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Het Boek van Mormon, voortgebracht door de 

profeet Joseph Smith, is een vertaling van oude 

platen, ‘geschreven op gebod, en ook door de geest 

van profetie en van openbaring — Geschreven 

en verzegeld en in de hoede des Heren verborgen, 

opdat zij niet zouden worden vernietigd — Om 

te voorschijn te komen door de gave en de macht 

Gods teneinde te worden vertaald — (…)

Simon Dewey, Door de gave en de macht Gods

‘(…) Om het overblijfsel van het huis Israëls te 

tonen welke grote dingen de Heer voor hun vade-

ren heeft gedaan; en opdat zij de verbonden des 

Heren zullen kennen, zodat zij zullen weten dat 

zij niet voor eeuwig zijn verworpen — En ook ter 

overtuiging van de Joden en de andere volken dat 

Jezus de Christus is’ (titelblad van het Boek van 

Mormon).
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Voor: foto-illustratie John Luke; Gary Kapp, 
Opdat gij zoudt weten, met dank aan 
dhr. en mevr. David Larsen, kopiëren niet 
toegestaan. Achter: Heinrich Hofmann, Het 
beeld van Christus, met dank aan C. Harrison 
Conroy Co.

Welkom bij deze speciale uitgave
Het Boek van Mormon is een onderwerp dat bij uitstek geschikt is om 

een hele uitgave aan te wijden. In dit nummer leest u de getuigenissen van 
vroegere en hedendaagse profeten en van leden over de hele wereld aan-
gaande dit unieke Schriftuurlijke boek. Het kent een wonderbaarlijke oor-
sprong. Het vormt het tastbare bewijs van de herstelling. Het is de sluitsteen 
van onze godsdienst. En het is voor onze tijd geschreven — met een duide-
lijke uiteenzetting van de leer van Christus die ons geloof bevordert en ons 
gezin sterker maakt.

Deze uitgave van de Liahona bevat niet alle vertrouwde rubrieken, maar 
de boodschap van het Eerste Presidium (op pagina 4) en de huisbezoekbood-
schap (op pagina 46) ontbreken niet. In deze boodschappen en de andere 
artikelen staan getuigenissen en leringen van het Boek van Mormon centraal.

Wij nodigen u uit om deze uitgave gebedsvol te lezen, de boodschappen 
in uw hart te sluiten en anderen daarmee — en met het Boek van Mormon 
— in aanraking te brengen.

BOODSCHAPPEN
4 Boodschap van het Eerste 

Presidium: Kostbare beloften 
in het Boek van Mormon
President Thomas S. Monson

46 Huisbezoekboodschap:  
Als wij niet twijfelen
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Op tal van plaatsen in deze 
publicatie wordt de Liahona 
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zijn niet noodzakelijk exact het-
zelfde als hierboven. Zie eens 
hoeveel afbeeldingen u in dit 
exemplaar kunt vinden.
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Vele jaren geleden stond ik naast het bed van 
een jonge vader, die balanceerde op de rand 
van de dood. Zijn radeloze vrouw en twee kin-

deren waren ook in de kamer. Hij nam mijn hand in de 
zijne en zei met smekende blik: ‘Bisschop, ik weet dat 
ik ga sterven. Zeg me wat er met mijn geest gebeurt als 
het zover is.’

Ik bad in stilte om hemelse leiding en zag toen op zijn 
nachtkastje een tripelcombinatie liggen. Die pakte ik op 
en begon erin te bladeren. Ik merkte opeens dat ik, zon-
der dat ik mij ervan bewust was, hoofdstuk 40 van Alma 
in het Boek van Mormon had opengeslagen. Ik las hem de 
volgende woorden voor:

‘Zie, het is mij door een engel bekendgemaakt dat de 
geest van ieder mens zodra hij dit sterfelijke lichaam heeft 
verlaten, (…) huiswaarts wordt gevoerd naar die God die 
hem het leven heeft geschonken.

‘En (…) de geest van hen die rechtvaardig zijn, wordt 
ontvangen in een staat van geluk die het paradijs wordt 
genoemd, een staat van rust, een staat van vrede, waarin 
hij van al zijn moeiten, en van alle zorg en droefenis zal 
uitrusten’ (Alma 40:11–12).

Toen ik verder las over de opstanding, klaarde het 
gezicht van de jonge man op en kwam er een glimlach 
om zijn lippen. Aan het einde van mijn bezoek nam ik 
afscheid van dit fijne gezin.

Ik zag de vrouw en kinderen niet lang daarna op  
de begrafenis. Ik denk terug aan die avond toen een  
jonge man de waarheid wilde horen. En het antwoord 

kwam uit het Boek van Mormon.
In het Boek van Mormon staan nog meer beloften, 

zoals de beloften van vrede, vrijheid en zegeningen indien 
wij ‘slechts de God van het land wil[len] dienen, die Jezus 
Christus is’ (Ether 2:12).

In het boek staat de belofte van ‘nimmer eindigend 
geluk’ voor ‘hen die de geboden Gods onderhouden. Want 
zie, zij worden gezegend in alle dingen, zowel stoffelijke 
als geestelijke’ (Mosiah 2:41).

In het boek staat de belofte van ‘onbegrijpelijke 
vreugde’ voor wie ‘een werktuig in de handen Gods’  
worden om zijn dierbare zonen en dochters te redden 
(Alma 28:8; 29:9).

In het boek staat de belofte dat het verstrooide Israël 
vergaderd zal worden — een werk waarbij wij betrokken 
zijn door onze wereldwijde zendingsarbeid (zie 3 Nephi 
16; 21–22).

In het boek staat de belofte dat ons gezin gezegend zal 
worden als we in de heilige naam van Jezus Christus tot 
de Vader bidden (zie 3 Nephi 18:21).

Als u dit boek bestudeert, maakt u aanspraak op  
de profetische belofte ‘dat er een grotere mate van de 
Geest des Heren in uw huis zal komen. U zult zijn  
geboden met grotere vastberadenheid gehoorzamen,  
en u zult een sterker getuigenis ontvangen dat de Zoon 
van God leeft.’ 1

En in het Boek van Mormon staat de belofte van 
Moroni dat we door gebed, met een eerlijke bedoeling en 
met geloof in Christus de waarheid van die beloften zullen 

Kostbare beloften  

President  
Thomas S. Monson

B O O D S C H A P  V A N  H E T  E E R S T E  P R E S I D I U M

IN HET BOEK VAN MORMON
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leren kennen ‘door de macht van de Heilige Geest’ (zie 
Moroni 10:4–5).

Ik getuig samen met de andere hedendaagse profe-
ten van de waarheid van dit ‘nauwkeurigste boek op 
aarde’ 2, het Boek van Mormon, eveneens een testament 
aangaande Jezus Christus. Het vindt zijn weg over de 
hele wereld en brengt de lezers ervan tot de waarheid. Ik 
getuig dat het Boek van Mormon iemands leven verandert. 
Moge ieder van ons het lezen en blijven lezen. En mogen 
wij ons getuigenis van de kostbare beloften die erin staan 
met vreugde uitdragen aan alle kinderen van God. ◼
NOTEN
 1. Gordon B. Hinckley, ‘Een krachtig en waar getuigenis’, Liahona, 

augustus 2005, p. 6.
 2. Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith (2007), p. 68.

LESGEVEN MET DEZE BOODSCHAP
In de Schriften ‘vinden we de beginselen van 
waarheid die een oplossing bieden voor alle 
verwarring, problemen en dilemma’s die de 
mens op zijn weg kan tegenkomen’. (Onder-
wijzen — geen grotere roeping [1999], p. 51.) 
Bespreek de boodschap van president Mon-
son met het gezin en vraag de gezinsleden 
om te letten op de ‘kostbare beloften’ die hij 
uit het Boek van Mormon aanhaalt. U kunt 
een belofte in het Boek van Mormon noemen 
die veel voor u heeft betekend.
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Het Boek van Mormon is een uniek boek 
met Schriftuur. Hoewel profeten van wel-
eer het geschreven hebben, is het anders 

tot ons gekomen dan de Bijbel. De Bijbel werd in 
de Oude Wereld voornamelijk als losse boeken 
op boekrollen vastgelegd en eeuwenlang met de 
hand overgeschreven. Pas in de vierde eeuw na 
Jezus Christus werden deze afzonderlijke boeken 
bij elkaar gevoegd tot één uitgave: de Bijbel zoals 
we die nu kennen.

Het Boek van Mormon daarentegen werd  
door profeten vanouds in de Nieuwe Wereld op 
metalen platen gegraveerd. In de vijfde eeuw n.C.  
vatte de profeet Mormon — vandaar de titel — 
de verslagen samen tot één kroniek op gouden 
platen. Zijn zoon, Moroni, begroef de platen later. 
Daar bleven ze verborgen tot 1827, toen Moroni 
als herrezen persoon de platen overdroeg aan een 
jonge man die Joseph Smith heette. 

Hierna leest u hoe Joseph de kroniek die we  
nu als het Boek van Mormon: eveneens een testa-
ment aangaande Jezus Christus kennen, ontving, 
vertaalde en publiceerde. De Heiland heeft zelf 
getuigd dat het boek waar is (zie LV 17:6).

De profeet 
Joseph 

Smith 
VERTALER VAN HET 
BOEK VAN MORMON



 O k t o b e r  2 0 1 1  7

V.
L.N

.R
.: 

DA
VI

D 
LIN

DS
LE

Y,
 B

RO
ED

ER
 JO

SE
PH

, ©
 1

99
8;

 D
AL

E 
KI

LB
O

UR
N

, J
O

SE
PH

 S
M

ITH
 Z

O
EK

T 
W

IJS
HE

ID
 IN

 D
E 

BI
JB

EL
, ©

 1
97

5 
IR

I; 
G

RE
G

 O
LS

EN
, H

ET
 E

ER
ST

E 
VI

SI
O

EN
 V

AN
 

JO
SE

PH
 S

M
ITH

, K
O

PIË
RE

N
 N

IET
 T

O
EG

ES
TA

AN
; F

O
TO

 V
AN

 S
CÈ

N
E 

UI
T: 

M
AT

TH
EW

 R
EIE

R,
 JO

SE
PH

 S
M

ITH
: P

RO
FE

ET
 V

AN
 D

E 
HE

RS
TE

LLI
N

G
, ©

 IR
I

1. In 1820 woonde een 
veertienjarige jongen met 
de naam Joseph Smith bij 
Palmyra in de staat New York. 
Hoewel hij nog jong was, 
wilde hij graag weten hoe 
God over hem dacht. Ook was 
hij in de war door de uiteen-
lopende christelijke kerken 
die aanhangers probeerden 
te werven door de geloofs-
leer van andere kerken af te 
kraken. Als gevolg van zijn 
studie van de Bijbel besloot 
Joseph om wijsheid te zoeken 
door God daarom te vragen, 
‘die aan allen geeft, eenvou-
digweg en zonder verwijt’ 
(Jakobus 1:5). Hij ging in de 
buurt van zijn huis het bos in 
om te bidden.

2. Toen Joseph knielde en bad, viel er een heldere lichtkolom op 
hem. Daarin zag hij twee Personen. Onze hemelse Vader sprak 
tot hem en zei: ‘Dit is mijn geliefde Zoon. Hoor Hem!’ (Geschie-
denis van Joseph Smith 1:17.) De Heer vertelde Joseph dat hij 
zich bij geen van de kerken moest aansluiten omdat ze geen 
van alle waar waren. Hij kreeg de belofte ‘dat de volheid van 
het evangelie in de toekomst [aan hem] bekendgemaakt zou 
worden’.1

3. In de drie daaropvolgende 
jaren vertelde Joseph Smith 
anderen over zijn ervaring — 
en werd ervoor vervolgd. Hij 
schreef: ‘Al werd ik gehaat 
en vervolgd omdat ik zei dat 
ik een visioen had gezien, 
het was toch waar; en (…) ik 
[werd] ertoe gebracht mijzelf 
af te vragen: Waarom mij 
vervolgen voor het spreken 
van de waarheid? Ik heb echt 
een visioen gezien, en wie ben 
ik, dat ik God kan weerstaan, 
of waarom denkt de wereld 
mij te kunnen doen loochenen 
wat ik werkelijk heb gezien? 
Want ik had een visioen 
gezien; ik wist het, en ik wist 
dat God het wist, en ik kon 
het niet loochenen’ (Geschie-
denis van Joseph Smith 1:25).
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6. Joseph Smith had als platte-
landsjongen net als de mees-
ten in die tijd weinig scholing 
gehad. God voorzag hem van 
een oud vertaalinstrument, 
de Urim en Tummim, om hem 
bij de vertaling te helpen. Hij 
werd ook gezegend met de 
hulp van schrijvers die de door 
hem gedicteerde vertaling 
opschreven. Zijn schrijvers 
waren onder meer Emma, 
zijn vrouw; Martin Harris, een 
welgestelde boer; en Oliver 
Cowdery, die onderwijzer was. 
De vertaling werd goeddeels 
binnen drie maanden voltooid 
nadat Oliver als schrijver was 
begonnen.

Emma beschreef haar erva-
ring als schrijver voor Joseph 
als volgt: ‘Niemand had het 
manuscript kunnen dicteren 
tenzij hij geïnspireerd was; 
want toen ik voor hem als 
schrijver [optrad], dicteerde 

Sinds 1830 hebben miljoenen mensen het Boek van Mor-
mon gelezen en zijn lid geworden van De Kerk van Jezus 

Christus van de Heiligen der Laatste Dagen omdat het boek 

4. Op 21 september 1823 was 
Joseph in gebed toen zijn zol-
derkamer zich met licht vulde 
en er een engel verscheen die 
Moroni heette. Moroni ver-
telde Joseph over geschriften 
van vroegere profeten. De op 
gouden platen gegraveerde 
kroniek was in een heuvel in 
de buurt begraven. Joseph 
kreeg te horen dat hij de  
kroniek moest vertalen.

5. Uiteindelijk kreeg Joseph de platen op 22 september 1827 
onder zijn hoede. Hij nam ze uit een stenen kist in de grond.  
Die kist was verborgen onder een grote steen op een heuvel 
nabij Palmyra in de staat New York.

van de Heiland getuigt. Het boek is tevens een bewijs dat 
Joseph Smith een profeet van God was en dat de Heiland zijn 
kerk in deze tijd leidt. Miljoenen mensen hebben de belofte 
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7. Gedurende de achttien 
maanden dat Joseph de  
platen in zijn bezit had, was 
hij niet de enige die ze gezien  
of aangeraakt had. Drie  
mannen — Oliver Cowdery, 
David Whitmer en Martin  
Harris — hebben formeel 
getuigd dat de engel Moroni 
hun de gouden platen had 
getoond en dat zij wisten dat 
de platen waren ‘vertaald 
door de gave en de macht 
Gods, want zijn stem heeft het 
ons verkondigd’. Acht andere 
mannen hebben eveneens 
verklaard dat zij de gouden 
platen hadden gezien en 
aangeraakt.4

8. In augustus 1829 kwam 
Joseph met uitgever Egbert B. 
Grandin in Palmyra overeen 
dat hij het boek zou drukken. 
Martin Harris nam een hypo-
theek op zijn boerderij om 
het drukken van het boek te 
bekostigen. Op 26 maart 1830 
was de publicatie van het  
Boek van Mormon een feit.

9. Op 6 april 1830 kwamen 
ongeveer zestig mensen in 
een blokhut te Fayette in de 
staat New York bijeen. Daar 
organiseerde Joseph Smith op 
aanwijzing van de Heer Jezus 
Christus formeel de kerk van 
de Heiland, hersteld in haar 
oorspronkelijke vorm en geleid 
door apostelen en profeten 
met het gezag om namens 
God te spreken. Later werd 
aan Joseph Smith de naam van 
de kerk geopenbaard: De Kerk 
van Jezus Christus van de Heili-
gen der Laatste Dagen (zie  
LV 115:4). ◼

NOTEN
 1. Joseph Smith, History of the 

Church, deel 4, p. 536.
 2. Interview met Emma Smith door 

Joseph Smith III, februari 1879, 
in: Saints’ Herald, 1 oktober 
1879, p. 290.

 3. Leringen van kerkpresidenten: 
Joseph Smith (2007), p. 65.

 4. Zie ‘Het getuigenis van drie 
getuigen’ en ‘Het getuigenis van 
acht getuigen’ in de inleiding tot 
het Boek van Mormon.

van Moroni aan alle oprechte waarheidszoekers beproefd en 
waar bevonden: ‘Ik [spoor] u aan God, de eeuwige Vader, in de 
naam van Christus te vragen of deze dingen niet waar zijn; en 

indien gij vraagt met een oprecht hart, met een eerlijke bedoe-
ling en met geloof in Christus, zal Hij de waarheid ervan aan u 
openbaren door de macht van de Heilige Geest’ (Moroni 10:4).

[Joseph] mij urenlang; en na 
de maaltijd, of na een onder-
breking, begon hij altijd waar 
hij opgehouden was zonder 
het manuscript in te kijken of 
een deel te laten voorlezen.’ 2 

Joseph heeft het belang 
van het tevoorschijn komen 
van het Boek van Mormon 
toegelicht: ‘Door de macht 
van God vertaalde ik het Boek 
van Mormon van de hiëro-
gliefen, waarvan de kennis 
verloren was gegaan voor de 
wereld. In deze geweldige 
gebeurtenis stond ik alleen 
als ongeletterde jongeman 
die de wereldse wijsheid en 
gezamenlijke onwetendheid 
van achttien eeuwen moest 
bestrijden met een nieuwe 
openbaring.’ 3
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De meeste christenen zijn bekend met 
de eigenschappen van Jezus Christus 
die in de Bijbel genoemd worden. 

Zij staan versteld van de liefde die Hij voor 
de armen, de zieken en de onderdrukten 
aan de dag legde. Wie zich als zijn discipelen 
beschouwen, proberen zijn voorbeeld en de 
aansporing van zijn geliefde apostel te volgen: 
‘Laten wij elkander liefhebben, want de liefde 
is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit 
God geboren en kent God. (…) Want God is 
liefde’ (1 Johannes 4:7–8).

Dit beginsel wordt verduidelijkt in het Boek 
van Mormon. Het beschrijft hoe iemand uit 
God wordt geboren en hoe we het vermogen 
ontvangen om lief te hebben zoals Hij. Er zijn 
drie fundamentele beginselen die de kracht 
van Gods liefde in ons leven brengen.

Op de eerste plaats leert het Boek van 
Mormon ons dat geloof oefenen in Christus 
en een verbond met Hem sluiten om zijn 

geboden te onderhouden de sleutel tot onze 
geestelijke wedergeboorte vormen. Koning 
Benjamin vertelde het volk in het Boek van 
Mormon dat een dergelijk verbond had geslo-
ten: ‘En nu, wegens het verbond dat gij hebt 
gesloten, zult gij de kinderen van Christus 
worden genoemd, zijn zonen en zijn dochters; 
want zie, heden heeft Hij u geestelijk verwekt; 
want gij zegt dat uw hart door geloof in zijn 
naam is veranderd; daarom zijt gij uit Hem 
geboren en zijn zonen en zijn dochters gewor-
den’ (Mosiah 5:7).

Ten tweede leert de Heiland zelf dat de 
macht om op Hem te gaan lijken uit de  
verordeningen van het evangelie voortkomt: 
‘Welnu, dit is het gebod: bekeert u, al gij ein-
den der aarde, en komt tot Mij en laat u dopen 
in mijn naam, zodat gij door het ontvangen 
van de Heilige Geest kunt worden geheiligd, 
zodat gij ten laatsten dage vlekkeloos voor 
mijn aangezicht kunt staan’ (3 Nephi 27:20).

WAT WE DOOR HET BOEK 
VAN MORMON OVER 

Ouderling  
Russell M. Nelson

van het Quorum  
der Twaalf Apostelen

In het Boek van Mormon staan enkele sublieme  
voorbeelden van de liefde van de Heer.
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Ten derde spoort Hij ons aan om zijn 
voorbeeld te volgen: ‘Wat voor mannen 
behoort gij (…) te zijn?’ vraagt Hij retorisch. 
Zijn antwoord luidt: ‘Voorwaar, Ik zeg u, 
zoals Ik ben’ (3 Nephi 27:27). Hij wil werke-
lijk dat wij net zo worden als Hij.

In het Boek van Mormon staan enkele 
sublieme voorbeelden van zijn liefde. Die 

voorbeelden zijn ook op ons van toepassing 
als we meer op de Heiland willen lijken.

Zijn liefde voor Lehi en Lehi’s gezin —  
en hun liefde voor Hem — bracht ze naar 
Amerika, hun beloofde land, waar ze voor-
spoedig werden.1

Gods liefde bewoog Hem er eeuwen gele-
den toe om Nephitische profeten te gebie-
den een heilige kroniek van hun volk bij te 
houden. De lessen in die kroniek hebben 
betrekking op ons heil en onze verhoging. 
Die leringen zijn nu in het Boek van Mormon 
te vinden. Deze heilige tekst is een tastbaar 
bewijs van Gods liefde voor al zijn kinderen 
in de hele wereld.2

Christus’ liefde voor zijn ‘andere schapen’ 
brachten Hem naar de Nieuwe Wereld.3 In 
het Boek van Mormon lezen we over grote 
natuurrampen en drie dagen duisternis in 
de Nieuwe Wereld na de dood van de Heer 
in de Oude Wereld. We lezen ook over het 
daaropvolgende bezoek en de zending van 
de verheerlijkte en herrezen Heer onder het 
volk in de Nieuwe Wereld.

EEN PROFEET GETUIGT
‘Het Boek van Mormon is tevoorschijn 
gekomen door de gave en macht Gods. 
Het spreekt als een stem uit het stof als 
getuigenis van de Zoon van God. Het 
spreekt van zijn geboorte, zijn bediening, 

zijn kruisiging en herrijzenis, en zijn verschijning aan de 
rechtschapenen in het land Overvloed in Amerika.

‘Het is een tastbaar ding dat we kunnen aanpakken, 
lezen en toetsen. Het bevat een belofte aangaande zijn 
goddelijke afkomst. Miljoenen hebben de proef op de som 
genomen en zijn tot de conclusie gekomen dat het een 
waar en heilig verslag is.’
President Gordon B. Hinckley (1910–2008), ‘De grote dingen die God heeft 
geopenbaard’, Liahona, mei 2005, pp. 81–82.

