheid en in 
heiligheid toenemen; haar grenzen moeten worden uitgebreid; haar 
ringen moeten worden versterkt; ja, voorwaar, Ik zeg u: Zion moet 
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zich verheffen en zich met haar pronkgewaden bekleden’ (Leer en 
Verbonden 82:14).

Hier legt de Heer nog een belangrijk doeleinde van ringen uit: 
een voorbeeld zijn voor de hele wereld. De zinsnede ‘zich met haar 
pronkgewaden bekleden’ slaat uiteraard op de innerlijke heiligheid 
van elk lid dat zichzelf een heilige noemt. Zion is ‘de reinen van 
hart’ (Leer en Verbonden 97:21).

De ringen van Zion worden versterkt en de grenzen van Zion 
worden uitgebreid als leden de standaard van heiligheid nastreven 
die de Heer van zijn uitverkoren volk verwacht.13

4
Elke ring dient als bescherming en toevluchtsoord 

tegen zichtbare en onzichtbare vijanden.

Nog een openbaring van de Heer geeft deze verklaring voor de 
doeleinden van ringen: ‘Voorwaar, Ik zeg tot u allen: Staat op en 
laat uw licht schijnen, opdat het een standaard voor de natiën zal 
zijn; en opdat de vergadering in het land Zion, en in zijn ringen, 
een bescherming zal zijn en een toevlucht voor de storm en voor 
de verbolgenheid, wanneer die onversneden wordt uitgestort op de 
gehele aarde’ (Leer en Verbonden 115:5–6).

Deze openbaring gebiedt ons om ons licht zo te laten schijnen 
dat het een standaard voor de naties is. Een standaard is een een-
heidsmaat waaraan men precisie of perfectie afmeet. De heiligen 
moeten een voor de hele wereld zichtbare standaard van heiligheid 
zijn. Dat is de pracht van Zion.

De Heer openbaart vervolgens dat de ringen van Zion ‘een 
bescherming [dienen te] zijn en een toevlucht voor de storm en 
voor de verbolgenheid, wanneer die onversneden wordt uitgestort 
op de gehele aarde.’ Ringen beschermen de heiligen tegen zicht-
bare en onzichtbare vijanden. Die bescherming komt in de vorm 
van leiding via de priesterschapskanalen die getuigenissen versterkt 
en gezinseenheid en persoonlijke rechtschapenheid bevordert.

In zijn inleiding tot zijn openbaringen in de Leer en Verbonden 
waarschuwde de Heer: ‘De dag [komt] spoedig; de ure is nog 
niet, maar is wél nabij, waarop vrede van de aarde zal worden 
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weggenomen en de duivel macht zal hebben over zijn eigen rijk’ 
[Leer en Verbonden 1:35].

Vandaag de dag […] zien we deze voorspelling in vervulling 
gaan, nu Satan zijn macht ‘over zijn eigen rijk’, namelijk de aarde, 
in onverminderde woede toont. Nooit is zijn invloed zo krachtig 
geweest, en enkel wie de Heilige Geest als metgezel heeft — en de 
raad van priesterschapsleiders opvolgt — zal van de verwoesting 
van zijn kwade invloed gespaard blijven.

In diezelfde inleidende openbaring zegt de Heer dat Hij macht 
zal hebben over zijn heiligen en ‘in hun midden [zal] regeren’ [Leer 
en Verbonden 1:36]. Dat doet Hij bij monde van zijn uitgekozen 
dienstknechten en ring-  en wijkleiders.14

Nu de kerk groeit, is het erg belangrijk dat we ze stevig en goed 
opbouwen, dat toekomstige ringen de noodzakelijke basisingrediën-
ten hebben en dat de bestaande ringen onophoudelijk werken aan 
de geestelijke groei en vervolmaking van hun ring. Deze ringen die-
nen vergaderplaatsen te zijn voor het Zion van deze tijd. Ze dienen 
geestelijke toevluchtsoorden en zo zelfredzaam mogelijk te zijn.15

Als we ons met onze medeheiligen vergaderen, zien we in dat een ring 
‘een bescherming [kan] zijn en een toevlucht voor de storm’ (lV 115:6).
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De ringen en districten in Zion staan symbool voor de heilige 
plaatsen die de Heer vermeld heeft, waar zijn heiligen zich in de 
laatste dagen als toevlucht voor de storm dienen te verzamelen. U 
en uw kinderen zullen hier bijeenkomen om te aanbidden, heilige 
verordeningen te verrichten, banden te smeden, te leren, muziek 
te maken, te dansen, toneel te spelen, te sporten, en zich over het 
algemeen te verbeteren. Het is veelbetekenend dat onze kerkge-
bouwen vaak een toren hebben met een spits die naar de hemel 
gericht is. Dat symboliseert ons leven dat immer opwaarts tot God 
vooruitgang dient te maken.16

De profeet Nephi uit het Boek van Mormon voorzag de tijd 
waarin de heiligen over de hele wereld in ringen verspreid zouden 
zijn. Hij zag de tijd wanneer de Heer hun zijn bescherming zou 
bieden als hun bestaan door verwoestende stormen bedreigd zou 
worden. Nephi profeteerde: ‘En het geschiedde dat ik, Nephi, de 
macht van het Lam Gods zag, dat die neerdaalde op de heiligen van 
de kerk van het Lam en op het verbondsvolk des Heren, dat op het 
gehele oppervlak der aarde was verspreid; en zij waren gewapend 
met gerechtigheid en met de macht Gods in grote heerlijkheid.’ 
(Boek van Mormon, 1 Nephi 14:14.)