WETEN BETEKENT LIEFDE KENNEN

Ik ben pas lid geworden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, 
en het Boek van Mormon is voor mij niet zomaar een boek. Het bewijst onomstotelijk dat 

onze hemelse Vader ons liefheeft. Het bewijst dat de heiligen van weleer ons liefhadden 
en ons de weg naar huis wilden tonen. Het bewijst dat Gods plan van geluk bestaat en 
volmaakt is.

Weten dat dit boek waar is, betekent weten dat onze hemelse Vader en zijn Zoon leven. 
Het betekent weten dat het leven prachtig en eeuwig is. Het betekent weten dat zolang 
we ons best doen en ons bekeren als we iets verkeerd hebben gedaan, we altijd vergeving 
ontvangen. Het betekent de ware betekenis van het gezin kennen. Het betekent weten dat 
we een dierbare nooit kwijtraken, omdat hij of zij op ons wacht. Het betekent de zege-
ningen van onze hemelse Vader kennen. Het betekent de troost kennen dat met welke 
stormen we ook te maken krijgen, we die kunnen doorstaan omdat ze voor ons welzijn 
zijn. Het betekent weten dat de Heilige Geest onze voortdurende metgezel is. In wezen 
betekent het liefde kennen in al haar verschijningsvormen.
Emma Adesanya (Ierland)
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‘Ik ben het licht en het leven der wereld’, 
vertelde Hij hun, ‘en Ik heb gedronken uit die 
bittere beker die de Vader Mij heeft gegeven 
en heb de Vader verheerlijkt door de zonden 
der wereld op Mij te nemen’ (3 Nephi 11:11).

Hij stond de aanwezigen toen een uiterst 
intieme ervaring met Hem toe. Hij nodigde 
hen uit om de wonden in zijn zijde en de 
tekens van de nagels in zijn handen en in 
zijn voeten te voelen, opdat zij zeker zouden 
weten dat Hij ‘de God van Israël en de God 
der gehele aarde [is], en [was] gedood voor 
de zonden der wereld’ (3 Nephi 11:14).

Jezus gaf zijn discipelen vervolgens het 
gezag om te dopen, de gave van de Heilige 
Geest te verlenen en het avondmaal te bedie-
nen. Hij gaf ze de macht om zijn kerk onder 
hen te vestigen, geleid door twaalf discipelen.

Hij gaf ze enkele fundamentele leringen 
die Hij zijn discipelen in de Oude Wereld had 

gegeven. Hij genas hun zieken. Hij knielde 
en bad tot de Vader in zulke krachtige en 
heilige woorden dat ze niet opgeschreven 
konden worden. Zijn gebed was zo krachtig, 
dat de toehoorders van vreugde overstelpt 
waren. Jezus was overmand door zijn liefde 
voor hen en door hun geloof in Hem, en Hij 
weende. Hij profeteerde over Gods werk in 
de eeuwen die aan de beloofde gebeurtenis 
van zijn wederkomst vooraf zouden gaan.4

Daarna vroeg hij de menigte hun kinderen 
tot Hem te brengen.

‘En Hij nam hun kleine kinderen een voor 
een en zegende hen en bad tot de Vader 
voor hen.

‘En toen Hij dat had gedaan, weende Hij 
wederom;

‘en Hij sprak tot de menigte en zeide tot 
hen: Ziet uw kleinen.

‘En toen zij opkeken om te zien, richtten 

De Heiland zelf 
leert dat de macht 
om op Hem te 
gaan lijken uit 
de verordeningen 
van het evangelie 
voortkomt.
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zij hun blik hemelwaarts, en zij zagen de 
hemelen geopend, en zij zagen engelen uit 
de hemel afdalen als het ware te midden van 
vuur; en zij kwamen neer en omringden die 
kleinen (…); en de engelen dienden hen’  
(3 Nephi 17:21–24).

Zo puur en krachtig is Gods liefde, waar-
van het Boek van Mormon getuigt.

In deze laatste dagen weten wij die zo 
bevoorrecht zijn om het Boek van Mormon 
te bezitten, om lid van de kerk des Heren te 
zijn, om zijn evangelie te hebben en om zijn 
geboden te onderhouden iets over Gods 
oneindige liefde. Wij weten hoe we ons 
zijn liefde eigen kunnen maken. Als wij zijn 
ware discipelen worden, ontwikkelen we 
het vermogen om lief te hebben zoals Hij. 
Als we zijn geboden onderhouden, gaan 
we meer op Hem lijken. We laten onze 

DE MACHT VAN GODS LIEFDE ERKENNEN

Toen ik als eerstejaarsstudent lid werd van de kerk, voelde ik me goed over de positieve 
veranderingen in mijn manier van leven. Ik merkte echter al snel dat mijn verleden mijn 

vooruitgang in de weg stond. Hoe kon mijn hemelse Vader mij gebruiken bij de opbouw 
van zijn koninkrijk gezien de verkeerde keuzes die ik eerder had gemaakt?

Toen opende ik mijn Boek van Mormon eens op de allerlaatste bladzijde. Ik las Moroni’s 
afscheidswoorden: ‘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, opdat gij door zijn genade volmaakt kunt zijn in Christus; en 
indien gij door de genade Gods volmaakt zijt in Christus, kunt gij de macht Gods geenszins 
verloochenen’ (Moroni 10:32). Ik staarde naar die woorden. Ik voelde dat de Geest me zei 
dat ze waar waren. Ik besefte dat ik de macht van God had onderschat door aan te nemen 
dat Hij mij niet kon gebruiken volgens zijn wil en welbehagen.

Ik besloot ‘de macht Gods’ voortaan nooit meer te ‘verloochenen’, maar in mijn verleden 
te berusten en mijn toekomst tegemoet te zien. Hoe meer ik me op mijn toekomst in plaats 
van mijn verleden richtte en op de heiligende genade van Jezus Christus vertrouwde, hoe 
sterker ik de liefde van de Heiland voor mij voelde en hoe gelukkiger ik met mezelf was.
Christy Pettey (Washington, VS)

liefde uitgaan naar mensen uit alle natiën, 
geslachten, talen en volken.

Met grote dankbaarheid voor zijn voorbeel-
dige leven kunnen wij deze tekst als norm 
gebruiken: ‘Bidt tot de Vader met alle kracht 
van uw hart dat gij met die liefde — die Hij 
heeft geschonken aan allen die ware volgelin-
gen zijn van zijn Zoon Jezus Christus —  
vervuld zult zijn, opdat gij zonen [en dochters] 
van God zult worden; opdat wij, wanneer  
Hij verschijnt, Hem gelijk zullen zijn, want wij 
zullen Hem zien zoals Hij is’ (Moroni 7:48).5 ◼

NOTEN
 1. Zie 1 Nephi 17:35–44; Mosiah 7:20; Alma 9:9–11; 

3 Nephi 5:20–22.
 2. Zie titelblad van het Boek van Mormon;  

1 Nephi 13:35–41; 2 Nephi 33:4; Mosiah 1:2–7;  
Mormon 8:13–41.

 3. Zie Johannes 10:16; 3 Nephi 15:11–24.
 4. Zie 3 Nephi 11–14; 18–20.
 5. Vergelijk 1 Johannes 3:1–3.

Daarna vroeg Hij 
de menigte hun 
kinderen tot Hem 
te brengen. ‘En Hij 
nam hun kleine 
kinderen een voor 
een en zegende 
hen en bad tot de 
Vader voor hen.’
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Het verhaal 

Wat gebeurt er allemaal  
in het Boek van Mormon?  
Kom aan de hand van 
deze afbeeldingen  
meer te weten over de 
profeten en verhalen  
in dit geweldige  
Schriftuurlijke boek.

Lehi stuurde zijn zonen terug 
om de Schriften te halen die 
op koperen platen gegra-
veerd waren. Die platen 
bevatten de geschiedenis van 
hun voorouders en andere 
dingen die de Heer hun had 
opgedragen op te schrijven. 
Lehi en Nephi namen die 
platen onder hun hoede. 
Ook schreven zij op metalen 
platen wat er met hun gezin 
gebeurde. (Zie 1 Nephi 3–5.)

De Heer gaf Lehi een kom-
pas dat de Liahona werd 
genoemd om zijn gezin 
door de wildernis naar het 
beloofde land te leiden.  
(Zie 1 Nephi 16.)

De Heer gebood Nephi een 
schip te bouwen dat Lehi’s 
gezin naar het beloofde 
land moest brengen. Nephi 
gehoorzaamde zijn vader, 
maar Laman en Lemuël 
deden dat niet. (Zie  
1 Nephi 17.)

Het Boek van Mormon 
begint met een profeet die 
Lehi heet. Hij riep de god-
deloze mensen in Jeruzalem 
op tot bekering, maar ze 
wilden niet luisteren. De 
Heer vertelde Lehi dat hij 
met zijn vrouw, Sariah, en 
zijn zonen — Laman, Lemuel, 
Sam en Nephi — de wilder-
nis in moest trekken.  
(Zie 1 Nephi 1–2.)

VAN HET BOEK  
VAN MORMON
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Koning Benjamin bouwde 
een toren om zijn volk in het 
evangelie te onderwijzen. 
(Zie Mosiah 2–6.)

Een goddeloze koning, 
Noach geheten, liet de pro-
feet Abinadi om het leven 
brengen. Maar een van de 
priesters van Noach, Alma, 
bekeerde zich op grond van 
de leringen van Abinadi.  
(Zie Mosiah 11–17.)

Alma ontvluchtte het hof 
van koning Noach, leerde 
andere mensen het evan-
gelie en doopte hen. (Zie 
Mosiah 18.)

Laman en Lemuël bleven hun 
vader en de Heer ongehoor-
zaam. Hun nakomelingen 
worden de Lamanieten 
genoemd. Nephi bleef zijn 
vader en de Heer gehoor-
zamen. Zijn nakomelingen 
worden de Nephieten 
genoemd. (Zie 2 Nephi 4–5.)

Na de dood van Lehi en 
Nephi namen anderen, zoals 
Nephi’s broer Jakob, de taak 
over om belangrijke leringen 
en gebeurtenissen op de 
platen vast te leggen. (Zie 
Jakob 1.)

Enos bad om vergeving voor 
zijn zonden en kreeg die 
ook. (Zie Enos 1.)

Lehi en zijn gezin voeren 
met het door hen gebouwde 
schip naar het beloofde land. 
(Zie 1 Nephi 18.)

Alma’s zoon Alma was niet 
gehoorzaam. Hij en zijn 
vrienden, de zonen van 
Mosiah, waren slecht. Een 
engel riep hun tot beke-
ring. Alma en de zonen van 
Mosiah bekeerden zich en 
predikten de rest van hun 
leven het evangelie. (Zie 
Mosiah 27–28.)
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Opperbevelhebber Moroni 
maakte de banier der vrij-
heid en streed om de vrijheid 
van zijn volk te verdedigen. 
(Zie Alma 46, 48.)

Helaman voerde een leger 
van tweeduizend rechtscha-
pen jongemannen aan. (Zie 
Alma 53, 56–58.)

De Lamanitische profeet 
Samuël profeteerde dat 
Jezus Christus spoedig  
geboren zou worden.  
(Zie Helaman 13–16.)

Een tienjarige jongen,  
Mormon, werd gekozen 
om op latere leeftijd op 
de platen te schrijven. Op 
vierentwintigjarige leeftijd 
begon hij de belangrijkste 
verhalen van alle kronieken 
bij elkaar op afzonderlijke 
metalen platen te graveren. 
(Zie Mormon 1.)

Voordat Moroni stierf, 
begroef hij de platen in een 
heuvel, Cumorah genaamd. 
Ongeveer veertienhon-
derd jaar nadat Moroni de 
platen had begraven, bad de 
veertienjarige Joseph Smith 
welke kerk de ware was. 
(Zie Geschiedenis van Joseph 
Smith 1:5–16.)

Onze hemelse Vader en 
Jezus Christus bezochten 
Joseph Smith en vertelden 
hem dat geen van de kerken 
waar en volledig was. Joseph 
zou de ware kerk van Jezus 
Christus helpen herstellen. 
(Zie Geschiedenis van Joseph 
Smith 1:17–20.)

Mosiahs zoon Ammon 
bekeerde vele Lamanieten 
nadat Ammon koning Lamo-
ni’s kudden had beschermd 
en zijn vertrouwen had 
gewonnen. (Zie Alma 17–19.)

Voordat Mormon stierf,  
gaf hij de platen aan zijn 
zoon Moroni. Moroni was 
bevelhebber in het leger.  
Hij was de laatste Nephiet 
die een grote strijd tussen  
de Lamanieten en de 
Nephieten overleefde.  
(Zie Mormon 6, 8.)
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Ver weg in Betlehem werd 
Jezus Christus geboren. 
Hij predikte het evangelie, 
genas en zegende mensen, 
en vestigde zijn kerk. Daarna 
is Hij gekruisigd en herrezen. 
(Zie 3 Nephi 1, 8–10.)

Moroni bezocht Joseph 
Smith en vertelde hem over 
de verborgen platen. Op 
latere leeftijd zou Joseph 
Smith de platen krijgen en ze 
vertalen. (Zie Geschiedenis 
van Joseph Smith 1:27–54.)

Toen Joseph Smith eenen-
twintig was, ging hij naar de 
heuvel Cumorah en ontving 
hij de platen op de plek waar 
Moroni ze begraven had. 
(Zie Geschiedenis van Joseph 
Smith 1:59.)

Joseph Smith vertaalde de 
woorden op de platen door 
de macht van God. Hij publi-
ceerde die vertaling als het 
Boek van Mormon. (Zie het 
titelblad en de inleiding van 
het Boek van Mormon.) ◼

Na zijn opstanding 
bezocht Hij de recht-
vaardige Nephieten en 
Lamanieten. Hij leerde 
hun het evangelie en 
genas en zegende 
hen, net zoals Hij in 
het land rondom  
Jeruzalem had 
gedaan. (Zie 3 Nephi 
11–28.)
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1  JAREDIETEN
Deze groep verliet de 
toren van Babel en 
kwam rond 2200 v.C. in 
Amerika aan. Zij waren 
voorspoedig tot ongeveer 
600 v.C., toen iedereen 
met uitzondering van 
Coriantumr om het leven 
kwam. (Zie Ether 1–15.)

BOEK VAN MORMON — TIJDLIJN

6  ZENIFF
In ongeveer 200 v.C. trok 
Zeniff, een Nephiet, met 
een groep zuidwaarts 
om het Nephitische land 
terug te winnen. Na 
hun aankomst werden 
Zeniff en zijn groep in 
knechtschap gebracht. 
Later gaf koning Mosiah2 
Ammon de opdracht om 
de groep op te sporen  
en bekeerde Ammon 
koning Limhi. (Zie 
Mosiah 7; 9–22.)

5  MOSIAH1
Omstreeks 225 v.C. 
waren de Nephieten 
goddeloos geworden, 
zodat Mosiah1 een groep 
rechtschapen Nephieten 
naar Zarahemla voerde 
en zich bij de Mulekieten 
voegde. Zij noemden 
zich Nephieten. Mosiah1 
werd hun rechtschapen 
koning. Koning Benjamin 
was zijn zoon. (Zie Omni 
1:12–23.)

4  MULEKIETEN
Mulek, een zoon van 
koning Sedekia, leidde 
een groep uit Jeruzalem 
in ongeveer 587 v.C. 
naar Amerika. Zij vonden 
Coriantumr. (Zie Omni 
1:14–21.)

3  LAMANIETEN
Na Lehi’s dood bleven 
de goddelozen bij 
zijn zoon Laman en 
werden de Lamanie-
ten genoemd. (Zie 
2 Nephi 5.)

2  NEPHIETEN
Lehi’s groep verliet Jeru-
zalem rond 600 v.C. en 
reisde naar Amerika. Zijn 
nakomelingen raakten 
geleidelijk aan verdeeld. 
Na de dood van Lehi volg-
den de rechtschapenen 
zijn zoon Nephi naar het 
noorden. Zij werden de 
Nephieten genoemd.  
(Zie 1 Nephi 1–22;  
2 Nephi 1–5.)
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11 NEPHIETEN 
VERNIETIGD
De goddeloosheid 
keerde geleidelijk terug, 
oorlogen woedden en 
de Nephieten kwamen 
aan hun eind. De enige 
overlevende, Moroni, 
hield de Nephitische 
kronieken bij en verborg 
ze in de grond voordat 
hij stierf. (Zie 4 Nephi 
1:24–28; Mormon 
8:1–8; Moroni 10.)

10 JEZUS CHRISTUS
Na zijn opstanding in 
Jeruzalem bracht de 
Heiland een bezoek aan 
Amerika, werkte Hij 
onder het volk, predikte 
Hij het evangelie en ves-
tigde Hij zijn kerk. Na zijn 
bezoek leefde men twee-
honderd jaar in vrede. 
(Zie 3 Nephi 11–28.)

9  ROVERS VAN 
GADIANTON
De invloed van deze 
moordzuchtige geheime 
bende was het sterkt 
toen de samenleving 
verdorven was en het 
zwakst toen de samenle-
ving rechtschapen was. 
Rond 350 n.C. bedreig-
den zij de veiligheid 
van alle mensen. (Zie 
Helaman 2; 6; 4 Nephi 
1:42–46.)

8  ALMA2 EN 
DE ZONEN VAN 
MOSIAH2
In hun jonge jaren pro-
beerden Alma de jonge 
en de zonen van koning 
Mosiah2 de kerk te ver-
nietigen. Een engel wees 
hen terecht en zij bekeer-
den zich. Alma2 werd een 
rechtschapen leider. (Zie 
Mosiah 27–29.) De zonen 
van Mosiah2 gingen op 
zending naar de Lama-
nieten. Na veel succes 
herenigden zij zich in 
grote vreugde met Alma2. 
(Zie Alma 17–26.)

7  ALMA1
Alma1 behoorde tot het 
volk van Zeniff en werd 
een van de priesters van 
de goddeloze koning 
Noach. De profeet 
Abinadi werd gedood 
toen hij koning Noach 
tot bekering riep. Maar 
Alma1 geloofde de 
leringen van Abinadi en 
vluchtte met een groep 
gelovigen, die zich uit-
eindelijk bij de Nephieten 
aansloot. (Zie Mosiah 11; 
17–18; 23–24.)
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WIE HEEFT HET BOEK VAN MORMON GESCHREVEN?

Kronieken van Moroni (zie 
Mormon 9:30–37; ongeveer 
385 n.C. tot 421 n.C.)

Profeten, geschiedschrijvers en leiders graveerden  
hun getuigenissen en geschiedkundige verslagen  
op gouden platen. Later vertaalde de profeet Joseph 
Smith met de gave en macht van God een samenvat-
ting van die oorspronkelijke platen.

Auteurs of bronnen van 
de oorspronkelijke oude 
kronieken

Lehi (zie 2 Nephi 1:1–4, 11; 
LV 3, inleiding tot afdeling); 
Benjamin (zie Omni 1:12–23; 
Woorden van Mormon 1:16–18; 
Mosiah 1–6); Mosiah2 (zie Omni 
1:23–25; Mosiah 6:3); Alma de 
jonge, zonen van Mosiah,  
Helaman2, Pahoran, opper-
bevelhebber Moroni, Nephi3, 
Nephi4

Kronieken op de platen

Nephi1, Jakob, Enos, Jarom, 
Omni en anderen

Mormon

Moroni

Kleine platen van Nephi  
(kronieken over geestelijke  
aangelegenheden; ongeveer  
600 v.C. tot 130 v.C.)

Woorden van Mormon (verbin-
ding tussen de kleine platen en 
de samenvatting van de grote 
platen van Nephi; zie vss. 1–18)

Grote platen van Nephi (kro-
nieken over wereldlijke aange-
legenheden en godsdienstige 
geschiedenis; ongeveer 130 v.C. 
tot 321 n.C.)

Kronieken van Mormon (onge-
veer 345 n.C. tot 385 n.C.)

Het boek Ether, bewerkte  
Jareditische kronieken (onge-
veer 2400 v.C. tot 600 v.C.)

Jareditische kronieken op 24 
platen, waaronder de geschrif-
ten van Ether (zie Ether 1:1–5)

Mormon

De koperen platen van Laban 
(zie 1 Nephi 5:10–14)

Zeniff
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Op de avond van 21 september 1823 verscheen 
de engel Moroni aan de jonge Joseph Smith en 
vertelde hem over de gouden platen die als het 
Boek van Mormon vertaald zouden worden. Vier 
jaar later nam Joseph de platen in ontvangst 
om ze te vertalen (zie Geschiedenis van Joseph 
Smith 1:27–54).

Gouden platen aan de profeet Joseph 
Smith overhandigd door de engel  
Moroni op 22 september 1827

Titelblad*
1 Nephi
2 Nephi
Jakob
Enos
Jarom
Omni
Woorden van Mormon
Mosiah
Alma
Helaman
3 Nephi
4 Nephi
Mormon
Ether
Moroni

Platen van Mormon  
(kronieken samengesteld en  

samengevat door Mormon en Moroni)

Verzegeld gedeelte  
(niet vertaald)

De informatie in dit overzicht is 
afkomstig uit het voorwoord en  
de tekst in het Boek van Mormon.

Het Boek van Mormon

*Joseph Smith heeft verklaard: ‘Het 
titelblad van het Boek van Mormon 
is een letterlijke vertaling van de 
laatste bladzijde aan de linkerzijde 
van de verzameling of het boek der 
platen.’ (History of the Church, deel 
1, p. 71.)

Het oorspronkelijke manus-
cript van de vertaling kwam 
in 1829 gereed. Het druk-
kersmanuscript kwam gereed 
in 1829–1830 en de eerste 
vijfduizend exemplaren van 
het Boek van Mormon rolden 
in 1830 van de pers.
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Overeenkomstig de bijbelse wet ‘op 
de verklaring van twee getuigen of 
van drie zal iedere zaak vaststaan’ 

(2 Korintiërs 13:1), getuigen het Boek van 
Mormon en de Bijbel allebei van Jezus 
Christus en bevatten ze de beginselen van 
zijn evangelie. Ouderling Russell M. Nelson 
van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft 
gezegd: ‘Schriftuurlijke getuigen bekrachti-
gen elkaar. Dat denkbeeld is lang geleden 
uitgelegd door een profeet, die schreef dat 

HET BOEK VAN MORMON  
een getuige naast de Bijbel

Gods plan  
voor ons
De Bijbel en het 
Boek van Mormon 
leren dat God onze 
hemelse Vader is. Als 
zodanig heeft Hij 
een ‘heilsplan’ (Alma 
24:14) ontwikkeld, 
waardoor wij door de 
verzoening van Jezus 
Christus behouden 
kunnen worden.

Liefhebbende Vader in de hemel

Bijbel: ‘Want in Hem leven wij, bewegen wij 
ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw dich-
ters hebben gezegd: Want wij zijn ook van  
zijn geslacht’ (Handelingen 17:28; zie ook 
Psalmen 82:6; Hebreeën 12:9).

Boek van Mormon: ‘Ik weet dat [God] zijn 
kinderen liefheeft’ (1 Nephi 11:17; zie ook 
1 Nephi 17:36).

Dood en geestenwereld

Bijbel: ‘En het stof wederkeert tot de aarde, 
zoals het geweest is, en de geest wederkeert 
tot God, die hem geschonken heeft’ (Prediker 
12:7; zie ook 1 Petrus 3:19–20; 4:6).

Boek van Mormon: ‘De geest van ieder mens, 
hetzij die goed of kwaad is, [wordt] huiswaarts 
(…) gevoerd naar die God die hem het leven 
heeft geschonken’ (Alma 40:11; zie ook vss. 
12–14).

Opstanding

Bijbel: ‘Nadat mijn huid aldus geschonden is, 
zal ik uit mijn vlees God aanschouwen’ ( Job 
19:26; zie ook Ezechiël 37:12; 1 Korintiërs 
6:14; 15:54).

Boek van Mormon: ‘Daarom weet ik dat gij 
weet dat ons vlees moet wegteren en ster-
ven; toch zullen wij in ons lichaam God zien’ 
(2 Nephi 9:4; zie ook 2 Nephi 9:12; Alma 
11:43–45; 40:23).

het Boek Mormon is “geschreven met de 
bedoeling dat gij [de Bijbel] zult geloven, en 
indien gij [de Bijbel] gelooft, zult gij ook [het 
Boek van Mormon] geloven” [Mormon 7:9]. 
Beide boeken verwijzen naar elkaar. Beide 
boeken bewijzen dat God leeft en door 
openbaring aan zijn profeten tot zijn kinde-
ren spreekt.’ 1

Hierna volgt een lijst met fundamentele 
leerstellingen in de Bijbel die het Boek van 
Mormon bekrachtigt.
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EEN PROFEET 
GETUIGT
Vertrouw niet op uzelf, 
maar bestudeer de 
beste boeken — de 
Bijbel en het Boek van 
Mormon — en verza-
mel zoveel mogelijk 
informatie, en houd u 
dan vast aan God en 
vrijwaar uzelf van aller-
lei verdorvenheid en 
vervuiling, dan zullen 
de zegeningen van de 
Allerhoogste op u zijn.’
President John Taylor 
(1808–1887), Leringen van 
kerkpresidenten: John Taylor 
(2001), p. 148.

Geboden  
bieden houvast
De Bijbel leert dat 
God geboden heeft 
gegeven en ons 
zegent als we die 
gehoorzamen. Profe-
ten uit het Boek van 
Mormon hebben de 
geboden ook opge-
schreven en gevolgd.

Zegeningen voor gehoorzaamheid

Bijbel: ‘De Here gebood ons al deze inzettin-
gen te onderhouden en de Here, onze God,  
te vrezen, opdat het ons altijd wel zou gaan 
en Hij ons in het leven zou behouden. (…)  
En het zal ons tot gerechtigheid zijn, wan-
neer wij heel dit gebod naarstig onderhouden’ 
(Deuteronomium 6:24–25; zie ook Spreuken 
4:4; Johannes 14:21).

Boek van Mormon: ‘Hij heeft u beloofd dat 
indien gij zijn geboden onderhoudt, gij voor-
spoedig zult zijn in het land; en Hij wijkt nim-
mer af van hetgeen Hij heeft gezegd; indien 
gij dus zijn geboden onderhoudt, zegent Hij  
u en maakt Hij u voorspoedig’ (Mosiah 2:22; 
zie ook 2 Nephi 1:20).

De tien geboden

Bijbel: De Heer openbaart de tien geboden 
aan Mozes (zie Exodus 20:1–17).

Boek van Mormon: Abinadi leerde de tien 
geboden aan de priesters van koning Noach 
(zie Mosiah 12:33–36; 13:12–24).

Tiende

Bijbel: ‘Brengt de gehele tiende naar de voor-
raadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis’ 
(Maleachi 3:10; zie ook Leviticus 27:30).

Boek van Mormon: ‘Het was diezelfde Mel-
chizedek aan wie Abraham tiende betaalde; 
ja, zelfs onze vader Abraham betaalde tiende, 
ofwel een tiende deel van alles wat hij bezat’ 
(Alma 13:15; zie ook 3 Nephi 24:8–10).

De doop en de Heilige Geest

Bijbel: ‘Tenzij iemand geboren wordt uit water 
en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet  
binnengaan’ ( Johannes 3:5; zie ook Marcus 
16:16; Handelingen 2:36–38).

Boek van Mormon: ‘Bekeert u, al gij einden 
der aarde, en komt tot Mij en laat u dopen in 
mijn naam, zodat gij door het ontvangen van 
de Heilige Geest kunt worden geheiligd, zodat 
gij ten laatsten dage vlekkeloos voor mijn 
aangezicht kunt staan’ (3 Nephi 27:20; zie ook 
2 Nephi 9:23; 31:5–9).
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Onze smarten gedragen

Bijbel: ‘Nochtans, onze ziekten heeft Hij op 
zich genomen, en onze smarten gedragen’ 
( Jesaja 53:4; zie ook Hebreeën 2:18).

Boek van Mormon: ‘En Hij zal uitgaan en pij-
nen en benauwingen en allerlei verzoekingen 
doorstaan; (…) opdat Hij naar het vlees zal 
weten hoe zijn volk te hulp te komen naarge-
lang hun zwakheden’ (Alma 7:11–12; zie ook 
Mosiah 14:3–5).

De dood overwonnen

Bijbel: ‘Maar nu, Christus is opgewekt uit de 
doden, als eersteling van hen, die ontslapen 
zijn’ (1 Korintiërs 15:20; zie ook Johannes 
14:19; Handelingen 26:23).

Boek van Mormon: ‘Gelo[of ] in Jezus Christus, 
dat Hij de Zoon van God is, en dat Hij door  
de Joden werd gedood, en door de macht van 
de Vader wederom is opgestaan, waardoor  
Hij de overwinning heeft behaald op het  
graf’ (Mormon 7:5; zie ook Mosiah 16:7–8; 
Helaman 14:17).

De zending van 
Jezus Christus
De Bijbel en het 
Boek van Mormon 
getuigen van Jezus 
Christus, de Zoon 
van God, en van zijn 
zoenoffer. Ze leren 
dat de Heiland onze 
zonden op Zich heeft 
genomen en de dood 
heeft overwonnen.

Eniggeboren Zoon van God

Bijbel: ‘Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven 
heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, 
niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe’ 
( Johannes 3:16; zie ook Matteüs 16:16;  
Johannes 6:69).

Boek van Mormon: ‘Ik weet dat Jezus Chris-
tus zal komen, ja, de Zoon, de Eniggeborene 
des Vaders, vol genade en barmhartigheid en 
waarheid’ (Alma 5:48; zie ook 1 Nephi 11:16–
21; Mosiah 3:5–8).

Verzoening gebracht voor onze zonden

Bijbel: ‘Want dit is het bloed van mijn ver-
bond, dat voor velen vergoten wordt tot  
vergeving van zonden’ (Matteüs 26:28; zie  
ook Hebreeën 9:28; 1 Petrus 3:18).

Boek van Mormon: ‘Zie, Hij geeft Zichzelf 
als offer voor de zonde om aan de doelein-
den der wet te voldoen voor allen die een 
gebroken hart en een verslagen geest hebben’ 
(2 Nephi 2:7; zie ook 1 Nephi 11:33; Alma 
34:8–10; 3 Nephi 11:14).

EEN PROFEET 
GETUIGT
‘Het Boek van Mor-
mon (…) verklaart en 
bewijst dat de Bijbel 
waar is; en de twee 
tonen elkaars waar-
heid aan.’
President Brigham Young 
(1801–1877), Leringen van 
kerkpresidenten: Brigham 
Young (1997), p. 121.



 O k t o b e r  2 0 1 1  27

Aanvullende studie
Dit overzicht is niet volledig. Als onder-

deel van uw persoonlijke of gezamenlijke 
schriftstudie kunt u tekstverwijzingen aan 
het overzicht toevoegen en naar beginselen 
zoeken die zowel in het Boek van Mormon 
als de Bijbel voorkomen. Gebruik daarbij 
de Gids bij de Schriften of de hulpmiddelen 
voor online studie op scriptures .lds .org. ◼
NOOT
 1. Russell M. Nelson, ‘Schriftuurlijke getuigen’, Liahona, 

november 2007, p. 43.

De Kerk van 
Jezus Christus in 
vroegere tijden
De Heer vestigde zijn 
kerk in Jeruzalem en 
in Amerika. De Bijbel 
en het Boek van Mor-
mon getuigen dat Hij 
zijn volk organiseert 
en leidt door profeten 
en apostelen.

Profeten

Bijbel: ‘Voorzeker, de Here HERE doet geen 
ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn 
knechten, de profeten’ (Amos 3:7; zie ook 
Jeremia 1:7; 7:25).

Boek van Mormon: ‘Door de Geest worden 
aan de profeten alle dingen bekendgemaakt’ 
(1 Nephi 22:2; zie ook Jakob 4:4–6).

De Twaalf

Bijbel: ‘Hij [riep] zijn discipelen tot Zich en 
koos er twaalf uit, die Hij ook apostelen 
noemde’ (Lucas 6:13; zie ook Efeziërs 2:19–20; 
4:11–14).

Boek van Mormon: ‘Gezegend zijt gij indien 
gij acht slaat op de woorden van deze twaalf 
die Ik uit uw midden heb gekozen om u te 
leren’ (3 Nephi 12:1; zie ook 1 Nephi 11:29).

Priesterschapsgezag

Bijbel: ‘Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uit-
gekozen en u [geordend], opdat gij zoudt 
heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou 
blijven’ ( Johannes 15:16 naar KJV; zie ook 
Matteüs 16:19; Lucas 9:1–2; Hebreeën 5:4).

Boek van Mormon: ‘[Alma ordende] priesters 
en ouderlingen (…) door zijn handen op te 
leggen volgens de orde Gods, om de kerk te 
presideren en erover te waken’ (Alma 6:1; zie 
ook 2 Nephi 6:2; Moroni 3).

EEN PROFEET GETUIGT
‘In deze tijd waarin de Bijbel wordt geringschat 
door velen die de filosofieën van de wereld met 
bijbelteksten vermengen en zo de ware beteke-
nis ervan tenietdoen, mogen we ons gelukkig 
prijzen dat onze eeuwige hemelse Vader, die 
Zich altijd bekommert om het geestelijk welzijn 

van zijn kinderen, ons een Schriftuurlijke pendant, het Boek van 
Mormon, heeft gegeven ter verdediging van de waarheden van 
de Bijbel die de profeten op aanwijzing van de Heer schreven en 
spraken. (…)

‘(…) Door deze tweede getuige leren we de betekenis van de 
leringen van de vroegere profeten met meer zekerheid kennen, 
ja, en die van de Meester zelf en zijn discipelen die zij gedurende 
hun leven onder de mensen predikten. Dat zou alle oprechte 
zoekers naar waarheid moeten inspireren om deze twee heilige 
Schriften bij elkaar te voegen, die als één boek te bestuderen en, 
net als wij, begrip te krijgen van hun onderlinge relatie.’
President Harold B. Lee (1899–1973), Ye Are the Light of the World (1974), pp. 89, 91.
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HET BOEK VAN MORMON 

V ijfentwintig jaar geleden noemde president Ezra 
Taft Benson (1899–1994) ‘drie voorname redenen 
waarom heiligen der laatste dagen van een stu-

die van het Boek van Mormon een project voor het leven 
moeten maken’.1 Die redenen waren:

•  Ten eerste: het Boek van Mormon is de sluitsteen van 
onze godsdienst — de sluitsteen in ons getuigenis van 
Jezus Christus, van onze leer en van ons getuigenis.

•  Ten tweede: het Boek van Mormon is voor onze tijd 
geschreven.

•  Ten derde: het Boek van Mormon helpt ons om ‘dichter 
bij God’ te komen.

Deze redenen om het Boek van Mormon te bestuderen 
geven ook aan hoe we de studie van deze unieke Schrif-
tuur kunnen aanpakken.

De sluitsteen van onze godsdienst
Aangezien het Boek van Mormon de sluitsteen in ons 

getuigenis van Christus en de volheid van zijn evangelie 
is, doen we er goed aan de vele leringen en getuigenissen 
van de Heiland die erin staan nader te bestuderen. Som-
migen schaffen daarvoor een nieuw, goedkoop exemplaar 
van het Boek van Mormon aan en markeren alle verzen 
die met de Heiland, zijn bediening en zijn zending te 
maken hebben. Dat versterkt ons getuigenis van Jezus als 

de Zoon van God en hernieuwt onze waardering voor wat 
Hij voor ons heeft gedaan en nog steeds doet.

Geschreven voor onze tijd
Het Boek van Mormon is met het oog op toekomstige 

geslachten geschreven, vooral die in de laatste dagen. 
Mormon merkte bij het maken van zijn samenvatting van 
de Nephitische kronieken op dat hij ‘zelfs geen honderdste 
deel’ kon opnemen (zie 3 Nephi 5:8; zie ook Woorden van 
Mormon 1:5). Moroni schreef: ‘Zie, ik spreek tot u alsof 
gij aanwezig zijt, en toch zijt gij het niet. Maar zie, Jezus 
Christus heeft u aan mij getoond en ik ken uw werken’ 
(Mormon 8:35). Deze twee kroniekschrijvers en anderen 
schreven onder inspiratie datgene wat voor ons in deze 
laatste dagen de meeste waarde zou hebben.

We dienen ons bij onze studie dan ook steeds af te vra-
gen: Waarom staat dit erin? Hoe is dit op deze tijd en op 
mij van toepassing? President Benson wees bijvoorbeeld 
op een patroon in het Boek van Mormon waarmee we ons 
op de wederkomst van de Heiland kunnen voorbereiden. 
We leren hoe discipelen van Christus in tijden van oorlog 
leven, met vervolging en afvalligheid omgaan, zendings-
werk doen en op de gevaren van materialisme reageren.2 
Wij moeten bij onze studie net als Nephi de Schriften ‘op 
onszelf’ toepassen — ofwel ontdekken hoe we kunnen 
toepassen wat we in het Boek van Mormon aantreffen (zie 
1 Nephi 19:23).

Ouderling  
D. Todd Christofferson
van het Quorum  
der Twaalf Apostelen

bestuderen
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BLIJVEN STUDEREN OM  
TE BLIJVEN LEREN

De eerste keer dat ik het Boek van Mor-
mon las, was ik geen lid van de kerk. 

Ik was toen zestien jaar en las het in een 
week uit. Toen ik het bijna uit had, stuitte 
ik op een vers waarin stond dat een kerk 
die van Christus is, zijn naam moet dragen 
(zie 3 Nephi 27:8). Op dat moment liepen 
er tranen over mijn wangen. Ik wist dat het 
Boek van Mormon waar was en ik besloot 
me te laten dopen.

Na mijn doop las ik het boek opnieuw, 
maar deze keer markeerde ik de verzen of 
passages die mij inspireerden. Later deed ik 
dat weer, maar voegde ik in de kantlijn ook 
aantekeningen aan de gemarkeerde verzen 
toe. De daaropvolgende keer voegde ik 
verwijzingen toe naar gerelateerde verzen, 
zowel in het Boek van Mormon als in de 
andere standaardwerken.

Op een gegeven moment schafte ik aan 
het begin van het jaar een nieuw exem-
plaar van de Schriften aan, omdat het 
oude exemplaar vol zat met markeringen, 
helemaal nadat ik het op mijn zending had 
gebruikt en er vele lessen mee had voorbe-
reid. Ik besloot mijn studie en markeringen 
deze keer op basis van onderwerp aan 
te pakken. Ik gebruikte bepaalde kleuren 
voor bepaalde onderwerpen — bijvoor-
beeld oranje voor geloof, groen voor 
bekering enzovoort.

Door het Boek van Mormon op deze 
verschillende wijzen te bestuderen, heb 
ik geleerd dat het Boek van Mormon één 
keer lezen niet genoeg is. We leren regel 
op regel als we blijven studeren. Ik heb ook 
geleerd dat ongeacht hoe vaak we het al 
gelezen hebben, er altijd iets is waardoor 
we zeggen: ‘Waarom heb ik dat niet eerder 
gezien? Dat stond er toen toch ook al?’

Door de Schriften — het Boek van 
Mormon in het bijzonder — leren we Jezus 
Christus en onze Vader in de hemel ken-
nen. Door mijn schriftstudie ben ik dichter 
tot God gekomen.
Cristina Vergara Ramírez (Chili)
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Dichter bij God komen
Ik citeer president Benson nogmaals: ‘Het 

gaat er niet alleen om dat het Boek van Mor-
mon ons de waarheid leert, hoewel het dat 
zeker doet. Het gaat er niet alleen om dat het 
Boek van Mormon van Christus getuigt, hoe-
wel het dat ook zeker doet. Maar er is meer. 
Er gaat een macht van het boek uit die uw 
leven ten goede zal komen zodra u het ernstig 
begint te bestuderen.’ 3

te overdenken in plaats van dagelijks een vast 
aantal verzen of pagina’s te lezen.

Studiewijzers
We beschikken tegenwoordig gelukkig over 

diverse hulpmiddelen die nuttig zijn bij onze 
studie van het Boek van Mormon. Sommige 
zijn bij de Schriften gevoegd — denk aan de 
Topical Guide, de Bible Dictionary en het 
register in de Engelstalige Schriften en de Gids 
bij de Schriften in andere talen. In de Schriften 
die de kerk uitgeeft, staan op iedere pagina 
talloze voetnoten en kruisverwijzingen.

Andere studiewijzers in drukvorm zijn 
bijvoorbeeld de gidsen voor de cursist voor 
de zondagsschool en het seminarie, en de 
cursistenboeken voor het instituut. In deze tijd 
beschikken we ook over steeds meer elektro-
nische hulpmiddelen, waarvan u een beschrij-
ving aantreft in het kader op pagina 31.

Instrument van bekering
Het Boek van Mormon is een unieke 

schat en het instrument van bekering waarin 
de Heer in onze bedeling heeft voorzien. 
Ik erken het als de basis van mijn eigen 
getuigenis van Jezus Christus, van de pro-
fetische roeping van Joseph Smith en van 
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen 
der Laatste Dagen als ‘het koninkrijk van de 
Heer (…), wederom op aarde gevestigd’.4 Ik 
getuig graag met Jezus Christus: ‘Zowaar uw 
Heer en uw God leeft, het is waar’ (LV 17:6). 
Moge uw levenslange studie van het Boek 
van Mormon uw bekering vollediger maken 
en u de rechte weg naar het eeuwige leven 
wijzen. ◼

NOTEN
 1. Ezra Taft Benson, ‘The Book of Mormon — Keystone 

of Our Religion’, Ensign, november 1986, pp. 5–7. Deze 
klassieke toespraak is in deze uitgave opgenomen op 
pp. 52–58.

 2. Zie Ezra Taft Benson, Ensign, november 1986, pp. 6–7.
 3. Ezra Taft Benson, Ensign, november 1986, p. 7.
 4. Inleiding van het Boek van Mormon.

EEN PROFEET GETUIGT

‘Ik ben het Boek van Mormon gaan lezen 
voordat ik de leeftijd van diaken had, en 
ik ben er sindsdien in blijven lezen en 
weet dat het waar is. (…)

‘(…) Ik denk dat ieder lid van deze kerk nooit tevreden 
kan zijn totdat hij of zij het Boek van Mormon keer op 
keer heeft gelezen en er zorgvuldig over heeft nagedacht, 
zodat hij of zij kan getuigen dat het inderdaad een door de 
Almachtige geïnspireerd verslag is, en dat de geschiedenis 
ervan waar is.’
President Joseph Fielding Smith (1876–1972), Conference Report, oktober 
1961, p. 18.

Onze studie van het Boek van Mormon 
nodigt de Geest uit, die het medium van 
openbaring is. We doen er dan ook verstandig 
aan om op bedachtzame, mediterende wijze 
te studeren — door overpeinzing, gebed en 
misschien wel het maken van aantekeningen 
terwijl we lezen. Zo staan we open voor meer 
licht en begrip, zowel wat de leesstof aan-
gaat als andere zaken. Soms helpt het om het 
Boek van Mormon in een betrekkelijk korte 
tijd helemaal door te lezen om grip te krijgen 
op het verhaal en de boodschap ervan. Maar 
doorgaans is het beter om dagelijks voldoende 
tijd te nemen om het boek te bestuderen en 



DE SCHRIFTEN OP INTERNET EN MOBIELE APPARATEN
Naast snelle zoekfuncties en kruisverwijzingen bieden de Schriften online (scriptures .lds .org) en voor mobiele apparaten 
(mobile .lds .org) diverse nieuwe functies die bij uw persoonlijke studie van pas komen:

My Study Notebook (notebook .lds .org)

Dit online notitieboekje biedt vele hulpmiddelen die u ook bij uw normale studie 
gebruikt — zoals markeren, aantekeningen en kruisverwijzingen maken — maar u 
kunt ze nu elektronisch gebruiken en opslaan. Bovendien kunt u uw aantekeningen 
van een ‘tag’ voorzien en uw notities — of ander inhoudelijk materiaal dat later 
beschikbaar wordt — in een categorie plaatsen. U kunt ook inhoud selecteren. 
Aanmelding bij My Study Notebook gebeurt met uw LDS-account, zodat u uw 
aantekeningen altijd bijgewerkt kunt houden, welk apparaat u ook gebruikt. Met 
deze hulpmiddelen kunt u uw eigen unieke archief met onderwerpen aanleggen 
voor uw evangeliestudie en -onderwijs.