Door openbaring weten we dat er in de laatste dagen gevaar, 
rampspoed en vervolging zal zijn, maar de heiligen kunnen door 
hun rechtschapenheid gespaard blijven. De belofte van de Heer in 
het Boek van Mormon is waar: ‘[Hij] zal de rechtvaardigen door zijn 
macht bewaren’ (1 Nephi 22:17).17

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• Hoe zou u na het lezen van paragraaf 1 antwoorden als iemand u 

vraagt waarom de leden van de kerk deel van een ring uitmaken?

• President Benson herinnert ons eraan dat ringen ouders steunen 
in het onderwijs aan hun kinderen en hun priesterschapsveror-
deningen verschaffen (zie paragraaf 2). Hoe heeft uw ring uw 
gezin gesteund?
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• Wanneer hebt u de leden van uw ring bijeen zien komen om een 
voorbeeld voor de hele wereld te zijn? (Zie paragraaf 3.) Wat hebt 
u aan deze activiteiten gehad?

• Hoe biedt een ring bescherming tegen ‘zichtbare en onzichtbare 
vijanden’? (Zie paragraaf 4.) Welke mogelijkheden zijn er om in 
onze ring mee te werken? Welke zegeningen kunnen we zoal 
ontvangen als we dat doen?

Relevante Schriftteksten
Jesaja 25:3–5; Matteüs 5:14–16; Moroni 10:31–33; LV 101:17–21; 

133:7–9

Onderwijstip
‘Een bedreven leerkracht denkt niet: “Wat zal ik vandaag eens 

brengen?”, maar vraagt zich af: “Wat zal ik mijn cursisten vandaag 
eens laten doen?”; niet: “Wat zal ik ze vandaag vertellen?”, maar: 
“Hoe kan ik mijn cursisten laten ontdekken wat zij nodig hebben?”’ 
(Virginia H. Pearce, ‘The Ordinary Classroom — a Powerful Place 
for Steady and Continued Growth’, Ensign, november 1996, p. 12; 
citerend uit: Teaching the Gospel: A Handbook for CES Teachers and 
Leaders [1994], p. 13.)

Noten
 1. Zie hoofdstuk 20 in dit boek.
 2. Zie hoofdstuk 21 in dit boek.
 3. Zie Sheri L. Dew, Ezra Taft Benson:  

A Biography (1987), p. 122; Francis M. 
Gibbons, Ezra Taft Benson: Statesman, 
Patriot, Prophet of God (1996), p. 104.

 4. Sheri L. Dew, gebaseerd op een verhaal 
van Don Schlurf, in Ezra Taft Benson: 
A Biography, p. 122.

 5. Zie hoofdstuk 1 in dit boek.
 6. In: Ezra Taft Benson: A Biography,  

p. 144.
 7. In: Ezra Taft Benson: A Biography,  

pp. 156–157.

 8. Flora Amussen Benson, geciteerd in 
Ezra Taft Benson: A Biography, p. 159.

 9. In: Conference Report, oktober 1948,  
p. 98.

 10. Come unto Christ (1983), p. 101.
 11. Come unto Christ, pp. 104–105.
 12. Come unto Christ, pp. 101–102.
 13. Come unto Christ, p. 102.
 14. Come unto Christ, pp. 103–104.
 15. The Teachings of Ezra Taft Benson 

(1988), p. 151.
 16. The Teachings of Ezra Taft Benson,  

pp. 151–152.
 17. Come unto Christ, p. 104.
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Een christelijk leven

‘De beste maatstaf van ware grootsheid 
is hoe christelijk we zijn.’

Uit het leven van Ezra Taft Benson

President Ezra Taft Benson citeerde het advies van de Heiland 
aan de twaalf Nephitische discipelen regelmatig: ‘Wat voor man-
nen behoort gij daarom te zijn? Voorwaar, Ik zeg u, zoals Ik ben’ 
(3 Nephi 27:27).1 Dit beginsel — de noodzaak om christelijker 
te zijn — was een terugkerend onderwerp in de bediening van 
President Benson, vooral toen hij president van het Quorum der 
Twaalf Apostelen en president van de kerk was.

Omdat hij zijn leven in dienst van de Heer had gesteld, sprak 
president Benson met kracht en overtuiging toen hij deze getuige-
nis gaf:

‘Ik getuig tot u dat er geen grotere, spannendere en meer ziels-
verheffende uitdaging bestaat dan te proberen om van Christus te 
leren en in zijn voetsporen te treden. Jezus Christus was ons grote 
voorbeeld op aarde. Hij is onze Voorspraak bij de Vader. Hij gaf zijn 
grote zoenoffer opdat wij volgens zijn genade en onze bekering en 
rechtschapenheid een volheid van vreugde zouden hebben en ver-
hoogd zouden worden. Hij was volmaakt in alle dingen en gebiedt 
ons net als Hij en zijn Vader volmaakt ze zijn. (Zie 3 Nephi 12:48.)

‘“Wat zou Jezus doen?” of “Wat verlangt Hij van me?” zijn de 
voornaamste persoonlijke levensvragen. In zijn voetspoor treden 
is de grootste verwezenlijking van het leven. Een man of vrouw is 
echt succesvol als zijn of haar leven lijkt op dat van de Meester.’ 2

President Benson spoorde de heiligen aan om het volmaakte 
voorbeeld van de Heiland te volgen, maar herinnerde hen eraan dat 
ze dat enkel met de hulp van de Heiland konden. Hij verklaarde:
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‘Jezus zeide […]: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; 
niemand komt tot de Vader dan door Mij’ ( Johannes 14:6).
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‘Ik weet dat de Heer leeft. Ik weet dat Hij ons liefheeft. Ik weet 
dat niemand zonder Hem kan slagen, maar dat niemand mét Hem 
kan falen.

‘Ik weet dat God veel meer van ons leven kan maken dan we 
zelf kunnen.

‘Mogen we allemaal vanaf nu de morele moed hebben om dage-
lijks Christus indachtig te zijn, van Hem te leren, in zijn voetspoor 
te treden en te doen wat Hij van ons verlangt.’ 3

Leringen van Ezra Taft Benson
1

Het voorbeeld en de leringen van Jezus Christus 
zijn de grote maatstaf voor de mensheid. 

Tweeduizend jaar geleden was er een volmaakte man op aarde: 
Jezus de Christus. Hij was de zoon van een hemelse Vader en een 
aardse moeder. Hij is de God van deze wereld, onder leiding van 
de Vader. Hij onderwees de waarheid aan de mens, opdat deze vrij 
mocht zijn. Zijn voorbeeld en leringen zijn de grote maatstaf, de 
enige zekere weg, voor de hele mensheid.4

Geen enkele invloed heeft op aarde zo’n effect gehad als het 
leven van Jezus de Christus. We kunnen ons het leven zonder zijn 
leringen niet inbeelden. Zonder Hem zouden we verloren lopen in 
de waan van overtuigingen en vereringen, afkomstig uit angst en 
duisternis waar het zinnelijke en materialistische heersen. We schie-
ten tekort voor het doel dat Hij voor ons heeft bepaald, maar we 
mogen het niet uit het oog verliezen. We mogen evenmin vergeten 
dat onze grote beklimming naar het licht, naar vervolmaking, onmo-
gelijk zou zijn zonder zijn leringen, leven, dood en opstanding.

[…] We moeten steeds opnieuw leren dat we de ketenen van 
onwetendheid en twijfel die ons gevangen houden alleen kunnen 
breken door het evangelie van de Meester te aanvaarden en na te 
leven en door zijn wil te doen. We moeten deze eenvoudige en 
heerlijke waarheid leren zodat we de vreugde van geest zowel nu 
als in de eeuwigheid kunnen ervaren. We moeten onszelf in zijn wil 
verliezen. We moeten Hem in ons leven op de eerste plaats stellen.5
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In het veertiende hoofdstuk van Johannes, neemt Jezus na het 
laatste avondmaal teder afscheid van zijn discipelen. Hij zegt hun 
dat Hij voor hen een plaats in zijn Vaders huis gaat bereiden; opdat 
zij mogen zijn waar Hij is. Waarop Tomas tot Hem zegt:

‘Here, wij weten niet, waar Gij heengaat; hoe weten wij dan de 
weg?

‘Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; 
niemand komt tot de Vader dan door Mij’ ( Johannes 14:5–6). De 
weg ligt voor ons. Hij is duidelijk aangegeven.6

2
We komen tot Christus als we Hem steeds indachtig 

zijn en zijn eigenschappen nastreven.

Om met het Boek van Mormon te spreken: we dienen ‘in Christus 
te geloven en Hem niet te verloochenen’ (2 Nephi 25:28). We moe-
ten vertrouwen op Christus, niet op de arm des vlezes. (Zie 2 Nephi 
4:34.) We moeten tot Christus komen, en in Hem vervolmaakt wor-
den. (Zie Moroni 10:32.) We moeten ‘met een gebroken hart en een 
verslagen geest’ komen (3 Nephi 12:19), en ‘hongeren en dorsten 
naar gerechtigheid’ (3 Nephi 12:6). We moeten komen en ons ver-
gasten aan het woord van Christus (zie 2 Nephi 31:20), zoals dat 
door zijn Schriften, zijn gezalfden en zijn Heilige Geest tot ons 
komt.