Schriften in diverse indelingen en talen (scriptures .lds .org)

De elektronische tekst en geluidsopnamen van de Schriften zijn al in vele talen op 
LDS.org en voor mobiele apparaten beschikbaar en er wordt aan nog veel meer 
talen gewerkt.

Naast lezen en luisteren online kunt u de audio-, ePub- en PDF-bestanden ook 
downloaden en offline gebruiken. Via de vernieuwde website van de kerk met de 
Schriften online is het uitwisselen van teksten en aantekeningen met anderen via 
e-mail en sociale media een peulschil.

De Schriften op LDS.org zijn op dit moment in 21 talen beschikbaar; toepassingen 
voor mobiele apparaten zijn in ongeveer 10 talen beschikbaar, afhankelijk van het 
gebruikte platform.

LDS Scripture Citation Index (scriptures .byu .edu)

Deze Engelstalige hulpbron is door twee docenten aan de Brigham Young Univer-
sity samengesteld en koppelt verzen uit de Schriften aan uitspraken van heden-
daagse profeten en apostelen. U wilt bijvoorbeeld weten wie 1 Nephi 3:7 heeft 
geciteerd tijdens een algemene conferentie. Klik op de koppeling voor het Boek  
van Mormon aan de linkerkant van het scherm en schuif omlaag naar 1 Nephi 3; 
daar vindt u het antwoord.

Register met onderwerpen van algemene conferenties (conference .lds .org)

Op conference .lds .org vindt u nog een hulpmiddel om uw schriftstudie aan de 
woorden van hedendaagse profeten te koppelen. Er zijn lijsten met onderwerpen 
beschikbaar voor iedere algemene conferentie. Als u de verzoening in de Schriften 
bestudeert, ziet u bijvoorbeeld dat dit onderwerp in zes toespraken op de confe-
rentie van april 2011 is besproken.



De droom van Lehi  
Ouderling  
David A. Bednar
van het Quorum der 
Twaalf Apostelen

ONS VASTHOUDEN AAN DE ROEDE VAN IJZER

Het voornaamste thema van het Boek van Mormon — allen uitnodigen  
om tot Christus te komen — staat ook centraal in het visioen van Lehi.
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Ik ben dol op het Boek van Mormon. Mijn eerste 
herinneringen aan het evangelie zijn onder meer  
de verhalen die mijn moeder me voorlas uit het 

kinderboek van Emma Marr Petersen: Book of Mormon 
Stories for Young Latter-day Saints. Bij die gelegenhe-
den in mijn jeugd en bij mijn voortdurende persoon-
lijke studie en gebed heeft de Heilige Geest meer dan 
eens tot mijn ziel getuigt dat het Boek van Mormon het 
woord van God is.

Ik getuig dat het Boek van Mormon eveneens een tes-
tament aangaande Jezus Christus is. Ik weet dat de pro-
feet Joseph Smith het Boek van Mormon met en door de 
macht van God heeft vertaald. En ik getuig dat het Boek 
van Mormon ‘het nauwkeurigste boek op aarde en de 
sluitsteen van onze godsdienst is, en dat de mens dichter 

bij God komt door zich aan de leringen erin te houden, 
dan door welk ander boek ook.’ 1

Symbolen in de droom van Lehi
In enkele elementen van het visioen dat Lehi had van 

de boom des levens wordt het belang van het lezen, 
bestuderen, onderzoeken en overwegen van de Schriften 
in het algemeen en het Boek van Mormon in het bijzonder 
beklemtoond (zie 1 Nephi 8).

In de droom van Lehi staat de boom des levens centraal 
als symbool van ‘de liefde Gods’ (zie 1 Nephi 11:21–22). 
‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enig-
geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 
gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe’ ( Johan-
nes 3:16). De geboorte, het leven en het zoenoffer van de G
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Heer Jezus Christus zijn de grootste mani-
festaties van Gods liefde voor zijn kinderen. 
Nephi getuigde dat die liefde ‘boven alles het 
begerenswaardigst’ is, waaraan de engel in zijn 
visioen ‘het vreugdevolst voor de ziel’ toevoegde 
(1 Nephi 11:22–23; zie ook 1 Nephi 8:12, 15). 
1 Nephi 11 bevat een gedetailleerde beschrijving 
van de boom des levens als symbool voor het 
leven, de bediening en het offer van de Heiland 
— ‘de goedgunstigheid Gods’ (1 Nephi 11:16).

De vruchten aan de boom zijn een sym-
bool van de zegeningen van de verzoening. 
Het nemen van de vrucht van de boom staat 
symbool voor het ontvangen van de verorde-
ningen en verbonden waardoor de verzoening 
volledig werkzaam kan worden in ons leven. 
Van de vrucht wordt gezegd dat die ‘begerens-
waardig was om iemand gelukkig te maken’ 
(1 Nephi 8:10) en dat die grote vreugde 
teweegbrengt en het verlangen om anderen 
deelgenoot te maken van die vreugde.

Het voornaamste thema van het Boek van 
Mormon — allen uitnodigen om tot Christus 
te komen — staat interessant genoeg ook 

centraal in het visioen van Lehi. En de roede 
van ijzer (zie 1 Nephi 8:19) die naar de boom 
leidt, is vooral interessant. De roede van ijzer 
is het woord van God.

Ons vastklampen of ons voortdurend 
vasthouden aan de roede van ijzer

Vader Lehi zag vier groepen mensen in zijn 
visioen. Drie van die groepen drongen naar 
voren op het enge en smalle pad om bij de 
boom en de vruchten ervan te komen. Een 
vierde groep zocht niet naar de boom, maar 
zocht naar het grote en ruime gebouw als hun 
eindbestemming (zie 1 Nephi 8:31–33).

In 1 Nephi 8:21–23 lezen we over de eer-
ste groep mensen die naar voren drong en 
het pad betrad dat naar de boom des levens 
voerde. Maar toen ze de mist van duisternis 
op het pad tegenkwamen, die ‘de verzoekin-
gen van de duivel’ voorstelt (1 Nephi 12:17), 
raakten ze hun weg kwijt, dwaalden af en 
gingen verloren.

U ziet dat de roede van ijzer in deze ver-
zen niet voorkomt. Wie het woord van God 

EEN PROFEET 
GETUIGT
‘Ik getuig tot u dat 
het Boek van Mor-
mon echt het woord 
van God is, dat er 
weer communicatie 
is tussen hemel en 
aarde, en dat de ware 
weg van de Heer aan 
de mens geopen-
baard is, die toegang 
biedt tot de middelen 
waarmee de ware 
gelovige in Christus 
alle noodzakelijke 
kennis en zegeningen 
kan ontvangen.’
President David O. McKay 
(1873–1970), ‘Marks Poin-
ting to Authenticity of Book 
of Mormon’, Instructor, 
oktober 1952, p. 318.

GEEN ACHT OP HEN SLAAN

Al mijn hele leven put ik geestelijke kracht uit de woorden ‘wij sloegen geen acht op hen’ 
(1 Nephi 8:33). In 1 Nephi staat dat sommigen die naar de boom des levens reikten 

geen acht sloegen op de spottende stemmen om hen heen. Te midden van honende wij-
zende vingers gaven zij geen krimp. Zij luisterden er niet naar. Ook wij horen tegenwoordig 
veel luide, verleidende stemmen. Soms is het echt moeilijk om geen acht te slaan op die 
stemmen, maar Lehi laat zien dat het mogelijk is.

Ik heb gemerkt dat ik wereldse stemmen het zwijgen opleg als ik de tempel bezoek, in 
de Schriften lees, naar de kerk ga en de profeet volg. Door die eenvoudige dingen kan ik de 
stem van de Heilige Geest horen. Die stem heeft iets waardevols te zeggen. Als ik gehoor 
geef aan de stem van de Geest kan ik verleidingen nog beter weerstaan.

Als we Lehi’s voorbeeld volgen en ‘geen acht op hen’ slaan, kunnen we op het enge en 
smalle pad blijven en de liefde van God voortdurend ervaren.
Melissa Heaton (Utah, VS)
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negeert of lichtvaardig opvat, krijgt geen 
toegang tot het goddelijke kompas dat de weg 
naar de Heiland wijst. Bedenk dat deze groep 
het pad had gevonden en voorwaarts ging, 
en daarbij blijk gaf van een zekere mate van 
geloof in Christus en geestelijke overtuiging, 
maar dat ze door de verleidingen van de dui-
vel werden afgeleid en verloren gingen.

In 1 Nephi 8:24–28 lezen we over een 
tweede groep mensen die het enge en smalle 
pad naar de boom des levens vond. Deze 
mensen ‘drongen naar voren door de mist van 
duisternis heen, zich vastklampende aan de 
roede van ijzer, totdat zij tevoorschijn kwamen 
en van de vrucht van de boom namen’ (vers 
24). Maar toen deze tweede groep mensen 
werd bespot door de bewoners van het grote 
en ruime gebouw, ‘schaamden zij zich’ en 
‘geraakten op verboden paden en gingen 
verloren’ (vers 28). Let erop dat er van deze 
groep geschreven staat dat ze zich vastklamp-
ten aan de roede van ijzer (zie 1 Nephi 8:24).

Het is opmerkelijk dat die tweede groep 
voortging met geloof en toewijding. Zij 

hadden ook de extra zegening van de roede 
van ijzer en ze klampten zich eraan vast! Maar 
toen ze geconfronteerd werden met vervol-
ging en tegenspoed, raakten ze op verboden 
paden en gingen ze verloren. Zelfs met geloof, 
toewijding en het woord van God ging deze 
groep uiteindelijk verloren — misschien 
omdat ze de Schriften slechts af en toe lazen 
of bestudeerden of onderzochten. Zich vast-
klampen aan de roede van ijzer roede sug-
gereert wat mij betreft dat ze slechts af en toe 
vlagen van studie hadden of onregelmatig het 
woord van God tot zich namen in plaats van 
zich er voortdurend in te verdiepen.

In vers 30 lezen we over een derde groep 
mensen die voorwaarts ging, ‘zich voortdu-
rend vasthoudende aan de roede van ijzer, 
totdat zij tevoorschijn kwamen en neervielen 
en van de vrucht van de boom namen’. De 
belangrijkste zinsnede in dit vers is zich voort-
durend vasthoudende aan de roede van ijzer.

Die derde groep ging ook voort met geloof 
en overtuiging; maar er is geen enkele aanwij-
zing dat ze afdwaalden, op verboden paden 

Zelfs met geloof, 
toewijding en het 
woord van God ging 
de tweede groep die 
de roede van ijzer 
vasthield en op het 
enge en smalle pad 
naar voren drong 
uiteindelijk verloren — 
misschien omdat ze de 
Schriften slechts af en 
toe lazen of bestudeer-
den of onderzochten.
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raakten of verloren gingen. Misschien las en 
bestudeerde en onderzocht deze derde groep 
mensen de Schriften wel voortdurend. Mis-
schien was de ijver en toewijding die zijn aan 
de dag legden voor schijnbaar ‘kleine en een-
voudige dingen’ (Alma 37:6) dat deze derde 
groep van het verderf redde. Misschien was 
het ‘de kennis des Heren’ en ‘de kennis der 
waarheid’ (Alma 23:5, 6), verkregen door hun 
trouwe studie van de Schriften die in de geeste-
lijke gave van nederigheid resulteerde — waar-
door deze groep mensen ‘neervielen en van 
de vrucht van de boom namen’ (1 Nephi 8:30; 
cursivering toegevoegd). Misschien was het de 
geestelijke versterking en kracht die ze opde-
den door zich voortdurend te vergasten ‘aan 
het woord van Christus’ (2 Nephi 31:20) waar-
door deze groep in staat was om geen acht te 
slaan op de spottende gebaren en wijzende 
vingers van de mensen in het grote en ruime 
gebouw (zie 1 Nephi 8:33). Dat is de groep 
waar u en ik toe willen behoren.

Nephi’s broers vroegen: ‘Wat betekent de 
roede van ijzer die onze vader heeft gezien, 

die naar de boom voerde?
‘En [Nephi] zeide tot hen dat die het woord 

Gods was; en wie ook naar het woord Gods 
luisterden en zich eraan vasthielden, zouden 
nimmer verloren gaan; evenmin konden de 
verzoekingen en brandende pijlen van de 
tegenstander hen overweldigen en verblinden 
om hen weg te voeren naar de ondergang’ 
(1 Nephi 15:23–24; cursivering toegevoegd).

Wat is nu het verschil tussen ons vastklam-
pen aan de roede van ijzer en ons eraan vast-
houden? Ik stel dat vasthouden aan de roede 
van ijzer in grote lijnen inhoudt dat we ernstig, 
onder gebed en consequent de heilige Schrif-
ten gebruiken als zekere bron van geopen-
baarde waarheid en als een betrouwbare gids 
voor onze reis op het enge en smalle pad naar 
de boom des levens — ofwel naar de Heer 
Jezus Christus.

‘En het geschiedde dat ik zag dat de roede 
van ijzer die mijn vader had gezien, het 
woord Gods was, dat voerde naar de bron 
van levende wateren, ofwel naar de boom des 
levens’ (1 Nephi 11:25).

Vasthouden aan de 
roede van ijzer houdt in 
grote lijnen in dat we 
ernstig, onder gebed en 
consequent de heilige 
Schriften gebruiken als 
een betrouwbare gids 
voor onze reis naar 
de boom des levens 
— ofwel naar de Heer 
Jezus Christus.
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Het Boek van Mormon is voor ons  
in deze tijd

Het Boek van Mormon bevat waarheden 
die relevant en essentieel zijn in onze tijd en 
voor onze omstandigheden. Moroni onder-
streept de geestelijke en praktische relevantie 
van het Boek van Mormon in ons leven: ‘Zie, 
ik spreek tot u alsof gij aanwezig zijt, en toch 
zijt gij het niet. Maar zie, Jezus Christus heeft u 
aan mij getoond en ik ken uw werken’ (Mor-
mon 8:35). De voornaamste schrijvers van 
het Boek van Mormon hebben onze tijd en 
omstandigheden door de voorkennis van God 
gezien. Zij namen in hun kronieken dan ook 
de onderwerpen en voorbeelden op die voor 
de inwoners der aarde in de laatste dagen de 
meeste waarde zouden hebben.

Ik nodig u uit om de volgende vraag zorgvul-
dig en gebedsvol te overwegen. Welke lering 
kan en moet ik trekken uit Lehi’s visioen 
van de boom des levens en uit het begin-
sel om voortdurend vast te houden aan de 

roede van ijzer zodat ik geestelijk sterk kan 
staan in de hedendaagse wereld?

Als u zich ijverig inspant en inspiratie zoekt 
om deze belangrijke vraag te beantwoorden, 
zult u door de macht van de Heilig Geest, 
zowel in uw hart als in uw verstand, het belang 
om voortdurend vast te houden aan de roede 
van ijzer meer gaan inzien. U zult ook geze-
gend worden om die lessen met geloof en ijver 
in uw eigen leven en in uw gezin toe te passen.

Mogen wij allen ogen en oren hebben om de 
extra lessen in het visioen van Lehi te zien en te 
horen die ons helpen om ‘standvastig in Christus 
voorwaarts [te] streven, met volmaakt stralende 
hoop, en liefde voor God en voor alle mensen. 
Welnu, indien gij voorwaarts streeft, u vergas-
tend aan het woord van Christus, en tot het 
einde volhardt, zie, zo zegt de Vader: Gij zult het 
eeuwige leven hebben’ (2 Nephi 31:20). ◼

NOOT
 1. Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith (2007),  

p. 68.

GA NIET VAN DIT PAD AF!

Ik kwam door mijn zus met de kerk in aanraking. Ik vond het zo fijn dat ik me als snel liet 
dopen.

Ook al kon ik niet lezen, toch bladerde ik het Boek van Mormon vaak door. Ik had een 
groot verlangen om de woorden op de bladzijden te lezen. Mijn man, die pas later lid van 
de kerk werd, zag me gefascineerd in het boek zitten kijken en zei dat ik mijn tijd aan het 
verdoen was.

Met grote moeite en met de hulp van mijn ZHV-zusters en mijn kinderen ondernam ik de 
poging om te gaan lezen. Ik heb altijd het doel gehad om het Boek van Mormon te lezen.

Op een wel heel moeilijk moment, toen ik negatieve gevoelens had, hoorde ik duidelijk de 
volgende woorden: ‘Ga niet van dit pad af!’ Ik keek om me heen of er iemand was, maar er 
was niemand.

Op een dag vertelde ik mijn dochter dat ik zelf wat kon lezen. Ze geloofde me niet en 
vroeg me om het haar te laten zien. Ze was dolblij toen ik dat deed.

Ik heb me ten doel gesteld om het Boek van Mormon van begin tot eind te lezen. Ik lees 
weliswaar langzaam, maar begrijp wel wat er staat en, belangrijker nog, ik voel de Geest 
door dit geweldige boek.
Edite Feliciano de Paula (São Paulo, Brazilië)
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Het Boek van Mormon is een samen-
bundeling van de leringen van pro-
feten gedurende ettelijke eeuwen en 

geschreven voor een toekomstige tijd waarin 
de herstelling van priesterschapssleutels plus 
een grote vergadering van het huis Israëls de 
wereld op de wederkomst van de Heiland 
naar de aarde zou voorbereiden (zie 2 Nephi 
25; 27; 3 Nephi 21). Nephi betitelde de heilige 
tekst als ‘de stem van iemand die roept uit 
het stof’ (2 Nephi 33:13). Moroni zei: ‘Zie, ik 
spreek tot u alsof gij aanwezig zijt, en toch zijt 
gij het niet. Maar zie, Jezus Christus heeft u 
aan mij getoond’ (Mormon 8:35).

Het Boek van Mormon is voor onze tijd 
en de komende tijd geschreven. In de eerste 
honderd jaar na de herstelling zijn er ongeveer 
één miljoen exemplaren van het Boek van 
Mormon gedrukt. Daar waren vijftien talen 
mee gemoeid, wat een opmerkelijke presta-
tie mag heten. In de daaropvolgende vijftig 
jaar (1930–1980) zijn er meer dan 25 miljoen 

exemplaren gedrukt in 41 talen. Sinds die tijd 
dertig jaar geleden zijn er nog eens 125 mil-
joen exemplaren van het Boek van Mormon 
of gedeelten daarvan gedrukt in 107 talen. De 
invloed van het Boek van Mormon zal verder 
toenemen naarmate het koninkrijk van God 
onder alle natiën, geslachten, talen en volken 
wordt gevestigd.

Het titelblad, waarschijnlijk geschreven 
door Moroni, onthult de voornaamste doelein-
den van het boek. Het eerste doel is specifiek 
op de nakomelingen van de kinderen van 
Lehi gericht. Het ultieme doel is alle mensen 
te overtuigen ‘dat Jezus de Christus is, de 
eeuwige God’ (titelblad van het Boek van 
Mormon).

Belangrijk voor onze tijd
Waarom is nog een testament aangaande 

Jezus Christus zo belangrijk in deze tijd? 
Waarom zou de Heer nog een getuige tevoor-
schijn brengen om de krachtige verklaringen 

HET BOEK VAN MORMON 

Ouderling  
Neil L. Andersen
van het Quorum der 

Twaalf Apostelen

Het Boek van Mormon nodigt ons en onze familieleden uit om geloof  
in de Heer Jezus Christus te hebben en bevat de beginselen  

waardoor we een hecht gezin kunnen vormen.

versterkt ons geloof in 
 Jezus Christus
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van de Bijbel nog meer kracht bij te zetten?
We leven in een unieke tijd. De weten-

schappelijke vooruitgang heeft ons medische 
zorg, snelle vervoersmiddelen, comfort en 
gemak gebracht waarvan de generaties vóór 
ons niet eens konden dromen. Informatie en 
technologieën overspoelen de aarde, waar-
door de mogelijkheden voor familiegeschie-
denis en zendingswerk toenemen, maar ook 
pornografie, virtueel geweld en andere ‘listen 
en lagen die (…) in het hart van samen-
spannende mensen bestaan’ (LV 89:4) zich 
alom verspreiden. In vrijwel de hele wereld 
is er sprake van een zucht naar materiële 
bezittingen.

In een dergelijke toestand moeten we 
goed opletten dat we niet afgeleid of verleid 
worden om af te dwalen van beginselen die 
voor iedere generatie eeuwig en waar zijn.

Toen ik in het begin van de jaren zeven-
tig van de vorige eeuw een zending in 

EEN PROFEET 
GETUIGT
‘Alle vindingrijkheid van 
alle mensen onder de 
hemelen kan de wereld 
geen boek geven als 
het Boek van Mormon. 

De beginselen die daarin staan zijn god-
delijk, ze komen van God. Ze zouden 
nooit kunnen ontspringen uit het brein 
van een bedrieger of de auteur van een 
roman. Waarom niet? Omdat de belof-
ten en profetieën die erin staan voor 
het oog van de hele wereld worden 
vervuld.’
President Wilford Woodruff (1807–1898), Leringen 
van kerkpresidenten: Wilford Woodruff (2004),  
p. 119.

In de heden-
daagse wereld 
vinden de arro-
gante argumen-
ten van Korihor, 
de antichrist, 
luisterende oren. 
Maar geloof in 
Jezus Christus 
dat stevig in 
onze ziel veran-
kerd is, vormt de 
basis voor ware 
bekering.
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Europa vervulde, begonnen we onze lessenreeks vaak 
met de afval, omdat de goddelijkheid van Jezus Chris-
tus niet ter discussie stond. Toen ik twintig jaar later 
als zendingspresident terugkeerde, begonnen we onze 
gesprekken anders, omdat nog maar weinigen geloof-
den dat Jezus Christus de Zoon van God is, die zijn 
leven had neergelegd en na drie dagen was opgestaan.

In de hedendaagse wereld vinden de arrogante argu-
menten van Korihor, de antichrist, luisterende oren:

‘Waarom ziet gij uit naar een Christus? Want geen mens 
kan iets weten van hetgeen komen zal.

‘Zie, wat gij profetieën noemt, (…) zijn dwaze overleve-
ringen van uw vaderen.

‘(…) Gij kunt niet iets weten wat gij niet ziet. (…)
‘(…) Ieder mens [gaat het wel] naargelang zijn vaardig-

heid, en (…) overw[int] naargelang zijn capaciteit’ (Alma 
30:13–15, 17).