Kortom we moeten het voorbeeld volgen van de Zoon van de 
levende God (2 Nephi 31:16).7

De Heer heeft gezegd: ‘Vertrouw op Mij bij iedere gedachte’ 
(LV 6:36). Bij iedere gedachte op de Heer vertrouwen is de enige 
manier waarop we de mannen en vrouwen kunnen zijn die we 
horen te zijn.

De Heer vroeg zijn discipelen: ‘Wat voor mannen behoort gij 
daarom te zijn?’ Vervolgens beantwoordde Hij zijn eigen vraag met 
de woorden: ‘Voorwaar, Ik zeg u, zoals Ik ben’ (3 Nephi 27:27). 
Om te worden zoals Hij is, moeten we steeds aan Hem denken — 
Hem voortdurend indachtig zijn. Telkens als we deelnemen aan het 
avondmaal, beloven we ‘Hem altijd indachtig te zijn’ (Moroni 4:3; 
5:2; LV 20:77, 79).
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Als onze gedachten ons maken tot wie we zijn, en we meer op 
Christus willen lijken, moeten we christelijke gedachten hebben. Ik 
herhaal: als onze gedachten ons maken tot wie we zijn, en we meer 
op Christus willen lijken, moeten we christelijke gedachten hebben.

[…] We dienen aan de Heer te denken. We dienen aan Christus 
te denken.8

Laten we ons christelijke karakter tonen in ons persoonlijk leven, 
thuis en op het werk. Leef zodat anderen over u zeggen: ‘Dat is een 
echte christen!’

Jazeker, we geloven in Jezus Christus, maar dat is niet alles — we 
kijken naar Hem op, vertrouwen op Hem en streven zijn eigen-
schappen na.9

Christus is ons ideaal. Hij is ons voorbeeld. […] De beste maatstaf 
van ware grootsheid is hoe christelijk we zijn.10

Op de Heiland lijken is voor ieder persoon een grote opgave! 
Hij is een lid van de Godheid. Hij is de Heiland en Verlosser. Hij 
was volmaakt in elk aspect van zijn leven. Hij had zwakheden noch 
gebreken. Zijn wij in staat […] om op Hem te lijken? Het antwoord is 
jazeker. We zijn er niet alleen toe in staat, het is zelfs onze opdracht, 
onze taak. Hij zou ons dat gebod niet gegeven hebben als Hij niet 
wilde dat we het uitvoerden [zie Matteüs 5:48; 3 Nephi 12:48].

De apostel Petrus sprak over het proces dat iemand moet door-
lopen om deel te hebben ‘aan de goddelijke natuur’ (2 Petrus 1:4). 
Dat is belangrijk, want als we echt deel hebben aan de goddelijke 
natuur, gaan we op Hem lijken. Laten we eens bestuderen wat 
Petrus ons over dit proces leert. Hij zei het volgende:

‘Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw 
geloof de deugd, door de deugd de kennis,

‘door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de 
volharding, door de volharding de godsvrucht,

‘door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde 
de liefde (jegens allen)’ (2 Petrus 1:5–7).

De deugden die Petrus aanhaalt, maken deel uit van de godde-
lijke natuur, ofwel het karakter van de Heiland. Dat zijn de deugden 
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die we moeten nastreven als we meer op Hem willen lijken. Laten 
we enkele van deze belangrijke eigenschappen bespreken.

De eerste eigenschap, de basis van alle andere, is geloof. 
Geloof is het fundament waarop een goddelijk karakter gebouwd 
wordt. […]

Petrus zegt dat we deugd aan ons geloof moeten toevoegen. […] 
Deugdzaam gedrag wil zeggen dat [iemands] gedachten en daden 
rein zijn. Zijn hart zal niet begeren, want als hij dat doet verloochent 
hij het geloof en verliest hij de Geest (zie LV 42:23) — en in dit 
werk is niets belangrijker dan de Geest. […]

Deugdzaamheid is verwant aan heiligheid, een van de eigen-
schappen van God. [We behoren] te streven naar wat deugdzaam 
en liefelijk is en niet naar wat verlagend of verachtelijk is. De deugd 
zal [onze] gedachten onophoudelijk sieren (zie LV 121:45). Hoe kan 
een man toegeven aan het kwaad van pornografie, godslastering 
of grove taal en zich als een deugdzaam mens beschouwen? […]

de apostel Petrus, hier samen met de herrezen Jezus christus afgebeeld, 
onderwees hoe we het karakter van de Heiland kunnen nastreven.
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De volgende stap van het groeiproces dat Petrus beschrijft, is 
kennis aan geloof en deugd toevoegen. De Heer heeft ons gezegd: 
‘Het is voor een mens onmogelijk om in onwetendheid gered te 
worden’ (LV 131:6). Op een andere keer gebood God: ‘Put woorden 
van wijsheid uit de beste boeken; zoekt kennis, ja, door studie en 
ook door geloof.’ (LV 88:118). […] Hoewel alle waarheid nuttig is, 
zijn de waarheden van het heilsplan de belangrijkste die iemand 
kan leren. De vraag van de Heer ‘Want wat baat het een mens de 
gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden?’ (Matteüs 
16:26) heeft betrekking op zowel een opleiding als het streven naar 
wereldlijke rijkdom. De Heer had ook kunnen vragen: ‘Want wat 
baat het een mens alle kennis van de wereld op te doen en niet te 
leren hoe hij gered kan worden?’ […]