Wij hebben ons eigen vaste en gerijpte geloof in de 
Heer Jezus Christus nodig. Ook hebben we hulp nodig om 
ons gezin te sterken zodat dit geloof in het hart van onze 
kinderen en kleinkinderen wordt geplant. Geloof in Jezus 
Christus dat stevig in onze ziel verankerd is, vormt de basis 
voor ware bekering, oprecht discipelschap, wonderen, 
geestelijke gaven en blijvende rechtschapenheid. Dat is 
een belangrijk aspect van de goddelijke zending van het 
Boek van Mormon.

In het zendingsveld had ik eens een uitermate interes-
sant gesprek met een geestelijke. Hij vertelde ons dat 
hij het Boek van Mormon niet kon aannemen omdat 
het openlijk over Jezus Christus spreekt, waarbij zijn 
naam en de gebeurtenissen uit zijn leven al honderden 
jaren vóór zijn geboorte worden besproken. Hij vond 
die openheid niet stroken met het patroon in het Oude 
Testament, waarin subtieler naar de Heiland wordt 
verwezen.

Voor mij vormt de ondubbelzinnige vermelding van 
Jezus Christus juist de kracht van het Boek van Mormon. 
Uiteraard moeten we een geestelijk getuigenis krijgen dat 
het boek van God komt. Maar als we dat getuigenis een-
maal hebben verkregen, staan de doeleinden van Christus, 
de werkelijkheid van zijn leven en opstanding, en de dui-
delijke vereisten om Hem te volgen en het eeuwige leven 
te verkrijgen ons ongewoon helder voor ogen.

ALLES VANWEGE HET  
BOEK VAN MORMON

Zes maanden na mijn doop had ik nog 
geen vast getuigenis van het Boek 

van Mormon. Op een dag had ik geen 
zin om in de Schriften te lezen. Toen 
moest ik denken aan de woorden van 
mijn leerkracht Evangeliebeginselen: ‘Als 
je geen zin hebt om te lezen, wil Satan 
je ervan weerhouden om de Schriften te 
lezen.’ Met die waarschuwing in gedach-
ten sloeg ik het Boek van Mormon open. 
Ik las: ‘Wie had kunnen denken dat onze 
God zo barmhartig zou zijn om ons aan 
onze vreselijke, zondige en bezoedelde 
staat te ontrukken?’ (Alma 26:17.) Die 
woorden deden me goed, want ik besefte 
hoe ik eraan toe was voordat ik lid van de 
ware kerk van Jezus Christus was gewor-
den. De Geest van de Heer getuigde tot 
mijn hart van de waarheid van het Boek 
van Mormon.

Ik was eerst niet van plan om op zen-
ding te gaan, maar veranderde die dag 
volledig van gedachten. Ik voelde sterk 
dat de wereld de waarheid moest leren 
kennen en begon me voor te bereiden.  
Ik sprak met mijn leiders over mijn verlan-
gen om te dienen. Ik legde mijn plannen 
ook voor aan mijn ouders, die in een 
andere stad woonden en geen lid van de 
kerk waren. Ik verkocht alles wat ik had 
en schafte kleding aan voor mijn zending. 
Ik heb uiteindelijk van 2003 tot 2005 een 
zending vervuld.

Nu zijn mijn vrouw en ik en onze 
dochter voor eeuwig als gezin aan elkaar 
verzegeld. Die zegen komt ook door mijn 
getuigenis van het Boek van Mormon.  
Ik weet dat het Boek van Mormon waar 
is, want het getuigt van de Heer Jezus 
Christus, en ik kom dichter tot God als  
ik deze heilige kroniek lees.
Adilson Lucero dos Santos (Paraná, Brazilië)
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Het getuigenis van Jezus Christus
Als u de grote redevoeringen over Jezus 

Christus in het Boek van Mormon vergezeld 
door de macht van de Heilige Geest leest en 
overweegt, ontvangt u een zeker getuigenis 
van de waarheid ervan. Ik vind het heerlijk 
om door het Boek van Mormon te gaan en me 
te vergasten aan de krachtige leer van Christus 
— Nephi’s visioen van de boom des levens, 
waarin de engel vraagt: ‘Kent gij de goed-
gunstigheid Gods?’ (1 Nephi 11:16); Lehi’s 
getuigenis dat ‘verlossing in en door de hei-
lige Messias [komt]; want Hij is vol genade en 
waarheid’ (2 Nephi 2:6); Jakobs aanvulling dat 
Hij ‘de poortwachter is (…); en Hij heeft daar 
geen knecht in dienst gesteld’ (2 Nephi 9:41).

We komen vervolgens bij koning Benjamin 
die ons leert aangaande de kenmerken van 
het discipelschap, met zijn stellige verklaring 
‘dat er geen andere naam, noch enige andere 
weg of middel, zal worden gegeven waardoor 
redding tot de mensenkinderen kan komen, 
dan alleen in en door de naam van Christus’ 
(Mosiah 3:17).

Weldra zijn we bij Abinadi, die op het punt 
staat zijn leven te geven voor wat hij gelooft:

‘Maar er is wél een opstanding, daarom 
heeft het graf geen overwinning en is de prik-
kel des doods in Christus verzwolgen.

‘Hij is het licht en het leven der wereld; ja, 
een licht dat eindeloos is, dat nooit kan wor-
den verduisterd’ (Mosiah 16:8–9).

Alma zet de prachtige leer van de verzoe-
ning, gerechtigheid en barmhartigheid uiteen: 
‘Het plan van barmhartigheid kon niet worden 

verwezenlijkt, tenzij er een verzoening werd 
gedaan; daarom verzoent God zelf de zonden 
der wereld om het plan van barmhartigheid 
te verwezenlijken, om de eisen der gerechtig-
heid te bevredigen, opdat God een volmaakt, 
rechtvaardig God zou zijn, en tevens een 
barmhartig God’ (Alma 42:15).

Daarna komen we bij het wonderbaarlijke 
bezoek van de Heiland aan de kinderen van 
Lehi. Ook wij voelen zijn liefde, zijn ontfer-
ming, zijn leringen, zijn eigen getuigenis.

‘Dit is het evangelie dat Ik u heb gegeven: 
dat Ik in de wereld ben gekomen om de wil te 
doen van mijn Vader. (…)

‘En mijn Vader heeft Mij gezonden opdat Ik 
aan het kruis zou worden verhoogd; en opdat 
Ik (…) alle mensen tot Mij zou kunnen trek-
ken, zodat evenals Ik door de mensen was 
verhoogd, ook de mensen zouden worden 
verhoogd door de Vader, om voor Mij te staan, 
om naar hun werken te worden geoordeeld, 
hetzij die goed, hetzij die kwaad zijn’ (3 Nephi 
27:13–14).

Tot slot de afsluitende aansporingen van 
Mormon en Moroni: ‘Weet dat gij (…) u van 
al uw zonden en ongerechtigheden [moet] 
bekeren en geloven in Jezus Christus, dat Hij 
de Zoon van God is’ (Mormon 7:5). ‘Ja, komt 
tot Christus en wordt vervolmaakt in Hem en 
onthoudt u van alle goddeloosheid; en indien 
gij u van alle goddeloosheid onthoudt en God 
liefhebt met al uw macht, verstand en kracht, 
dan is zijn genade u genoeg, opdat gij door 
zijn genade volmaakt kunt zijn in Christus’ 
(Moroni 10:32).

Als u de grote 
redevoeringen 
over Jezus  
Christus in het 
Boek van Mor-
mon leest en 
overweegt, ont-
vangt u een zeker 
getuigenis van de 
waarheid ervan.

Nephi’s visioen Lehi’s getuigenis Koning Benjamins 
toespraak

Abinadi’s getuigenis
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Gezinnen centraal
In dit krachtige geestelijke en overtuigende getuige-

nis dat Jezus Christus inderdaad de beloofde Messias 
is — de gezalfde Zoon van God, die naar de aarde werd 
gezonden om de opstanding teweeg te brengen voor 
alle mensen en de geestelijke loutering van wie zich 
bekeren en Hem volgen — staat de geschiedenis van 
gezinnen centraal.

Het Boek van Mormon begint met een gezin, een vader 
en moeder, zonen en dochters die acht slaan op de open-
baring van hun vader en profeet om hun wereldse goede-
ren achter te laten en de raad van de Heer te volgen. Het 
boek staat vol verhalen over ouders die hun kinderen de 
belofte van en hoop op Jezus Christus willen meegeven. 
Bij gelegenheid zocht ik eens naar specifieke raad van 
vaders aan hun zonen in het Boek van Mormon —  
ik kwam op een totaal van 52 getypte pagina’s. In het 
Boek van Mormon zien we hoe ouders hun kinderen 
geloof in Christus en gehoorzaamheid aan Gods geboden, 
zowel kinderen die van jongs af aan gehoorzaam waren 
als kinderen die hun weg moesten vinden — soms in een 
en hetzelfde gezin. Daar kunnen wij voor onze kinderen, 
voor ons gezin iets van leren.

De specifieke rol van vrouwen en dochters wordt tot 
op zekere hoogte niet genoemd, wat in oude geschriften 
gebruikelijk is. Maar als we goed kijken, merken we hun 
eeuwige en blijvende invloed op. We sluiten de kost-
bare stukjes die over vrouwen en moeders gaan in ons 
hart, bijvoorbeeld de beschrijving van hun gevoelens als 
‘teer en kuis en zacht (…) voor het aangezicht van God’ 
( Jakob 2:7), of Helaman die de goedheid van zijn jonge 
soldaten aan de invloed van hun rechtschapen moeders 
toeschrijft:

‘Zij waren nauwgezet in het gehoorzamen en uitvoe-
ren van ieder woord van bevel; ja, en hun geschiedde 

TWEE BOEKEN,  
ÉÉN EEUWIG GEZIN

Mijn man vond op weg naar huis eens 
een tas op straat. Tot zijn verrassing 

zat er een exemplaar van het Boek van 
Mormon in. Hij nam het mee naar huis en 
liet het me zien. Hij las er een tijdje in en 
vond het wel interessant, maar legde het 
uiteindelijk weg.

Korte tijd later stierf hij. Ik bezocht 
de ene kerk na de andere, op zoek naar 
troost en antwoorden op de vraag of er 
leven is na de dood. Ik zat vol twijfels en 
onbeantwoorde vragen.

Op een gegeven moment zag ik onder-
weg naar mijn werk op de stoep een 
boek liggen dat me bekend voorkwam — 
het Boek van Mormon. Ik nam het mee 
omdat het me aan mijn dierbare echtge-
noot deed denken. Ik vertelde iemand 
over mijn vondst, die me aanraadde het 
te lezen.

De dagen gingen voorbij en op een 
avond was ik bij mijn zus op bezoek, die 
heilige der laatste dagen was. De voltijd-
zendelingen waren er ook, en zij zongen 
de lofzang ‘Ik ben een kind van God’. Ik 
wist op dat moment dat de zendelingen 
mijn vragen konden beantwoorden.

Door de zendelingenlessen ontving ik 
een getuigenis, waarna ik me liet dopen. 
Ik kan nu met zekerheid getuigen dat 
Joseph Smith de Vader en zijn Zoon,  
Jezus Christus, heeft gezien.

Ik geloof dat het geen toeval was 
dat mijn man en ik allebei het Boek van 
Mormon vonden. Hoewel mijn man 
zich in dit leven niet heeft kunnen laten 
dopen, ben ik blij dat hij en ik en onze 
twee dierbare kinderen door de tempel-
verordeningen een eeuwig gezin kunnen 
vormen. Het Boek van Mormon heeft ons 
samengebracht en ons innerlijke vrede 
geschonken.
María Mash (Guatemala)CL
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Het Boek van 
Mormon staat 
vol verhalen 
over ouders die 
hun kinderen 
de belofte van 
en hoop op Jezus 
Christus willen 
meegeven.
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VROEGERE GEBEURTENISSEN, 
HEDENDAAGSE TOEPASSINGEN

Ik kan altijd antwoorden in het Boek van 
Mormon vinden. Ik leer veel door het te 

bestuderen en merk dat ik ten goede aan 
het veranderen ben.

Ik zat onlangs na te denken wat ik kon 
doen nu mijn zes kinderen groot zijn. Ik 
vroeg me af wat mijn hemelse Vader met 
me voorhad.

Tijdens mijn schriftstudie stuitte ik 
op een van de oorlogsverhalen in het 
Boek van Mormon. Moroni’s oproep om 
onder meer het gezin te verdedigen trof 
me zeer (zie Alma 46:12). De Nephieten 
waren vastbesloten om hun gezinnen te 
beschermen. Bij het lezen van dat verhaal 
besloot ik dat ik hoe dan ook hetzelfde 
doel wilde nastreven: pal staan voor het 
gezin. Dat was een persoonlijke, ontroe-
rende ervaring.

Ik weet dat het Boek van Mormon 
voor onze tijd is geschreven. Ik ben dank-
baar dat ik in dit boek aanwijzingen voor 
mijn leven kan vinden. Het is waarlijk een 
roede van ijzer (zie 1 Nephi 8).
Eun Jung (Korea)

naar hun geloof; en ik herinnerde mij de woorden die, 
zoals zij mij hadden verteld, hun moeders hun hadden 
geleerd. (…)

‘Dit nu was het geloof van hen over wie ik heb gespro-
ken; zij zijn jong, en hun geest is onwrikbaar, en zij stellen 
hun vertrouwen voortdurend in God. (…)

‘(…) Hun moeders hadden hun geleerd dat als zij niet 
twijfelden, God hen zou bevrijden.

‘En zij gaven de woorden van hun moeders voor mij 
weer, zeggende: Wij twijfelen er niet aan dat onze moe-
ders het wisten’ (Alma 57:21, 27; 56:47–48).

Denk eens na over de volgende vragen, zodat u de 
leringen in het Boek van Mormon nog beter op uw gezin 
kunt toepassen:

•  Uit welke teksten in het Boek van Mormon leren we 
dat het belangrijk is dat kinderen zien dat hun ouders 
integer en rechtschapen met hun geloof omgaan?

•  Welke raad hebben vaders in het Boek van Mormon 
aan hun zonen gegeven die wij ook aan onze kinderen 
willen meegeven?

•  Wat leren we over onze inspanningen voor kinderen 
die niet gehoorzaam zijn?

•  Hoe maken ouders in het Boek van Mormon hun kin-
deren deelgenoot van hun bezielde geloof?

•  Wat leren we over geloof dat van de ene generatie aan 
de andere wordt doorgegeven?

Er is niets belangrijker om aan elkaar uit te dragen dan 
geloof in de Heer Jezus Christus. We krijgen er inzicht in 
de uitdagingen van dit leven door, vreugde ondanks moei-
lijkheden en eeuwig leven in de toekomende wereld.

Er zijn vele wereldse invloeden die ons en ons gezin 
van dit onmisbare geloof afbrengen. Het Boek van Mor-
mon nodigt ons en onze familieleden uit om geloof in 
de Heer Jezus Christus te hebben en bevat de beginselen 
waardoor we een hecht gezin kunnen vormen.

Ik getuig dat het Boek van Mormon waar is en dat het 
op aanwijzing van de Heer Jezus Christus door de engel 
Moroni aan de profeet Joseph Smith is overhandigd. Het is 
bedoeld voor onze tijd, voor onze kinderen en kleinkinde-
ren. Als we er dagelijks met geloof in lezen, beloof ik dat 
de Geest van de Heer met ons zal zijn en dat ons gezin 
eeuwige zegeningen zal ontvangen. ◼AR
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Uit de Schriften
Alma 53; 56–58

Als wij niet  
twijfelen

Bestudeer dit materiaal, en als u het gepast vindt, 
bespreekt u het met de zusters die u bezoekt. Gebruik 
de vragen om de zusters te sterken en de ZHV actief 
deel uit te laten maken van uw eigen leven.

Wat kan  
ik doen?
1. Hoe kan ik 
mijn zusters de 
krachtige invloed 
die ze op het 
opkomende 
geslacht kun-
nen hebben 
helpen inzien en 
aanwenden?

2. Welke inspira-
tie kan ik uit het 
Boek van Mormon 
putten om de 
moeilijkheden 
in deze tijd het 
hoofd te bieden?

geloof • gezin • hulp

In het Boek van Mormon kunnen we lezen over 
voorbeeldige jonge mannen die buitengewoon 

heldhaftig, moedig en sterk waren. ‘Ja, het waren 
mannen van waarheid en ernst, want hun was 
geleerd de geboden Gods te onderhouden en in 
oprechtheid voor zijn aangezicht te wandelen’ 
(Alma 53:21). Deze getrouwe jonge mannen bewe-
zen hun moeders eer — zij waren hun voorbeeld 
en leerkracht.

De moeders van Helamans soldaten leefden in 
een tijd die op de onze lijkt. Hun omstandigheden 
waren moeilijk en gevaarlijk, en de jongeren werden 
opgeroepen om hun vrijheid naar lichaam en geest 
te verdedigen. We leven tegenwoordig in een wereld 
waarin wij ‘niet (…) 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 6:12).

Roerige tijden vragen om gedegen ouders en 
goede voorbeelden die de waarheid uitdragen die 
Helamans soldaten kenden: als zij niet twijfelden, 
zou God hen bevrijden (zie Alma 56:47). In deze 
waarheid onderwijzen en een voorbeeld zijn ver-
eisen waakzaamheid. Wij hoeven echter niet bang 
te zijn. Als we weten wie we zijn en wie God is, en 
verbonden met Hem hebben gesloten, kunnen we 
— net als die moeders van de jonge soldaten — 
veel invloed ten goede uitoefenen.

Iedere soldaat van de tweeduizendzestig in het 
leger van Helaman was vast en zeker door een 
moeder beïnvloed. Maar die moeders handelden 
niet alleen. Samen met andere rechtschapen man-
nen en vrouwen waren deze moeders ongetwijfeld 
verenigd in hun geloof en voorbeeldfunctie om de 
kracht van verbonden over te brengen. De jonge 
mensen in die tijd begrepen het verbond dat hun 
ouders hadden gesloten om niet aan oorlogshan-
delingen mee te doen. En zelfs toen het onmogelijk 
leek, opende een liefhebbende hemelse Vader een 
weg waardoor die ouders zich aan hun verbond 
konden houden — en hun vrijheid behouden (zie 
Alma 56:5–9). Ook wij moeten onze verbonden 
eren zodat kinderen en jongeren — onze eigen 
kinderen en die in onze wijk, gemeente, buurt en 
gemeenschap — zullen begrijpen wat verbonden 

H U I S B E Z O E K B O O D S C H A P

Ga voor meer infor-
matie naar www 
.reliefsociety .lds .org.

sluiten inhoudt en zich daaraan zullen 
vasthouden.

Als we onze verbonden nakomen, kan onze 
hemelse Vader de weg voor ons bereiden. We 
moeten onze verbonden nauwgezet naleven. 
We kunnen bijvoorbeeld nauwgezet zijn in onze 
gebeden, in onze schriftstudie, in het hebben van 
een geldige tempelaanbeveling, in het dragen 
van fatsoenlijke kleding, in onze heiliging van de 
sabbat. Als we dat doen, weten onze kinderen 
dat en kunnen zij zeggen: ‘Wij twijfelen er niet 
aan dat onze moeders het wisten’ (Alma 56:48).

De vrouwen van de kerk die beseffen dat 
hun kracht voortvloeit uit de verzoening van 
de Heer, geven het niet op in moeilijke en 
ontmoedigende tijden. Wij vrouwen die onze 
verbonden naleven, blinken uit in het groot-
brengen en beschermen van onze kinderen en 
jongeren. Laten wij op een dag van dit opko-
mende geslacht kunnen zeggen: ‘Nog nooit 
heb ik zulke grote moed gezien, nee, onder 
alle [mensen] niet’ (Alma 56:45). ◼

Julie B. Beck, algemeen ZHV-presidente.
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Leringen voor onze tijd

De Heer denkt  
aan ons

‘Dit doet mij denken 
aan de woorden van 
de Heer in het boek 
Ether, in het Boek 
van Mormon. De 
Heer zegt: ‘Gij kunt 
dit grote diep niet 
oversteken, tenzij Ik 
u voorbereid op de 
golven der zee en de 
winden die zijn uitge-
gaan en de water-
vloeden die zullen 

komen’ [Ether 2:25]. 
Broeders en zusters, 
Hij heeft ons voorbe-
reid. Als we naar zijn 
woorden luisteren en 
de geboden naleven, 
overleven we deze 
tijd van veel te  
grote tolerantie 
en goddeloosheid 
— een tijd die te 
vergelijken is met de 
golven, winden en 
overstromingen die 
vernietiging met zich 
mee kunnen bren-
gen. Hij denkt altijd 
aan ons. Hij heeft 
ons lief en zal ons 
zegenen als wij het 
goede doen.’
President Thomas S.  
Monson, ‘Slotwoord’, 
Liahona, november 2009, 
p. 109.

Jezus is de Christus
‘Het Boek van Mor-
mon is het krach-
tigste getuigenis 
van Jezus Christus 
in ons bezit dat is 
opgetekend. Wat was 
volgens Nephi de 
basisvoorwaarde om 
de Heilige Geest te 
ontvangen? Geloof 
in de Heer Jezus 
Christus. Ontwik-
kelen we geloof 
in de Heer Jezus 
Christus als we af en 
toe in het Boek van 

Mormon lezen? Dat 
lijkt er niet op als u 
Nephi goed leest. Hij 
zei dat het ‘de gave 
Gods is aan allen die 
Hem ijverig zoeken’. 
IJverig betekent in 
elk geval regelmatig. 
Het betekent zeker 
ook overwegen en 
bidden. En het bid-
den houdt zonder 
meer een vurige 
smeekbede in om de 
waarheid te kennen. 
Anders zouden we 
niet echt van ijverig 
kunnen spreken. En 
anders zou dat niet 
toereikend zijn voor 
u en voor mij.’
President Henry B. Eyring, 
eerste raadgever in het 
Eerste Presidium, ‘Going 
Home’, in: Brigham Young 
University 1986–87 Devoti-
onal and Fireside Speeches 
(1987), pp. 77–78.