Als we onze geestelijke en wereldlijke opleiding combineren, 
zullen we ons beter kunnen concentreren op de dingen die echt 
belangrijk zijn. […]

Een volgende eigenschap die Petrus bij de goddelijke natuur 
onderbrengt is zelfbeheersing. [Iemand die zichzelf beheerst,] heeft 
zijn emoties en zijn tong onder controle. Hij is matig in alle dingen 
en gaat zich nergens aan te buiten. Met andere woorden, hij heeft 
zelfdiscipline. Hij is de baas over zijn emoties en niet andersom. […]

Aan onze zelfbeheersing dienen we volharding [ofwel geduld] 
toe te voegen. […] Geduld is ook een vorm van zelfdiscipline. Het 
houdt in dat men bevrediging uitstelt en hartstochten beteugelt. 
Een geduldig man geeft in zijn omgang met dierbaren niet toe 
aan impulsen waar hij later spijt van zal hebben. Geduld betekent 
bedaardheid in tijden van stress. Een geduldig man heeft begrip 
voor de fouten van anderen.

Een geduldig man wacht op de Heer. We lezen of horen soms 
over mensen die de Heer om een zegening vragen en vervolgens 
ongeduldig worden als die niet snel komt. Een deel van de god-
delijke natuur is genoeg vertrouwen hebben in de Heer om stil te 
zijn en te weten dat Hij God is (zie LV 101:16).

[Iemand] die geduldig is, verdraagt de fouten en tekortkomingen 
van zijn dierbaren. Hij beschuldigt, bekritiseert of veroordeelt hen 
niet omdat hij hen liefheeft.
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Een andere eigenschap die Petrus vernoemt is broederliefde. […] 
Iemand die menslievend is, is meevoelend en voorkomend in zijn 
omgang met anderen. Hij is hoffelijk en houdt rekening met ander-
mans gevoelens. Hij is hulpvaardig. Menslievendheid gaat voorbij 
aan andermans zwakheden en fouten. Menslievendheid strekt zich 
tot allen uit — tot oude en jonge mensen, tot dieren, tot eenvoudige 
mensen evenzeer als tot hooggeplaatsten.

Dat zijn de ware eigenschappen van de goddelijke natuur. 
Begrijpt u dat we christelijker worden als we deugdzamer, mens-
lievender en geduldiger zijn en als we onze emoties beter onder 
controle hebben?

De apostel Paulus gebruikte enkele levendige uitdrukkingen om 
duidelijk te maken dat een lid van de kerk zich van de wereld 
dient te onderscheiden. Hij draagt ons op om onszelf met Christus 
te bekleden (zie Galaten 3:27), de oude mens af te leggen en de 
nieuwe mens aan te doen (zie Efeziërs 4:22, 24).

‘De laatste en opperste deugd van het goddelijke karakter is 
naastenliefde, ofwel de reine liefde van Christus (zie Moroni 7:47). 
Als we er oprecht naar streven om meer op onze Heiland en 
Meester te lijken, moet ons hoogste doel zijn om net zo lief te heb-
ben als Hij. Mormon noemde naastenliefde ‘het voornaamste van 
alles’ (Moroni 7:46).

Er wordt door de wereld veel over liefde gesproken, en velen zijn 
er naar op zoek. Maar de reine liefde van Christus is heel anders 
dan het beeld dat de wereld van liefde heeft. Naastenliefde is nooit 
op eigen bevrediging uit. De reine liefde van Christus is alleen maar 
uit op de eeuwige vooruitgang en vreugde van anderen. […]

De Heiland heeft gezegd dat de enige waarachtige God en zijn 
Zoon Jezus Christus kennen het eeuwige leven is (zie Johannes 
17:3). Als dit waar is, en ik getuig tot u dat dit inderdaad waar is, 
dan moeten we ons afvragen hoe we God leren kennen. Het pro-
ces van de ene goddelijke eigenschap bij de andere voegen, zoals 
Petrus dat beschreven heeft, wordt de sleutel tot het krijgen van de 
kennis die tot het eeuwige leven voert. Let op de belofte die Petrus 
vlak na zijn beschrijving van het proces geeft:



H o o f d s t U K  2 4

323

‘Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, 
laten zij u niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Here 
Jezus Christus’ (2 Petrus 1:8; cursivering toegevoegd).

[…] Ik bid dat deze eigenschappen van de Heiland overvloedig 
bij ons aanwezig mogen zijn, zodat als we voor de rechterstoel 
staan en Hij ons vraagt ‘Wat voor man zijt gij?’ we ons hoofd in 
dankbaarheid en vreugde kunnen opheffen en antwoorden: ‘Zoals 
Gij zijt.’ 11

3
De Heiland zal ons troosten en opbeuren als we op het pad 

proberen te blijven dat Hij voor ons uitgestippeld heeft.