Een verklaring van 
het evangelie

‘De essentiële onder-
delen van de evange-
lieboodschap zijn in 
alle heilige Schriften 
te vinden, maar 
vooral in het Boek 
van Mormon en in de 
openbaringen aan de 
profeet Joseph Smith. 
Hierin verklaart Jezus 
zelf duidelijk zijn leer 
en evangelie, die de 
kinderen van God 
moeten naleven om 
“het eeuwige leven 
[te] hebben” (LV 
14:7).’
President Dieter F. Uchtdorf, 
tweede raadgever in het 
Eerste Presidium, ‘Hebben 
wij geen heuglijke tijdingen 
vernomen?’, Liahona, 
november 2007, pp. 19–20.



Profeten van weleer vertellen dat het Boek van Mormon vele ‘duidelijke en waar-
devolle dingen’ bevat die bewaard zijn om ons tot lering te strekken in deze 
tijd (zie 1 Nephi 13:40; 19:3). Deze waarheden scheppen duidelijkheid en meer 

inzicht in de volheid van het evangelie van Jezus Christus en bieden de lezers van het 
Boek van Mormon de hoop en de kracht om de moeilijkheden van het leven aan te 
kunnen. In de volgende citaten getuigen hedendaagse profeten en apostelen van deze 
belangrijke leringen.

TWEE STUKKEN 
HOUT WORDEN 
ÉÉN

Ik had al een Bijbel 
vlak nadat ik gebo-

ren was, maar pas 
toen ik het Boek van 
Mormon erbij had, 
raakte ik bekend met 
alle beginselen van 
het evangelie. Ik ont-
dekte dat de volheid 
van het evangelie van 
Jezus Christus alleen 
toegankelijk is met 
kennis van dit tweede 
‘stuk hout’ (zie 
Ezechiël 37:15–17). 
Toen die twee voor 
mij werden samen-
gevoegd, veranderde 
dat mijn leven. Ik ben 
daardoor beter gaan 
begrijpen wie ik ben 
en mijn potentieel 
om deel uit te maken 
van het eeuwige 
gezin van God. Deze 
geprofeteerde samen-
voeging — ‘zodat zij 
in uw hand tot één 
worden’ (vers 17) 
— werd door twee 
getrouwe en attente 
zendelingzusters 
mogelijk gemaakt die 
een exemplaar van 
het tweede stuk hout 
bij mij achterlieten.

Vroeger wandelde 
ik bij kaarslicht, nu 
wordt ieder hoekje 
en gaatje verlicht 
door de zegeningen 
van het evangelie in 
zijn volheid. Het voelt 
alsof ik een nieuwe 
levenskans heb 
gekregen.
Ary Sala (British Columbia, 
Canada)

De doop van  
kleine kinderen

‘[Sommigen beweren] 
dat kleine kinderen 
in zonde worden ont-
vangen en hun aardse 
leven beginnen in 
een staat van natuur-
lijke verdorvenheid. 
Die leer is vals!

‘Mormon schreef: 
“Indien ik de waar-
heid heb vernomen, 
is er woordenstrijd 
onder u geweest aan-
gaande de doop van 
uw kleine kinderen’ 
(Moroni 8:5).

‘Hij noemde hun 
woordenstrijd een 
“grote dwaling” en 
schreef: (…)

‘“Luister naar de 
woorden van Chris-
tus, uw Verlosser, uw 
Heer en uw God. 
Zie, Ik ben in de 

wereld gekomen niet 
om rechtvaardigen, 
maar om zondaars 
bekering toe te 
roepen; de gezonden 
hebben geen genees-
heer nodig, maar zij 
die ziek zijn; welnu, 
kleine kinderen zijn 
gezond, want zij 
zijn niet in staat om 
zonde te bedrijven; 
daarom is de ver-
vloeking van Adam 
van hen weggeno-
men in Mij, zodat die 
geen macht over hen 
heeft; (…)

‘“En op deze 
wijze openbaarde de 
Heilige Geest mij het 
woord Gods; daarom 
weet ik, mijn geliefde 
zoon, dat het ernstige 
spotternij is voor het 
aangezicht van God 
om kleine kinderen 
te dopen” (Moroni 
8:7–9). (…)

‘Lees de hele brief. 
De leer erin is waar.’
President Boyd K. Packer, 
president van het Quorum 
der Twaalf Apostelen, 
‘Little Children’, Ensign, 
november 1986, p. 17.

Waarschuwingen 
uit het Boek van 
Mormon

‘Uit het Boek van 
Mormon leren we 
onder andere wat de 
oorzaken en gevol-
gen zijn van oorlog 
en onder welke 
voorwaarden oor-
log gerechtvaardigd 
is. Het bespreekt 
het kwaad en het 
gevaar van geheime 
verenigingen, die 
worden gevormd 
om macht en gewin 
te krijgen. Het geeft 
aan dat Satan echt 
bestaat en verwijst 
naar methoden die 
hij zoal aanwendt. 
Het adviseert ons 
aangaande het juiste 
gebruik van rijkdom. 
Het bespreekt de 

duidelijke en waar-
devolle waarheden 
van het evangelie en 
dat Jezus Christus als 
goddelijk wezen echt 
bestaat en zijn zoen-
offer voor alle men-
sen heeft volbracht. 
Het licht ons in over 
de vergadering van 
het huis van Israël in 
de laatste dagen. Het 
bespreekt het doel 
en de beginselen van 
zendingswerk. Het 
waarschuwt ons voor 
hoogmoed, onver-
schilligheid, nalatig-
heid, de gevaren van 
verkeerde tradi-
ties, huichelarij en 
onzedelijkheid.

‘Nu is het aan ons 
om een studie te 
maken van het Boek 
van Mormon, bekend 
te raken met de 
beginselen die erin 
voorkomen en die 
op ons leven toe te 
passen.’
Ouderling L. Tom Perry van 
het Quorum der Twaalf 
Apostelen, ‘Zegeningen 
van het Boek van Mormon 
lezen’, Liahona, november 
2005, p. 8.
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EEN FAMILIE IS EEUWIG

Ik lees het Boek van Mormon al sinds mijn doop in 1995. 
Maar pas toen ik getrouwd was, kreeg het verhaal van 

Lehi’s zonen die naar Jeruzalem heen en weer trokken 
betekenis voor mij in het licht van mijn eigen gezin.

De Heer wilde kennelijk dat Lehi een eeuwige familie 
zou hebben. Hij vertelde Lehi eerst om alles achter te 

laten en zijn huidige gezin te bewaren door zijn verwanten 
mee te nemen naar het beloofde land. Terwijl zij nog in de 
wildernis waren, droeg de Heer Lehi op zijn zonen terug 
te sturen om de kroniek van overleden verwanten op te 
halen. Daarna stuurde hij ze opnieuw om Ismaël en zijn 
dochters op te halen. Daarmee maakten zij toebereidselen 
voor hun toekomstige familie.

Alle dingen zullen 
worden hersteld

‘De letterlijke en 
universele aard van 
de opstanding wordt 
helder beschreven 
in het Boek van 
Mormon. De profeet 
Amulek heeft gezegd:

‘“De dood van 
Christus zal de ban-
den van die stoffe-
lijke dood verbreken, 
zodat allen uit die 
stoffelijke dood 
zullen worden 
opgewekt.

‘“De geest en 
het lichaam zullen 
opnieuw worden 
verenigd in hun 
volmaakte gedaante; 
zowel ledematen als 
gewrichten zullen 
worden hersteld tot 
hun eigen gestalte, 
namelijk zoals wij 

nu op dit tijdstip 
zijn; (…)

‘“Welnu, die 
herstelling zal tot 
allen komen, zowel 
jong als oud, zowel 
geknechten als vrijen, 
zowel man als vrouw, 
zowel goddelozen als 
rechtvaardigen; en er 
zal zelfs niet zoveel 
als een haar van hun 
hoofd verloren gaan; 
integendeel, alles zal 
tot zijn volmaakte 
gestalte worden 
hersteld’ (Alma 
11:42–44).

‘Alma verkon-
digde ook dat bij 
de opstanding “alle 
dingen (…) tot hun 
eigen en volmaakte 
gedaante [zullen] 
worden hersteld” 
(Alma 40:23). (…)

‘Wat een troost is 
het om te weten dat 
allen die in dit leven 
(…) benadeeld zijn, 
zullen herrijzen in 
“hun eigen en vol-
maakte gedaante”.’
Ouderling Dallin H. Oaks 
van het Quorum der Twaalf 
Apostelen, ‘Opstanding’, 
Liahona, juli 2000, p. 17.

Gevaren van 
geheime 
verenigingen

‘In het Boek van 
Mormon staat dat 
geheime vereni-
gingen een ernstig 
probleem zijn, niet 
alleen voor perso-
nen en gezinnen, 
maar voor hele 
beschavingen. Ook 
tegenwoordig zijn 
er geheime vereni-
gingen: bendes, 
drugskartels en geor-
ganiseerde misdaad-
families. Geheime 
verenigingen werken 

tegenwoordig net als 
destijds de rovers-
bende van Gadian-
ton in het Boek van 
Mormon. (…) Hun 
activiteiten bestaan 
uit “moorden en 
plunderen en stelen 
en hoererijen bedrij-
ven en allerlei god-
deloosheid begaan, 
tegen de wetten van 
hun land en ook de 
wetten van hun God” 
[Helaman 6:23].

‘Als we niet 
oppassen, zullen de 
geheime verenigin-
gen in deze tijd net 
zo snel en volledig 
macht en invloed 
verkrijgen als in de 
tijd van het Boek van 
Mormon.’
Zie ouderling M. Russell 
Ballard van het Quorum der 
Twaalf Apostelen, ‘Sta voor 
waarheid en deugd’, De 
Ster, januari 1998, p. 39.

U vindt de getui-
genissen over het 
Boek van Mormon 
van andere leden 
van het Quorum 
der Twaalf Aposte-
len in deze uitgave 
op pp. 10, 28, 32, 
38 en 80.
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VOORWAARTS GAAN  
MET LICHT

In Ether 2 lezen we dat de broeder 
van Jared bezorgd was dat er geen 

licht in hun vaartuigen zou zijn. Toen 
hij de Heer zijn zorgen voorlegde, 
antwoordde de Heer hem met een 
vraag: ‘Wat wilt gij dat Ik voor u 
bereid, zodat gij licht zult hebben?’ 
(Vers 25.)

Ik heb veel nagedacht over de 
reactie van de broeder van Jared op 
die vraag van de Heer. Eerst ging 
hij naar een berg en smolt daar ‘uit 
een rots zestien kleine stenen’ (Ether 
3:1). Hij droeg de stenen naar de top 
van de berg, waar Hij ging bidden. 
Hij verootmoedigde zich eerst voor 
de Heer. Hij vroeg om genade en 
erkende de macht van de Heer om 
zijn gebed te beantwoorden. Toen 
gaf hij blijk van zijn geloof met de 
woorden: ‘Wij weten dat Gij in staat 
zijt grote macht te tonen’ (Ether 
3:5). De broeder van Jared vroeg 
de Heer om de stenen aan te raken 
zodat ze de vaartuigen konden 
verlichten.

Door deze tekst ben ik anders 
gaan bidden. Eerst vroeg ik vaak: 
‘Vader, wat wilt Gij dat ik doe?’ In 
werkelijkheid zijn er veel situaties 
waarin ik eerst zelf moet nadenken, 
mijn bronnen moet analyseren, met 
een plan moet komen en dan naar 
onze Vader moet gaan en Hem vra-
gen of dat plan goed is — waarna ik 
bid om de wonderen die ik niet zelf 
tot stand kan brengen.
Elena Gómez de Santurión (Uruguay)

De schakel vormen tussen het verleden, het heden en de toekomst 
van onze eeuwige familie is een grote verantwoordelijkheid die ik 
moet koesteren — net als Lehi. Die ervaringen hebben Lehi misschien 
voorbereid op zijn visioen van de boom des levens en zijn inzicht 
dat de liefde Gods in een eeuwige familieband gecultiveerd moet 
worden.
Salote Malani Maiwiriwiri (Hawaï, VS)

De moeilijkheden 
van het leven 
oplossen

‘Het Boek van Mor-
mon bevat bood-
schappen die daar op 
hemelse aanwijzing 
zijn geplaatst om ons 
te tonen hoe wij de 
invloed van verkeerde 
tradities kunnen 
corrigeren en een 
overvloedig leven 
ontvangen. Het leert 
ons de problemen en 
moeilijkheden van 
deze tijd aan te pak-
ken. (…) [De Heer] 
heeft voorzien in de 
mogelijkheid tot her-
stel van ernstige fou-
ten in het leven, maar 
die aanwijzingen zijn 
nutteloos als ze in 
een gesloten boek 
verscholen blijven.’
Ouderling Richard G. Scott 
van het Quorum der Twaalf 
Apostelen, ‘True Friends 
That Lift’, Ensign, november 
1988, p. 76.

Een herinnering  
aan onze 
verbonden

‘In het Boek van 
Mormon worden 
we eraan herinnerd 
dat onze doop een 
verbond is “om te 
allen tijde en in alle 
dingen en op alle 
plaatsen waar gij u 
ook moogt bevinden, 
als getuige van God 
[en zijn koninkrijk] op 
te treden, zelfs tot de 
dood, opdat gij door 
God zult worden 
verlost en onder de 
deelgenoten der 
eerste opstanding zult 
worden gerekend, 
zodat gij het eeuwige 
leven zult hebben” 
(Mosiah 18:9).’
Ouderling Robert D. Hales 
van het Quorum der Twaalf 
Apostelen, ‘Het doopver-
bond: in het koninkrijk en 
van het koninkrijk zijn’, 
Liahona, januari 2001, p. 7.

De zegeningen  
voor 
gehoorzaamheid

‘In het Boek van 
Mormon wordt het 
volk vaak beloofd dat 
ze voorspoedig in het 
land zullen zijn “voor 
zoverre gij mijn gebo-
den onderhoudt” [zie 
1 Nephi 2:20; 2 Nephi 
4:4]. Deze belofte 
gaat vaak vergezeld 
van de waarschuwing 
dat ze van Gods 
tegenwoordigheid 
worden afgesneden 
als ze de geboden 
van God niet onder-
houden [zie Alma 
36:30].’
Ouderling Quentin L. Cook 
van het Quorum der Twaalf 
Apostelen, ‘Hopelijk weet 
u dat we het hartstikke 
moeilijk hadden’, Liahona, 
november 2008, p. 105.
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Geliefde broeders en zusters, vandaag wil 
ik tot u spreken over een van de belang-
rijkste geschenken die in deze tijd aan de 

wereld gegeven zijn. Het geschenk waar ik het 
over heb, is belangrijker dan de uitvindingen die 
het gevolg zijn van de industriële en technische 
revoluties. Dit geschenk is zelfs waardevoller voor 
de mensheid dan de vele geweldige ontdekkingen 
die gedaan zijn op het gebied van de geneeskunde. Het is 
waardevoller voor de mensheid dan de ontwikkelingen in 
de lucht- en ruimtevaart. Ik heb het over het geschenk van 
het Boek van Mormon, dat 156 geleden aan de mensheid 
gegeven werd.

Dit geschenk was gedurende een periode van meer 
dan duizend jaar door de hand des Heren bereid en ver-
volgens door Hem verborgen, opdat het in zijn zuiverheid 
bewaard zou blijven voor onze tijd. Misschien is er niets 
dat duidelijker van het belang van deze hedendaagse 
Schriftuur getuigt dan wat de Heer er zelf over zegt.

Uit zijn eigen mond is het getuigenis voortgekomen  
(1) dat het waar is (LV 17:6); (2) dat het de waarheid en 

zijn woord bevat (LV 19:26); (3) dat het vertaald 
werd met macht uit de hemel (LV 20:8); (4) dat  
het de volheid van het evangelie van Jezus 
Christus bevat (LV 20:9; 42:12); (5) dat het werd 
gegeven door inspiratie en bevestigd door de 
bediening van engelen (LV 20:10); (6) dat het 
bewijst dat de heilige Schriften waar zijn (LV 
20:11); en (7) dat wie het in geloof ontvangen, 

het eeuwige leven zullen beërven (LV 20:14).
Een tweede krachtig getuigenis van het belang van 

het Boek van Mormon is het tijdstip waarop de Heer het 
tevoorschijn liet komen in de herstelling die zich ont-
vouwde. Het enige wat eraan voorafging was het eerste 
visioen. Tijdens die prachtige manifestatie leerde de pro-
feet Joseph Smith de ware aard van God kennen en dat 
God een werk voor hem te doen had. Het tevoorschijn 
komen van het Boek van Mormon volgde daarop.

Denk eens na over de betekenis daarvan. De komst van 
het Boek van Mormon ging vooraf aan de herstelling van 
het priesterschap. Het werd slechts een paar dagen vóór 
de organisatie van de kerk uitgegeven. De heiligen kregen 

HET BOEK VAN MORMON —  

Ezra Taft Benson werd op 10 november 1985 de dertiende president van de kerk.  
Hij staat bekend om zijn sterke getuigenis van de kracht van het Boek van Mormon en zijn nadruk op het  

belang ervan bij onze dagelijkse schriftstudie, het zendingswerk en ons evangelieonderwijs. Deze toespraak  
werd vijfentwintig jaar geleden tijdens de algemene oktoberconferentie in 1986 gehouden.

President  
Ezra Taft Benson 

(1899–1994)
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het Boek van Mormon te lezen voordat ze 
de openbaringen kregen met diepzinnige 
leerstellingen als de drie graden van heer-
lijkheid, het celestiale huwelijk of het werk 
voor de doden. Het boek was er vóór de 
priesterschapsquorums en de organisatie van 
de kerk. Blijkt daar niet uit hoe belangrijk dit 
heilige boek in de ogen van de Heer was?

Wanneer wij eenmaal beseffen hoeveel 
waarde de Heer aan dit boek hecht, hoeft 
het ons niet te verbazen dat Hij ons plechtig 
waarschuwt voor de manier waarop wij het 
ontvangen. Na aangegeven te hebben dat zij 
die het Boek van Mormon in geloof ontvan-
gen en in gerechtigheid werken, een kroon 
van eeuwige heerlijkheid zullen ontvangen 
(zie LV 20:14), laat Hij de volgende waarschu-
wing daarop volgen: ‘Maar zij die hun hart in 
ongeloof verstokken en het verwerpen, tot 
hun eigen veroordeling zal het zich keren’ 
(LV 20:15).

In 1829 waarschuwde de Heer de heiligen 
dat zij niet lichtvaardig met heilige dingen om 
moesten gaan (zie LV 6:12). Het Boek van 
Mormon is een van die heilige dingen, en 
toch gaan velen er lichtvaardig mee om. Met 
andere woorden, velen vatten het te gemakke-
lijk op en doen het als iets onbeduidends af.

In 1832, toen enkele zendelingen uit het 
zendingsveld terugkeerden, berispte de Heer 
hen dat zij het Boek van Mormon lichtvaardig 
hadden opgevat. Hij zei dat hun geest door 
die houding was verduisterd. Niet alleen had-
den zij door hun lichtvaardige houding ten 
opzichte van dit heilige boek zelf aan licht 
ingeboet, maar was ook de kerk erdoor onder 
veroordeling gebracht, ja, alle kinderen van 
Zion. De Heer zei vervolgens: ‘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).

Heeft het feit dat we het Boek van Mor-
mon nu ruim anderhalve eeuw in ons bezit 
hebben iets aan het belang van het boek 
afgedaan? Zijn wij het nieuwe verbond 
indachtig, namelijk het Boek van Mormon? 

In de Bijbel hebben we het Oude Testament 
en het Nieuwe Testament. Het woord testa-
ment 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 verbond’ noemde? 
Het is met recht eveneens een testament of 
getuige aangaande Jezus Christus. Dat is een 
van de redenen dat we recentelijk de woor-
den “Eveneens een testament aangaande 
Jezus Christus” aan de titel van het Boek van 
Mormon hebben toegevoegd.

In de begintijd van de kerk werden de  
heiligen berispt voor het te lichtvaardig 
opvatten van het Boek van Mormon; zou 
onze veroordeling minder zijn wanneer wij 
hetzelfde doen? De Heer getuigt zelf dat de 
betekenis ervan eeuwig is. Kunnen enkelen 
onder ons de hele kerk onder veroordeling 
brengen omdat we lichtvaardig met heilige 
dingen omgaan? Wat zeggen we op de dag 
des oordeels, wanneer we voor Hem staan  
en zijn doordringende blik moeten verdragen, 
als wij tot degenen behoren die het nieuwe 
verbond vergaten?

Er zijn drie voorname redenen waarom 
heiligen der laatste dagen van een studie van 
het Boek van Mormon een project voor het 
leven moeten maken.

De eerste reden is dat het Boek van Mor-
mon de sluitsteen van onze godsdienst is. 
Dit was een uitspraak van de profeet Joseph 
Smith. Hij getuigde dat ‘het Boek van Mor-
mon het nauwkeurigste boek op aarde en 
de sluitsteen van onze godsdienst is’.1 Een 
sluitsteen is de middelste steen in een gewelf. 
Die steen houdt alle andere stenen op hun 
plaats, en als hij wordt weggehaald, stort het 
gewelf in.

Het Boek van Mormon is in drie opzichten 
de sluitsteen van onze godsdienst. Het is de 
sluitsteen in ons getuigenis van Christus. Het 
is de sluitsteen van onze leer. Het is de sluit-
steen van ons getuigenis.

Het Boek van Mormon is de sluitsteen 
in ons getuigenis van Jezus Christus, die 

EEN PROFEET 
GETUIGT
‘[Het Boek van Mor-
mon] is het woord van 
God. Het is een krach-
tige tweede getuige 
van Christus. En alle 
oprechte gelovigen die 
de Verlosser liefhebben, 
zullen dit aanvullende 
bewijs van zijn god-
delijkheid vast en zeker 
verwelkomen.