Als we afdwalen van het pad dat de Man uit Galilea voor ons 
uitgestippeld heeft, falen we in onze persoonlijke worstelingen. 
[…] Maar Hij weerhoudt ons zijn hulp niet. Keer op keer heeft 
Hij tot zijn discipelen, en ons allen, gezegd: ‘Uw hart worde niet 
ontroerd. […]’

‘Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen.’

‘Ik zal u niet als wezen achterlaten. […]’

‘Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u. […]’ ( Johannes 14:1, 14, 
18, 27.)12

Laten we er het Boek van Mormon weer bijnemen […] om enkele 
beginselen te leren over tot Christus komen, aan Hem toegewijd 
zijn, ons op Hem concentreren, en in Hem opgaan. Ik citeer maar 
enkele van de vele teksten over dit onderwerp.

Ten eerste moeten we weten dat Christus ons uitnodigt tot Hem 
te komen. ‘Zie, Hij nodigt alle mensen uit, want de armen der barm-
hartigheid zijn naar hen uitgestrekt, […] Ja, Hij zegt: Komt tot Mij 
en gij zult nemen van de vrucht van de boom des levens’ (Alma 
5:33–34).

Komt, want Hij staat ‘met open armen [klaar] om u te ontvangen’ 
(Mormon 6:17).

Komt, want ‘Hij zal u in uw ellende vertroosten, en Hij zal uw 
zaak bepleiten’ ( Jakob 3:1).
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‘Komt tot Hem en biedt Hem uw gehele ziel als offerande aan’ 
(Omni 1:26).

Bij het afsluiten van het verslag van de Jareditische beschaving 
schreef Moroni: ‘Ik [wil] u aansporen die Jezus — over wie de profe-
ten en de apostelen hebben geschreven — te zoeken’ (Ether 12:41).

In zijn slotwoorden aan het einde van de Nephitische bescha-
ving schreef Moroni: ‘Ja, komt tot Christus en wordt vervolmaakt in 
Hem […] en indien gij u van alle goddeloosheid onthoudt en God 
liefhebt met al uw macht, verstand en kracht, dan is zijn genade u 
genoeg’ (Moroni 10:32).

Wie aan Christus toegewijd zijn, treden ‘te allen tijde en in alle 
dingen en op alle plaatsen’ als getuige van God op waar zij zich 
ook mogen bevinden ‘zelfs tot de dood’ (Mosiah 18:9). Ze houden 
de naam van Christus ‘altijd in [hun] hart gegrift’ (Mosiah 5:12). Ze 
nemen ‘de naam van Christus’ op zich, ‘vastbesloten […] Hem tot 
het einde te dienen’ (Moroni 6:3).

Als we een christelijk leven leiden ‘spreken [we] over Christus, 
verheugen [we] ons in Christus, prediken [we] Christus’ (2 Nephi 
25:26). We nemen ‘het aangename woord Gods aan en [vergasten 
ons] aan zijn liefde’ ( Jakob 3:2). Zelfs toen Nephi’s ziel bedroefd 
was wegens zijn ongerechtigheden zei hij: ‘Ik [weet] op wie ik heb 
vertrouwd. Mijn God is mijn steun geweest’ (2 Nephi 4:19–20).

We herinneren ons de raad van Alma: ‘Laten al uw handelingen 
tot de Heer zijn, en waarheen gij ook gaat, laat het in de Heer zijn; 
ja, laten al uw gedachten tot de Heer uitgaan; ja, laten de gevoelens 
van uw hart voor eeuwig op de Heer zijn gericht. Raadpleeg de 
Heer bij al uw handelingen’ (Alma 37:36–37).

‘Bedenkt, bedenkt,’ zei Helaman, ‘het is op de rots van onze 
Verlosser, die Christus is, […] dat gij uw fundament moet bouwen; 
zodat, wanneer de duivel zijn krachtige winden zendt, […] die geen 
macht over u zullen hebben om u neer te sleuren in de afgrond van 
ellende’ (Helaman 5:12).

Nephi heeft gezegd: ‘[De Heer] heeft mij met zijn liefde vervuld, 
zelfs tot het verteren van mijn vlees toe. (2 Nephi 4:21). Wie volledig 
opgaan in Christus worden ‘levend gemaakt in Christus’ (2 Nephi 
25:25). Ze lijden ‘generlei benauwingen […] die niet zouden worden 
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verzwolgen door de vreugde in Christus’ (Alma 31:38). Ze worden 
in de armen van Jezus gesloten (zie Mormon 5:11). Nephi heeft 
gezegd: ‘Ik roem in mijn Jezus, want Hij heeft mijn ziel verlost’ 
(2 Nephi 33:6). Lehi heeft gezegd: ‘Ik ben voor eeuwig in de armen 
van zijn liefde gesloten’ (2 Nephi 1:15). […]

Die grote Mormon [schreef ] in een brief aan zijn dierbare zoon, 
Moroni:

‘Mijn zoon, wees getrouw in Christus; en mogen de dingen die 
ik heb geschreven u niet bedroeven, zodat ze u tot stervens toe ter-
neerdrukken; maar moge Christus u verheffen, en mogen zijn lijden 
en dood, en de verschijning van zijn lichaam aan onze vaderen, en 
zijn barmhartigheid en lankmoedigheid, en de hoop op zijn heer-
lijkheid en op het eeuwige leven, u voor eeuwig bijblijven.

‘En moge de genade van God de Vader, wiens troon hoog in de 
hemelen is, en van onze Heer Jezus Christus, die ter rechterhand 
van zijn macht zit totdat alle dingen Hem onderworpen zullen zijn, 
voor eeuwig bij u zijn en bij u verblijven’ (Moroni 9:25–26).

Ik bid dat ieder van ons die geïnspireerde raad zal volgen: ‘Wees 
getrouw in Christus.’ Dan zal Hij ons verhogen en zal zijn genade 
voor eeuwig bij ons blijven.13

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• President Benson zegt: ‘Geen enkele invloed heeft op aarde zo’n 

effect gehad als het leven van Jezus de Christus’ (paragraaf 1). 
Hoe heeft het leven van de Heiland de aarde beïnvloed? Hoe 
heeft zijn leven u beïnvloed?

• Hoe verandert ons leven als we ‘Christus indachtig zijn’? Hoe 
houden onze gedachten verband met onze eigenschappen? 
Bedenk bij het bestuderen van paragraaf 2 wat u kunt doen om 
de aangehaalde christelijke eigenschappen beter te ontwikkelen.

• Hoe kunnen de leringen in paragraaf 3 ons hoop geven bij ons 
streven om meer op de Heiland te lijken? Hoe heeft de Heiland 
u geholpen in uw streven om Hem te volgen?
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Relevante Schriftteksten
Marcus 8:34; Filippenzen 4:13; 1 Johannes 3:23–24; 2 Nephi 

25:23, 26; Mosiah 3:19; Alma 7:11–13; Moroni 7:48

Studietip
‘Plan studieactiviteiten die u in uw geloof in de Heiland ster-

ken’ (Predik mijn evangelie [2004], p. 22). U kunt bij het studeren 
bijvoorbeeld nadenken over vragen zoals: ‘Hoe verruimen deze 
leringen mijn begrip van de verzoening van Jezus Christus? Hoe 
kan ik met de hulp van deze leringen meer op de Heiland lijken?

Noten
 1. Zie bijvoorbeeld ‘Strengthen Thy 

Stakes’, Ensign, januari 1991, p. 5; 
‘Think on Christ’, Ensign, maart 1989, 
p. 4; ‘In His Steps’, Ensign, september 
1988, p. 4.

 2. ‘Think on Christ’, Ensign, april 1984,  
p. 13.

 3. ‘Think on Christ’, Ensign, april 1984,  
p. 13.

 4. In: Conference Report, april 1967,  
p. 58.

 5. ‘Life Is Eternal’, Ensign, juni 1971,  
p. 34.

 6. In: Conference Report, april 1966,  
p. 128.

 7. ‘Joy in Christ’ Ensign, maart 1986, p. 5.
 8. ‘Think on Christ’, Ensign, april 1984, 

pp. 11, 13.
 9. The Teachings of Ezra Taft Benson 

(1988), p. 328.
 10. ‘A Sacred Responsibility’, Ensign, mei 

1986, p. 78.
 11. In: Conference Report, oktober 1986, 

pp. 59, 60–62, 63; of Ensign, november 
1986, pp. 45, 46–47, 48.

 12. ‘Life Is Eternal’, p. 34.
 13. ‘Come unto Christ’, Ensign, november 

1987, pp. 84–85.
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Liefde
in leiderschap, 262–263
in zendingswerk, 297, 303
thuis, 191, 193–194
voor God, 39–46
voor ‘verloren schapen’, 269–275

M

Minderactieve kerkleden, hand 
reiken naar, 269–275

Moeders
raad voor, om tijd met hun kinde-

ren door te brengen, 209–213
rol van, door God vastgesteld, 

209
Zie ook Ouders; Vaders

N

Naastenliefde, 40–41
Nederigheid

Ezra Taft Bensons voorbeeld van, 
245, 247

hoogmoed versus, 245, 247, 
254–255

in leiderschap, 260
in zendingswerk, 302
Zie ook Hoogmoed

O

Oorlog in de hemel, 63–64
Openbaring

bij monde van de hedendaagse 
profeet, 156–157

door de Heilige Geest, 169–170
door tempelbezoek, 187–188

Optimisme, 75
Oudere mensen

betrekken bij gezinsactiviteiten, 
226

de liefde van de Heer voor, 
218–219

kracht van, 218
omgang met, 226–227
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raad aan kerkleiders aangaande, 
227–228

sterk blijven in tijden van ziekte, 
224

taken van, 218–219
voldoening vinden door,  

219–222, 229
zorgen voor, 224–228

Ouders
eensgezindheid tussen, 213
eren, 224–226
moeten kinderen over de tempel 

leren, 184–186
moeten kinderen over kuisheid 

leren, 240–241
taken van, 206–213
Zie ook Gezin; Huwelijk; 