‘Dit inspirerende 
boek is nooit ten 
prooi gevallen aan 
onbevoegde vertalers 
of bevooroordeelde 
theologen, maar is 
zuiver en rechtstreeks 
afkomstig van de 
geschiedschrijvers en 
samenstellers. Het 
boek staat niet terecht 
— wie het leest wel.’
President Spencer W. Kimball 
(1895–1985), The Teachings 
of Spencer W. Kimball, onder 
redactie van Edward L.  
Kimball (1982), p. 133.
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zelf de hoeksteen is van alles wat we doen. 
Het getuigt met macht en duidelijkheid dat 
Hij werkelijk bestaat. In tegenstelling tot de 
Bijbel, die door de handen van talloze kopi-
isten, 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 geïnspi-
reerde vertaling. Daarom is de getuigenis erin 
van de Meester helder, onvervalst 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. Ze trekken zijn miraculeuze geboorte 
in twijfel, zijn volmaakte leven, en zijn glo-
rierijke 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 verzoening. Waarlijk is dit door God 
geïnspireerde boek een sluitsteen in het getui-
genis aan de wereld dat Jezus de Christus is.2

Het Boek van Mormon is ook de sluitsteen 
van de leer van de opstanding. Zoals al eerder 
is gezegd, heeft de Heer zelf verklaard dat 

het Boek van Mormon ‘de volheid van het 
evangelie van Jezus Christus’ bevat (LV 20:9). 
Dat wil niet zeggen dat het iedere leerstelling 
bevat die ooit geopenbaard is. Het betekent 
eerder dat wij in het Boek van Mormon alle 
leerstellingen vinden die nodig zijn voor 
ons eeuwig heil. En ze worden duidelijk en 
eenvoudig uiteengezet, zodat zelfs kinderen 
de weg tot heil en verhoging kunnen leren. 
Het Boek van Mormon heeft zo enorm veel 
te bieden dat ons begrip van de verlossende 
leringen verdiept. Zonder het boek zou veel 
van wat in de andere Schriften staat niet half 
zo duidelijk en waardevol zijn.

Tot slot is het Boek van Mormon de sluit-
steen van ons getuigenis. Net zo goed als dat 
een gewelf instort wanneer de sluitsteen weg-
gehaald wordt, zo staat of valt de kerk bij de 
waarheid van het Boek van Mormon. De vijan-
den van de kerk begrijpen dit maar al te goed. 
Daarom doen zij zo enorm veel moeite om te 
bewijzen 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 aan-
spraak op de sleutels van het priesterschap, op 
openbaring en op een herstelde kerk. Omge-
keerd echter, als het Boek van Mormon 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.

Ja, geliefde broeders en zusters, het Boek 
van Mormon is de sluitsteen van onze gods-
dienst — de sluitsteen van ons getuigenis, de 
sluitsteen van onze leer en de sluitsteen in ons 
getuigenis van onze Heer en Heiland.

De tweede voorname reden waarom we het 
Boek van Mormon het middelpunt van onze 
schriftstudie moeten maken, is dat het voor 
onze tijd is 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 

In het Boek van 
Mormon vinden 
we alle leerstel-
lingen die nodig 
zijn voor ons 
eeuwig heil. En 
ze worden duide-
lijk en eenvoudig 
uiteengezet, zodat 
zelfs kinderen de 
weg tot heil en 
verhoging kunnen 
leren.
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het begin overziet, vatte hij eeuwen aan kro-
nieken samen, en koos hij verhalen, toespra-
ken en gebeurtenissen uit die voor ons het 
nuttigst zouden zijn.

De belangrijkste schrijvers in het Boek van 
Mormon hebben getuigd dat zij voor toe-
komende geslachten schreven. Nephi heeft 
gezegd: ‘De Here God [heeft] mij beloofd 
dat deze dingen die ik schrijf, goed bewaard 
zullen blijven en van geslacht op geslacht 
aan mijn nageslacht zullen worden door-
gegeven’ (2 Nephi 25:21). Zijn broer Jakob, 
die hem opvolgde, schreef woorden van 
diezelfde strekking: ‘Want [Nephi] zeide dat 
de geschiedenis van zijn volk op zijn andere 
platen moest worden gegraveerd, en dat ik 
die platen moest bewaren en doorgeven aan 
mijn nakomelingen, van geslacht op geslacht’ 
( Jakob 1:3). Enos en Jarom gaven allebei aan 
dat ze niet voor hun eigen volk schreven, 
maar voor toekomstige generaties (zie Enos 
1:15–16; Jarom 1:2).

‘Mormon zei zelf: ‘Ja, ik spreek tot u, 
overblijfsel van het huis Israëls’ (Mormon 
7:1). En Moroni, de laatste geïnspireerde 
geschiedschrijver, zag werkelijk onze tijd en 
omstandigheden. Hij zei: ‘Zie, de Heer heeft 
mij grote en wonderbare dingen getoond 
aangaande hetgeen binnenkort moet komen, 
ten dage dat die dingen onder u tevoorschijn 
komen.

‘Zie, ik spreek tot u alsof gij aanwezig  
zijt, en toch zijt gij het niet. Maar zie, Jezus 
Christus heeft u aan mij getoond en ik ken 
uw werken’ (Mormon 8:34–35).

Omdat zij onze tijd hebben gezien en die 
dingen hebben uitgekozen die voor ons de 
meeste waarde hebben, geeft dat dan niet 
aan hoe wij het Boek van Mormon moeten 
bestuderen? We behoren ons voortdurend af 
te vragen: ‘Waarom heeft de Heer Mormon 
(of Moroni of Alma) geïnspireerd om dit in 
zijn kroniek op te nemen? Welke les kan ik 
hieruit leren die mij in deze tijd helpt?’

En er zijn vele voorbeelden waaruit het 
antwoord op die vraag blijkt. In het Boek 

van Mormon staat bijvoorbeeld een patroon 
waarmee we ons op de wederkomst kunnen 
voorbereiden. Een groot deel van het boek 
richt zich op de paar decennia die vooraf-
gaan aan de komst van Christus naar Ame-
rika. Door die tijd zorgvuldig te bestuderen, 
wordt het ons duidelijk waarom sommigen 
omkwamen in de verschrikkelijke oordelen 
die voorafgingen aan zijn komst en waarom 
anderen bij de tempel waren in het land 
Overvloed 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 hoe gevaarlijk materialisme is als 
we ons hart op de dingen van de wereld 
richten. Kan iemand eraan twijfelen dat 
dit boek voor ons bedoeld is en dat we er 
grote kracht, grote troost en grote bescher-
ming uit kunnen putten?

De derde reden waarom het Boek van 
Mormon van zulke grote waarde voor heili-
gen der laatste dagen is, staat in een eerder 
geciteerde uitspraak van de profeet Joseph 
Smith. Hij zei: ‘Ik vertelde de broeders dat 
het Boek van Mormon het nauwkeurigste 
boek op aarde en de sluitsteen van onze 
godsdienst is, en dat de mens dichter bij 
God komt door zich aan de leringen daarin 
te houden, dan door welk ander boek ook.’ 
Dat is de derde reden voor de studie van dit 
boek. We komen er dichter door tot God. 
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 
voortdurend zijn aanwezigheid te voelen? Zo 
ja, dan is er geen boek dat ons daar beter bij 
helpt dan het Boek van Mormon.

EEN PROFEET 
GETUIGT
‘Het Boek van Mormon 
is een heilige kroniek 
met informatie die in 
geen ander boek te vin-
den is. De Heer heeft 
ons geboden om al zijn 
kinderen deelgenoot te 
maken van de geopen-
baarde waarheden van 
het eeuwige evangelie, 
zodat zij zich op een 
plaats in het celestiale 
koninkrijk kunnen 
voorbereiden. (…)

‘Mijn hart is vervuld 
van vreugde bij de 
gedachte dat eenie-
der die [het Boek van 
Mormon] onder gebed 
leest, eenieder die 
verlangt te weten of 
het van God komt of 
niet, de belofte heeft, 
niet van Joseph Smith 
of enig ander schepsel, 
maar de belofte van 
onze hemelse Vader, 
dat hij of zij met zeker-
heid zal weten dat het 
van God komt.’
President George Albert 
Smith (1870–1951), Confe-
rence Report, april 1936,  
pp. 13–14, 15.
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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 macht van het boek uit die 
uw leven ten goede zal komen zodra u het 
ernstig begint te bestuderen. U zult grotere 
kracht vinden om verleidingen te weerstaan. 
U zult de kracht vinden om misleidingen te 
onderkennen. U zult de kracht vinden om op 
het enge en smalle pad te blijven. De Schriften 
worden ‘de woorden des levens’ genoemd 
(zie LV 84:85), en voor niets geldt dat meer 
dan voor het Boek van Mormon. Wanneer 
u begint te hongeren en dorsten naar deze 
woorden, zult u in toenemende mate een 
overvloedig leven vinden.

Onze geliefde broeder, president Marion G. 
Romney (…) heeft getuigd van de zegeningen 
die hun ten deel kunnen vallen die het Boek 
van Mormon lezen en bestuderen. Hij zei:

‘Ik weet zeker dat als ouders thuis gere-
geld en met een gebed in het hart het Boek 
van Mormon bestuderen, zelf en met hun 

kinderen, de geest van dat geweldige boek 
ons huis en allen die er wonen zal doordrin-
gen. De eerbied zal toenemen; en er zal meer 
wederzijds respect en aandacht voor elkaar 
zijn. Dan zal de geest van twisten verdwijnen. 
Ouders zullen hun kinderen met meer liefde 
en wijsheid opvoeden. Kinderen zullen ont-
vankelijker voor de raad van hun ouders zijn. 
De rechtschapenheid zal toenemen. Geloof, 
hoop en liefde — de reine liefde van Christus 
— zullen bij ons thuis en in ons leven over-
vloedig aanwezig zijn, waaruit vrede, vreugde 
en geluk voortvloeien.’ 3

Deze beloften — meer liefde en harmonie 
in het gezin, meer respect tussen ouder en 
kind, meer spiritualiteit en rechtschapenheid 
— zijn geen loze beloften, maar precies wat 
de profeet Joseph Smith bedoelde toen hij zei 
dat het Boek van Mormon ons dichter bij God 
brengt.

Broeders en zusters, ik smeek u met heel 
mijn hart dat u in alle ernst het belang van het 
Boek van Mormon voor u persoonlijk en voor 
de kerk als geheel wilt overwegen.

Meer dan tien jaar geleden zei ik het vol-
gende over het Boek van Mormon:

‘Zijn er eeuwige gevolgen aan onze reactie 
op dit boek verbonden? Jazeker, ons tot zegen 
of tot veroordeling.

‘Iedere heilige der laatste dagen moet dit 
boek levenslang bestuderen. Anders komt zijn 
ziel in gevaar en negeert hij datgene waardoor 
hij geestelijke en intellectuele eenheid in zijn 
hele leven kan ontvangen. Er is een verschil 
tussen een bekeerling die door middel van het 
Boek van Mormon op de rots van Christus is 
gebouwd en zich aan de roede van ijzer vast-
houdt, en een bekeerling die dat niet doet.’ 4

Vandaag onderstreep ik die woorden. Laten 
we niet onder veroordeling blijven, met de 
daarbij behorende gesel en het oordeel, door 
dit geweldige, prachtige geschenk van de 
Heer aan ons lichtvaardig op te vatten. Laten 
we veeleer aanspraak maken op de beloften 
die verbonden zijn aan het vergaren ervan als 
een schat in ons hart.

Kan iemand 
eraan twijfelen dat 
dit boek voor ons 
bedoeld is en dat 
we er grote kracht, 
grote troost en 
grote bescherming 
uit kunnen putten?
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25 JAAR LATER

Hoewel ik al sinds 1965 trouw lid van 
de kerk ben, heeft een bepaalde 

gebeurtenis in 1986 mijn getuigenis van 
het herstelde evangelie meer dan wat dan 
ook versterkt.

In oktober van dat jaar woonde ik in 
ons kerkgebouw in Cornwall (Engeland) 
de uitzending van de algemene conferen-
tie bij. Nadat ik de historische toespraak 
van president Ezra Taft Benson ‘Het Boek 
van Mormon — de sluitsteen van onze 
godsdienst’ had gehoord, wist ik dat ik 
mij kon verbeteren wat lezen in het Boek 
van Mormon betrof.

Die avond ging ik thuis op mijn knieën 
en ging een verbond aan met de Heer 
dat ik het Boek van Mormon nooit meer 
lichtvaardig zou opvatten. Ik kan nu, 25 
jaar later, melden dat ik sindsdien geen 
dag heb overgeslagen om in het Boek van 
Mormon te lezen.

De zegeningen die ik heb ontvangen 
door die beslissing zijn legio. Het Boek van 
Mormon draagt een bijzondere geest bij 
zich die nergens anders te vinden is, zelfs 
niet in de andere standaardwerken. Ik heb 
de Heilige Geest bij me gevoeld, en troost 
ervaren in allerhande moeilijke omstan-
digheden, in het bijzonder toen mijn 
vrouw overleed kort voordat we vijftig jaar 
getrouwd waren.
Alistair Joseph Welsh (Schotland)

In Leer en Verbonden 84:54–58 lezen we:
‘En uw verstand is in het verleden verduis-

terd geweest wegens ongeloof en omdat u 
de dingen die u hebt ontvangen, lichtvaardig 
hebt opgevat —

‘welke eigenwaan en welk ongeloof de 
gehele kerk onder veroordeling 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 en de 
eerdere geboden die Ik hun heb gegeven om 
niet alleen te spreken, maar te handelen naar 
hetgeen Ik heb geschreven —

‘opdat zij gepaste vruchten zullen voort-
brengen voor het koninkrijk van hun Vader; 
anders blijven er een gesel en een oordeel 
om over de kinderen van Zion te worden 
uitgestort.’

Sinds de laatste algemene conferentie heb 
ik vele brieven van heiligen ontvangen, van 
jong en oud, over de hele wereld, die de 
uitdaging zijn aangegaan om het Boek van 
Mormon te lezen en te bestuderen.

Hun getuigenissen dat hun leven veranderd 
is en dat zij dichter bij God zijn gekomen door 
hun betoonde ijver en inzet wat dat aangaat, 
hebben mij zeer aangegrepen. Die prachtige 
getuigenissen zijn voor mij weer een bevesti-
ging van de woorden van de profeet Joseph 
Smith dat het Boek van Mormon werkelijk ‘de 
sluitsteen van onze godsdienst’ is, en dat een 
man of vrouw ‘dichter bij God komt door zich 
aan de leringen daarin te houden, dan door 
welk ander boek ook’.

Dit is mijn gebed, dat het Boek van Mormon 
de sluitsteen van ons leven mag worden. ◼
Nieuwe vertaling van de oorspronkelijke Engelstalige 
toespraak.

NOTEN
 1. Inleiding van het Boek van Mormon.
 2. Zie het titelblad van het Boek van Mormon.
 3. Marion G. Romney, ‘The Book of Mormon’, Ensign, 

mei 1980, p. 67.
 4. Ezra Taft Benson, ‘The Book of Mormon Is the Word  

of God’, Ensign, mei 1975, p. 65.

Er gaat een 
macht van het 
boek uit die uw 
leven ten goede 
zal komen  
zodra u het  
ernstig begint  
te bestuderen.
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Op een avond kwamen mijn zendings-
collega en ik aan de deur bij een 
jonge buitenlandse student aan een 

van de Londense universiteiten. Hij nodigde 
ons binnen en we legden hem uit dat we 
zendelingen van De Kerk van Jezus Christus 
van de Heiligen der Laatste Dagen waren. Hij 
leek zeer geïnteresseerd in de herstelling van 
het evangelie. We getuigden dan ook van de 
profeet Joseph Smith en vertelden hem over 
een heilig boek van onze hemelse Vader — 
het Boek van Mormon geheten. We zeiden 
met klem dat het heilig was omdat het van 
Jezus Christus getuigt.

We legden uit dat hij zelf achter de waar-
heid ervan kon komen en boden hem een 
exemplaar van het boek aan. Toen ik het 
Boek van Mormon aan hem wilde geven, 
stond hij op uit zijn stoel en liep zonder iets 
te zeggen de kamer uit. Ik hield het Boek van 
Mormon in mijn hand en mijn collega en ik 
keken elkaar zwijgend en verbouwereerd aan. 
We wisten even niet wat we moesten doen. Ik 
legde het boek op tafel.

We zagen onze jonge vriend in de keuken 
zijn handen wassen en met een schone hand-
doek afdrogen. Hij kwam de kamer weer in en 
pakte het Boek van Mormon van de tafel op 
en zei eenvoudigweg: ‘In onze cultuur wassen 
we altijd onze handen voordat we iets heiligs 
aanraken.’ Ik kreeg tranen in de ogen toen ik 
deze jonge man het Boek van Mormon voor 
het eerst zag openslaan en de heilige pagina’s 
erin met schone handen zag omslaan.

Alma predikte dat de Schriften heilig zijn 
en bewaard zijn gebleven om zielen eeuwig 
heil te brengen. Hij zei tot zijn zoon Helaman: 
‘Bedenk (…) dat God u deze dingen heeft 
toevertrouwd, dingen die heilig zijn, die Hij 
heilig heeft gehouden, en die Hij ook met een 
wijs doel in zijn bestel zal behouden en bewa-
ren, om zijn kracht aan toekomstige geslach-
ten te kunnen tonen’ (Alma 37:14).

Ik was op zending om anderen in het  
herstelde evangelie van Jezus Christus les  
te geven, maar ik kreeg een les van deze 
jonge man met zijn schone handen. In veel 
culturen — waaronder de mijne — hoeven  
we onze handen niet te wassen voordat we  
de Schriften lezen, maar dit eenvoudige 
gebaar van respect was een eerbiedige en 
krachtige herinnering aan de heiligheid van 
het Boek van Mormon. ◼

Een heilig werk
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Hij stond 
open voor 
alles wat we 
bespraken. 
Waarom 
nam hij het 
Boek van 
Mormon dan 
niet aan toen 
ik het hem 
wilde geven?

David A. Feitz
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Ik was achttien toen ik lid van de kerk werd. 
Het Boek van Mormon speelde een sleu-
telrol in mijn bekering. In die tijd was ik op 

zoek naar nieuwe ideeën die de wereld om 
me heen konden verklaren. Ik weet nog dat 
mijn docenten een zeer materialistische insteek 
hadden bij hun onderwijs. Ik begon agnostische 
ideeën over het bestaan van God aan te hangen.

Op een dag viel mijn oog op een hemels-
blauw boek dat een paar zendelingen 
ongeveer zes jaar daarvoor bij ons thuis had 
achtergelaten. Het was het Boek van Mormon. 
Naast het boek hadden ze ook een brochure 
over de profeet Joseph Smith achtergelaten, 
en aanwijzingen over hoe men tot God kan 
bidden.

Ik begon in het Boek van Mormon te lezen. 
Ik had nog maar enkele verzen gelezen, in 
1 Nephi, toen ik iets bijzonders voelde. Er 
begon een tweestrijd tussen mijn gevoel en 
mijn verstand. Daarom besloot ik in gebed tot 
God te gaan.

Voor de eerste keer in mijn leven bad ik 
op mijn knieën. Daarop volgde een van de 
heiligste ervaringen van mijn leven. Ik werd 

vervuld met een overweldigende vreugde, zo 
intens dat ik in mijn hart wist dat het Boek van 
Mormon meer dan een gewoon boek was. Het 
was een boek met een goddelijke oorsprong. 
Het kon niet anders dan het woord van God 
zijn. Later begreep ik dat die gevoelens van de 
Geest kwamen, die tot mij van de waarheid 
getuigde.

Sommigen hebben misschien ook derge-
lijke ervaringen, maar er zijn verschillende 
manieren om achter de waarheid van het 
Boek van Mormon te komen.

Hoe weet u dat het waar is?
1. Sommigen weten het door te luisteren. 

Misschien behoort u tot degenen die weten 
dat het waar is door gewoon naar de leringen 
van het boek te luisteren. In het Boek van 
Mormon staat dat duizenden die de zonen 
van Mosiah het evangelie van Jezus Christus 
hadden horen prediken ‘zich tot de Heer 
bekeerden’ (zie Alma 23:5–6). Ook nu onder-
wijzen zendelingen hetzelfde evangelie dat in 
het Boek van Mormon te vinden is. Sommigen 
weten gewoon dat het Boek van Mormon het 

Ouderling  
Walter F. González
van het Presidium  
der Zeventig

Ik ben eeuwig dankbaar voor het 
Boek van Mormon. Het heeft mijn 
leven voorgoed veranderd, en ik weet 
dat het uw leven ook kan veranderen.

ALS U HET 
ECHT WILT 

WETEN

U zult het weten  
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woord van God is wanneer ze anderen de 
leringen erin horen verkondigen.

2. Sommigen weten het door te lezen. Mis-
schien behoort u tot degenen die weten 
dat het Boek van Mormon waar is door er 
gewoon in te lezen met een oprecht verlangen 
naar de waarheid. Dat was ook het geval met 
mijn vrouw. Op twaalfjarige leeftijd besloot ze 
het boek helemaal uit te lezen. Ze wist toen 
dat het waar was. Dat gevoel was zo sterk dat 
ze onder het lezen besloot om de Heiland 
altijd te volgen. Zij is trouw gebleven aan wat 
ze toen gevoeld heeft.

3. Sommigen weten het door te doen. Mis-
schien behoort u tot degenen die weten dat 
het waar is door gewoon te doen wat het boek 
ons leert. Sommige mensen verkrijgen hun 
getuigenis door te doen (zie Johannes 7:17). 
Nephi, een profeet in het Boek van Mormon, 
begreep dat beginsel goed. Hij schreef ‘opdat 
ik hen er meer terdege toe mocht bewegen te 
geloven in de Heer hun Verlosser (…) paste [ik] 
alle Schriften op onszelf toe, opdat zij ons tot 
nut en lering zouden strekken’ (1 Nephi 19:23; 
cursivering toegevoegd). Door de leringen van 
het Boek van Mormon in uw eigen leven toe 
te passen, kunt u ook overtuigd raken van de 
goddelijke oorsprong ervan.

4. Sommigen weten het door God te vragen. 
Misschien behoort u tot degenen die weten 
dat het waar is door in het Boek van Mormon 
te lezen en daarna onze hemelse Vader in 
gebed te vragen of het waar is. Dat heb ik zelf 
ervaren. Het gaat om de sublieme belofte door 
een andere profeet uit het Boek van Mormon, 
Moroni, aan alle oprechte waarheidszoekers: 
‘Zie, ik wil u aansporen dat wanneer gij deze 
dingen leest (…) aan God, de eeuwige Vader, 
in de naam van Christus te vragen of deze 
dingen niet waar zijn; en indien gij vraagt met 
een oprecht hart, met een eerlijke bedoeling 
en met geloof in Christus, zal Hij de waarheid 
ervan aan u openbaren door de macht van de 
Heilige Geest’ (Moroni 10:3–4). Ik getuig dat FO
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DE BELOFTE VAN MORONI

Aan het einde van het Boek van Mormon staat de belofte van de profeet Moroni 
dat als we het Boek van Mormon lezen, de boodschap ervan in ons hart overwe-

gen en God in gebed vragen of het waar is, God ons door de macht van de Heilige 
Geest zal antwoorden (zie Moroni 10:3–5).