 Moeders; Thuis; Vaders

P

Plan van geluk, begrip van, leidt tot 
bekering, 83–84

Pornografie, 235–237
President van de kerk

is de belangrijkste profeet voor 
ons, 158–160

ontvangt openbaring voor de 
kerk, 157–160

vertelt ons wat we moeten horen, 
159–160

zal de kerk nooit op een dwaal-
spoor brengen, 161

zegeningen van het volgen van, 
155–156, 162–163

Priesterschap
macht van, verzegelt gezinnen 

door tempelverordeningen, 183
volheid van, alleen in de tempel 

beschikbaar, 180–181
Profeet. Zie President van de kerk

R

Ringen van Zion
doeleinden van, 311–313
Ezra Taft Bensons leiderschap in, 

14, 257, 269–271, 281–282, 307, 
309

S

Satan
haat van, voor ons, 46
leugens van, 84, 90

Schriftstudie
leidt tot actievere deelname in de 

kerk, 126–128
nodigt de Geest uit, 171–173
waarde van, 128–129
zegeningen van, 124–128
Zie ook Boek van Mormon; 

Woord van God
Schulden, 289–293
Seksuele overtredingen

gevaren van, 234–235
vergeving voor, 239–240
verleiding weerstaan, 235–239

Smith, Joseph
als hoofd van de laatste bedeling, 

117–119
bezoek van engelen aan, 112–113
eerste visioen van, 111–112
en het Boek van Mormon, 

114–115
gebed van, beïnvloedde miljoe-

nen mensen, 66
getrouwheid van, 116–117
Gods koninkrijk op aarde 

opnieuw gevestigd door, 
115–116

martelaarsdood van, 116–117
openbaringen aan, 112–113
voorordening van, 117–118



r e g I s t e r

335

T

Tempel
als symbool, 179–180
bescherming en leiding in, 

181–182
Ezra Taft Benson leert over, van 

zijn moeder, 177
kinderen leren over, 184–186
openbaring ontvangen in, 

187–188
verbonden gesloten in, 180–181
verordeningen van, ontvangen, 

180–181
volheid van het priesterschap 

alleen beschikbaar in, 180–181
voorouders dienen in, 183–184

Thuis
als toevluchtsoord van de wereld, 

193
heerlijkste ervaringen in het 

leven, 193–194
Zie ook Gezin; Huwelijk; Ouders

Toekomst, leven voor, 91

V

Vaderlandsliefde, 22–26
Vaders

eeuwige roeping van, 206
raad aan, om geestelijke leiding 

te geven, 206–208
Zie ook Moeders; Ouders

Verandering van hart
een verandering van binnenuit, 

81–82
en bekering, 81–82, 85–86
gebeurt geleidelijk, 91–93

Verbonden, 181–182
Vergeving

belofte van, 91–92
voor seksuele overtredingen, 

239–240

Verleden, niet leven in, 91
Verleiding

vermijden, 238
weerstaan, 235–239

Voedselvoorraad, 286–288
Voorbeeld, leiden door, 260–261
Vriendschap in de kerk, 27,  

269–272

W

Welzijnsprogramma van de kerk
biedt mogelijkheden om te wer-

ken, 286
Ezra Taft Benson introduceert, in 

zijn ring, 281–282
invloed van, in Europa na de 

Tweede Wereldoorlog, 18–22, 
57–58, 282

primair doel van, 285
Welzijnszorg, beginselen van stof-

felijke en geestelijke, 281–292
Werken

in zendingswerk, 303
leidt tot succes, 61
waarde van, 285–286

Woord van God
ijverige studie van, leidt tot 

getrouwheid, 126–128
niet lichtvaardig opvatten, 

128–129
omvat de Schriften, woorden van 

hedendaagse profeten en per-
soonlijke openbaring, 126

versterkt ons tegen moeilijkhe-
den in deze tijd, 124–126

zegeningen van studie van, 
129–130

Zie ook Boek van Mormon; 
Schriftstudie
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Z

Zelfredzaamheid, 281–292
Zendingswerk

Ezra Taft Bensons enthousiasme 
voor, 295, 297

het Boek van Mormon gebrui-
ken in, 135, 145–147, 151–153, 
301–302

in alle fasen van het leven, 
299–301

in de hele wereld, 298–299
invloed van de Heilige Geest in, 

302
jongemannen en, 298–299

jongeren voorbereiden op, 
299–301

jongevrouwen en, 299
liefde in, 297, 303
nederigheid en, 302
ouderen en, 219–221, 299–300
succes in, 302–304
traditie van, in Ezra Taft Bensons 

familie, 295
vreugde van, 297
werk in, 303

Zorgen voor minderactieve kerkle-
den, 269–275

Zwakheden, overwinnen, 88–89



Leringen van kerkpresidenten: Ezra Taft B
enson
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