Persoonlijke openbaring is persoonlijk. Die komt op verschillende manieren en 
momenten naar de wil des Heer tot ons. Inzicht in de volgende beginselen kan u 
helpen om zelf achter de waarheid te komen.

1. Denk erover na
Voordat Moroni ons vraagt om te bidden, spoort hij ons aan om diep na te den-

ken. Hij vraagt ons dingen te overpeinzen en te overwegen. Vraag uzelf af: Wat voel 
ik wanneer ik in het Boek van Mormon lees? Waarom heb ik dat gevoel? Wat heb ik 
geleerd? Is het goed?

De Heer bracht Oliver Cowdery dit beginsel bij: ‘U [hebt] niet verder [ge]dacht dan 
alleen Mij te vragen. Maar zie, Ik zeg u dat u het in uw gedachten moet uitvorsen; 
daarna moet u Mij vragen of het juist is’ (LV 9:7–8; cursivering toegevoegd).

2. Bid ijverig
Onze gedachten beheersen en ons concentreren op de stille antwoorden van de 

Heilige Geest vergen mentale inspanning. Deels daarom noemde Enos in het Boek 
van Mormon zijn gebed misschien wel een ‘worsteling (…) voor het aangezicht van 
God’ [Enos 1:2].

Wanneer u leest, nadenkt of bidt, doe dat dan op een tijd en plaats met zo min 
mogelijk afleiding. Zoek een positie die uw concentratie bevordert. Hardop bidden 
kan u helpen uw gedachten te ordenen.

3. Stel de juiste vragen
De Heer vertelde Oliver Cowdery dat Hij niet alleen moest vragen of iets wat hem 

bezighield juist was. Vaak is het gemakkelijker om het antwoord op een eenvoudige 
ja-neevraag te begrijpen, vooral als we nog weinig ervaring hebben met het ontvan-
gen van antwoorden van onze hemelse Vader.

‘Als we ons gebed willen verbeteren, moeten we de juiste vragen leren stellen’, 
heeft ouderling Richard G. Scott van het Quorum der Twaalf Apostelen gezegd.1

4. Wat is uw bedoeling?
Een van de sleutels in Moroni’s belofte is dat we ‘met een eerlijke bedoeling’ vra-

gen. Toen de veertienjarige Joseph Smith het bos inging om te bidden, ‘bad hij niet 
alleen om te luisteren, maar ook om te gehoorzamen’, zei president Henry B. Eyring, 
eerste raadgever in het Eerste Presidium. ‘(…) En door zijn getrouwheid werden zijn 
gebeden in de dagen, maanden en jaren daarna beantwoord met een overvloed aan 
licht en waarheid.’ 2

5. Mis het niet
Niet alle openbaringen zijn spectaculair. Sommige mensen krijgen dromen, visioe-

nen of bezoek van een engel. Maar meestal ervaren we iets rustigs en subtiels, zoals 
een warme en vredig gevoel.

President Spencer W. Kimball (1895–1985), twaalfde president van de kerk, heeft 
gezegd: ‘Iemand die spectaculaire gebeurtenissen verwacht, is misschien niet goed op 
de hoogte van de voortdurende stroom geopenbaarde informatie.’ 3

NOTEN
 1. Richard G. Scott, ‘De goddelijke gave van het gebed gebruiken’, Liahona, mei 2007, p. 8.
 2. Henry B. Eyring, ‘Gebed’, Liahona, januari 2002, p. 18.
 3. Leringen van kerkpresidenten: Spencer W. Kimball (2006), p. 264.

EEN  
PROFEET 
GETUIGT

‘Het Boek van 
Mormon is 
het woord van 

God. Wij nodigen u uit deze 
schitterende kroniek te lezen. 
Het is het opmerkelijkste boek 
dat er bestaat. Lees het aan-
dachtig en gebedsvol, dan zal 
God u een getuigenis geven 
dat het waar is, zoals Moroni 
beloofd heeft (zie Moroni 
10:4).’
President Howard W. Hunter (1907–1995), 
The Teachings of Howard W. Hunter, 
samengesteld door Clyde J. Williams 
(1997), p. 54.

EEN  
PROFEET 
GETUIGT

‘Ik heb van 
de Heer een 
zeer krachtige 

openbaring ontvangen aan-
gaande de waarheid van [de 
herstelling, waaronder het Boek 
van Mormon]. Die manifestatie 
bleef urenlang in sterke mate 
bij me. Wat ik in mijn leven ook 
verder meemaak, zolang mijn 
geheugen me niet in de steek 
laat, zal deze volmaakte kennis 
me bijblijven.’
President Lorenzo Snow (1814–1901), 
Conference Report, oktober 1900, p. 61.
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HOE IK HET WEET

Hoewel ik me op negenjarige leeftijd had laten 
dopen, was ons gezin niet actief in de kerk. Maar 

toen ik dertien was, nodigden de zendelingen me uit 
om naar de kerk te gaan. En ik ging. Ik volgde ook 
het seminarie. We bestudeerden dat jaar de Leer en 
Verbonden. Ik raakte erdoor in de war. Ik had vooral 
moeite met Joseph Smith en het Boek van Mormon. Ik 
was op zoek naar God, maar wist gewoon niet hoe of 
waar ik moest zoeken.

Ik dacht in de loop van de tijd veel na over gesprek-
ken die ik met de zendelingen had. Ik dacht na over 
het seminarie. Ik dacht na over de gesprekken die ik 
met leden van andere christelijke kerken had gehad. 
Zo nu en dan bad ik om te weten wat goed was, maar 
dat was dan meer een vluchtige gedachte dan een 
oprechte vraag. Toen besloot ik op een avond om ‘met 
een eerlijke bedoeling’ te bidden.

Ik zei tegen mijn hemelse Vader dat ik Hem wilde 
leren kennen en tot zijn ware kerk wilde behoren. 

als u het Boek van Mormon leest, erover bidt 
en de aansporing van Moroni opvolgt, u zult 
weten dat het waar is.

God heeft beloofd dat u het zult weten
Als u het echt wilt weten, zult u ook weten 

dat het Boek van Mormon waar is. God heeft 
beloofd dat Hij die kennis aan de oprechte 
waarheidszoekers zal geven, en Hij is ‘een God 
van waarheid en [kan] niet liegen’ (Ether 3:12).

Een andere profeet uit het Boek van Mor-
mon, Alma, leerde zijn zoon aangaande Gods 
belofte ‘dat Hij [dit boek] met een wijs doel in 
zijn bestel zou bewaren, om zijn kracht aan 
toekomstige geslachten te kunnen tonen. En 
nu, zie, één doel heeft Hij bereikt, en wel het 
herstel van vele duizenden Lamanieten tot de 
kennis der waarheid; en Hij heeft zijn kracht 
in hen getoond, en Hij zal zijn kracht in hen 
ook nog tonen aan toekomstige geslachten; 
daarom [zal dit boek] bewaard blijven’ (Alma 
37:18–19).

Diezelfde overtuigingskracht treffen we 
heden ten dage in dit unieke Schriftuurlijke 
boek aan, en de Heer zal de waarheid ervan 
tonen aan eenieder die oprecht wil weten of 
het waar is. Ik kan dat met zekerheid zeggen 
nu ik terugkijk op de tijd waarin ik met de 
kerk kennismaakte. Ik getuig door de overtui-
gingskracht die het Boek van Mormon heeft 
dat het Boek van Mormon het woord van God 
is, dat het ons leert dat Jezus de Christus is, 
de heilige Messias. Het boek is het tastbare 
bewijs dat de herstelling van zijn evangelie 
heeft plaatsgevonden en dat Joseph Smith een 
profeet van God is.

Als u behoort tot degenen die oprecht naar 
de waarheid zoeken, belooft de Heer u dat u 
het zult weten. U leert de waarheid kennen 
door de leringen van het boek te horen, door 
het boek te lezen, door te doen wat het boek 
ons leert, door te bidden om te weten dat 
het waar is, of door een combinatie van deze 
elementen. Maar u zult het weten. ◼

Ik beloofde: ‘Als Gij mij wilt laten weten of Joseph 
Smith een waar profeet is en of het Boek van Mor-
mon waar is, dan zal ik doen wat Gij wilt. Als De 
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen de ware kerk is, zal ik die volgen en nooit 
meer opgeven.’

Ik had geen spectaculaire manifestatie, maar ging 
met een vredig gevoel naar bed. Een paar uur later 
werd ik met een heldere gedachte wakker: Joseph 
Smith is werkelijk een profeet en het Boek van  
Mormon is waar. Die gedachte ging gepaard met een 
onbeschrijflijk gevoel van vrede. Ik viel weer in slaap  
en werd later opnieuw met precies dezelfde gedachte 
en gevoelens wakker.

Sindsdien heb ik er nooit meer aan getwijfeld dat 
Joseph Smith een waar profeet is. Ik weet dat dit het 
werk van de Heiland is en dat onze hemelse Vader 
onze oprechte smeekbeden verhoort.
Rodolfo Armando Pérez Bonilla (El Salvador)



Het Boek van Mormon spreekt waarheid tot de wereld in onze tijd.  
Laat het ook licht en waarheid in jouw leven brengen.  

(Zie Moroni 10:27.)
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‘Mijn grootvader zei altijd: “Als we iets willen 
bereiken, moeten we leren lezen”’, zegt Edu-
ardo Contreras. ‘Mijn grootvader had gelijk.’

Eduardo moest echter een lange weg gaan om te 
leren lezen. Hij was een van de vijf kinderen die zijn 
moeder als weduwe had grootgebracht in de stad Cór-
doba (Argentinië). Hij ging vanaf zijn achtste niet meer 
naar school, maar ging werken om het gezin te helpen 
onderhouden.

‘We waren erg arm’, herinnert hij zich. Om de eindjes 
aan elkaar te knopen, had Eduardo allerlei baantjes: van 
schoenen poetsen, stenen maken, aardappelen rooien tot 
kranten verkopen enzovoort, tot hij als jonge man een vol-
ledige baan kreeg bij de gemeentelijke overheid.

Na verloop van tijd trouwde Eduardo en stichtte hij zijn 
eigen gezin. Tegen de tijd dat zijn kinderen bijna allemaal 
het huis uit waren, kon hij nog steeds niet lezen en zag hij 
daar ook weinig kans toe. Dat veranderde toen hij op een 
dag enkele jongens uit de buurt wegjoeg die vlak voor zijn 
huis twee zendelingen van de kerk lastig vielen. Hij vroeg 
de zendelingen binnen te komen, en al snel volgden hij en 
zijn vrouw, María, de zendelingenlessen.

Een  brandend 
gevoel

De dag waarop Eduardo leerde 
lezen is ook de dag waarop hij  
een getuigenis van het Boek van 
Mormon en de macht ervan kreeg.

‘Ik kon niet echt begrijpen wat ze zeiden omdat ze 
maar weinig Spaans spraken,’ vertelt Eduardo, ‘maar ze 
lieten me een brochure zien met plaatjes van de Heiland 
en van de profeet Joseph Smith in het heilige bos. Ik vond 
die plaatjes en wat ze ons vertelden prachtig.’

Die zendelingen werden al snel vervangen door andere 
zendelingen, waarvan er één Spaanstalig was. Eduardo en 
María, die enkele jaren daarvoor een dochtertje hadden 
verloren, werden geraakt door de kerkfilm Het eeuwige 
gezin. Ze lieten zich spoedig daarna dopen, samen met 
hun jongste zoon, Osvaldo.

Eduardo’s doop in 1987 wekte bij hem ook het verlan-
gen op om zijn getuigenis te versterken door het Boek van 
Mormon te lezen. ‘Hoe kan ik leren lezen?’, vroeg hij aan 
zijn vrouw. María gaf hem de raad om naar de letters te 
kijken, die in gedachten samen te voegen, ze als woorden 
proberen uit te spreken en dan hardop te gaan lezen. Met 
de nodige oefening zou hij uiteindelijk leren lezen verze-
kerde ze hem.

Eduardo was toen 45 en wist wel hoe de meeste let-
ters klonken, maar had al sinds hij op vroege leeftijd van 
school was gegaan niet meer geprobeerd om te lezen.

Michael R. Morris
Kerkelijke tijdschriften

Eduardo Contreras, hierboven op de foto met zijn vrouw, 
María, heeft door het Boek van Mormon leren lezen. ‘Ik voel 
telkens de Geest wanneer ik het opensla om te lezen’, zegt hij.

FO
TO

 M
IC

HA
EL

 R
. M

O
RR

IS



 O k t o b e r  2 0 1 1  67

Ik had een brandend gevoel
Met een gebed in zijn hart ging Eduardo op een 

warme zomerdag ergens in de schaduw in de achtertuin 
van zijn huis zitten. ‘Daar besloot ik om de poging te 
wagen’, zei hij.

María zegt dat ze nooit had kunnen denken wat er 
daarna gebeurde. Ze was bezig in de keuken en luisterde 
tussen de bedrijven door naar pogingen van Eduardo om 
letters en woorden uit te spreken. ‘Plotseling hoorde ik 
hem snel spreken’, zegt ze. ‘Ik luisterde en besefte dat hij 
aan het lezen was — en nog vloeiend ook. In nog geen 
half uur tijd was hij aan het lezen!’

Eduardo was zo inspannend bezig, dat hij niet in de 
gaten had dat hij las. Maar hij zegt dat hij onder het lezen 
‘een brandend gevoel had’. De geschokte Eduardo riep 
zijn vrouw toe: “Mami, wat gebeurt er toch met me?’

‘Dat is de Geest van de Heer’, antwoordde María. ‘Je 
leest vloeiend!’

Bij de herinnering aan dat voorval zegt María: ‘Het was 
iets onmiskenbaars.’

Eduardo voegt daaraan toe: ‘De dag waarop ik leerde 
lezen is ook de dag waarop ik mijn getuigenis van het 
Boek van Mormon en de macht ervan kreeg.’

Sindsdien staat Eduardo om vier uur in de ochtend 
op om vóór zijn werk in het Boek van Mormon te lezen. 
Daarna is hij de Leer en Verbonden gaan lezen, gevolgd 
door de Bijbel. De familie Contreras heeft nu een biblio-
theek in huis, waar je tot 1987 maar weinig boeken 
aantrof.

Met de toenemende evangeliekennis die Eduardo en 
María opdeden, nam ook hun getuigenis toe. Toen hun 
zoon Osvaldo door een verkeersongeluk in 2001 om het 
leven kwam, waren zij door hun getuigenis en krachtige 
geestelijke ervaringen door gebed en in de Buenos Aires-
tempel (Argentinië), waar zij en Osvaldo waren verzegeld, 
in staat om met hun verlies om te gaan.

‘Sommige ouders zouden misschien gek zijn gewor-
den,’ zegt Eduardo, ‘maar wij voelden ons rustig bij de 
gedachte dat alles goed is met onze zoon. Natuurlijk 
hebben we gehuild. Hij was een goede zoon en we 
missen hem. Maar we zijn verzegeld in de tempel en we 
weten waar hij nu is.’

De leeslamp van alfabetisme
Met de hulp van een lid uit zijn wijk heeft Eduardo ook 

leren schrijven. ‘Ik kon vroeger niet eens mijn eigen naam 
schrijven’, zegt hij.

Met de leeslamp van alfabetisme is Eduardo de waar-
heid van zijn grootvaders woorden gaan inzien.

‘We zijn hier op aarde om elke dag een beetje meer 
vooruitgang te maken’, zegt hij. Doordat hij heeft leren 
lezen en schrijven, laat hij zijn kinderen en kleinkinderen 
zien dat het nooit te laat is om te leren, onszelf te ontwik-
kelen en te worden wat God van ons verwacht, voegt 
Eduardo toe. ‘Omdat ik kan lezen, leer ik elke dag iets 
nieuws,’ zegt hij.

Tegenwoordig kan broeder Contreras alles lezen wat hij 
wil lezen, ook de kranten die hij eens als ongeletterd kind 
verkocht. De Schriften blijven zijn favoriete boeken, vooral 
het Boek van Mormon. Hij heeft het al acht keer helemaal 
gelezen.

‘Het Boek van Mormon was voor mij de deur’, zegt hij, 
nog steeds dankbaar voor de verandering in zijn leven 
door het evangelie en doordat hij heeft leren lezen en 
schrijven. ‘Het Boek van Mormon betekende alles voor 
mij. Het betekent alles voor mij. Ik voel telkens de Geest 
wanneer ik het opensla om te lezen.’ ◼

EEN BRON VAN  
INSPIRATIE EN 
KRACHT

‘Wat betekent het Boek van Mormon voor 
u? Is het voor u een bron van inspiratie 
en kracht in uw leven geweest? Blijft dat 
ook zo?

‘Als u nog niet met volle teugen 
gedronken hebt uit deze bron van pure 
waarheid, spoor ik u met mijn gehele ziel 
aan om dat nu te doen. Laat de aanhou-
dende studie van het Boek van Mormon 
niet iets zijn wat u wel van plan bent maar 
nooit echt in de praktijk brengt. Begin 
vandaag nog.’
Ouderling Richard G. Scott van het Quorum der Twaalf 
Apostelen, ‘The Power of the Book of Mormon in My 
Life’, Ensign, oktober 1984, p. 11.
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WAAR KON IK 
ANTWOORDEN 
VINDEN?
Toen ik 21 was, gaven zende-

lingen van De Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen Engelse les in het gebied waar 
ik woonde in Rusland. Ik ging er 
aanvankelijk heen voor de taallessen, 
maar bleef al snel wat langer voor de 
geestelijke gedachten die de zen-
delingen na de les overbrachten en 
begon ze vragen te stellen.

Ik was opgevoed in de heersende 
godsdienstige stroming van mijn land, 
maar had nog veel onbeantwoorde 
vragen op religieus gebied. De zen-
delingen en de leden van hun kerk 
hadden antwoorden op vragen die 
niemand eerder tot mijn tevredenheid 
kon verschaffen.

Na een Engelse les vroeg ik de 
zendelingen in een overmoedige 
bui eens om een exemplaar van hun 
boek, het Boek van Mormon. Maar 
toen ik thuiskwam, zette ik het onge-
lezen op de plank.

Het bleef daar echter niet lang 
staan. Ik hoorde leden van de kerk 
die de Engelse les bijwoonden, zeg-
gen dat in de Schriften oplossingen 
voor problemen staan. Toen ik zelf 
voor moeilijkheden kwam te staan, 
pakte ik het Boek van Mormon van 
de plank en begon te lezen. Ik  
vond telkens weer antwoorden — 
antwoorden die me precies vertelden 
wat ik moest weten.

Ik begon te merken dat ik niet 
zonder de kerk kon leven. Daar 
wilde ik graag zijn. Daar voelde  
ik me thuis.

Toch wilde ik het zeker weten 

door God te vragen. Het probleem 
was dat ik samen met mijn kost-
vrouw op leeftijd in een klein een-
kamerflatje woonde. Er was geen 
afgezonderde plek waar ik kon 
bidden. Maar op een avond ging ik 
stilletjes alleen de keuken in — die 
enigszins was afgescheiden — en 
vroeg onze hemelse Vader of de 
kerk waar was. Ik ontving een dus-
danig sterk gevoel als antwoord, dat 
ik wist wat ik weten moest.

Ik liet me korte tijd daarna dopen, 

en als lid van de kerk ben ik nog 
nooit zo gelukkig geweest. Waar 
ik vroeger vol vragen zat, had ik 
nu antwoorden. Waar ik me vroe-
ger leeg voelde, was die leegte nu 
gevuld.

Ik ben dankbaar dat onze hemelse 
Vader ons niet zonder antwoorden 
heeft gelaten. Ik weet dat Hij tot 
ons spreekt, door gebed en door de 
Schriften. ◼

Olga Ovcharenko (regio Sverdlovsk, 
Rusland) ILL
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Op een avond ging ik stilletjes alleen de keuken in — die enigszins was  
afgescheiden — en vroeg onze hemelse Vader of de kerk waar was.

H O E  H E T  B O E K  V A N  M O R M O N  M I J N  L E V E N  H E E F T  V E R A N D E R D
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IK HAD EEN 
BRANDEND 
GEVOEL
In mijn jeugd ging ik altijd naar de 

zondagsschool in een kerk naast 
ons huis in Michigan (VS). Ik had 
een geweldige leerkracht die me veel 
liefde voor Jezus Christus bijbracht.

Elke week deelde ze kaartjes uit 
met plaatjes van gebeurtenissen uit 
het leven van de Heiland, waaronder 
de beginselen die Hij leerde en won-
deren die Hij verrichtte. Elke week 
plakte ik de kaartjes in een plakboek 
en las ik de verhalen in de Bijbel 
nog een keer. Ik bleef ook op latere 
leeftijd de evangeliën in het Nieuwe 
Testament bestuderen.

Jaren later, in de zomer van 1968, 
bezochten zendelingen van De Kerk 
van Jezus Christus van de Heiligen 
der Laatste Dagen een familielid van 
mij. Zij sloeg de uitnodiging van de 
zendelingen om de kerk te onder-
zoeken af, maar verwees ze door 
naar mijn huis.

Bij onze eerste ontmoeting leerden 
de zendelingen me dat er een ‘afval’ 
had plaatsgevonden van de kerk die 
Jezus Christus had gevestigd (zie 
2 Tessalonicenzen 2:3). Wat zij leer-
den strookte met mijn persoonlijke 
studie, dus toen ze me vroegen of 
ze terug konden komen, stemde ik 
daarin toe.

Bij hun volgende bezoek had 
ik een lijst met vragen. Doopten 
de heiligen der laatste dagen door 
onderdompeling? Geloofden zij in 
priesterschapsgezag? Geloofden zij 
in het genezen van zieken? Hun 
antwoorden kwamen overeen met 
wat ik in het Nieuwe Testament had 

geest’ moest brengen. Ik ging in 
gebed en vroeg mijn hemelse Vader 
om hulp, wat Hij me ook gaf. Nadat 
mijn man de zendelingenlessen had 
ontvangen, stemde hij erin toe dat ik 
me liet dopen.

Ik ben onze liefdevolle hemelse 
Vader dankbaar voor die kostbare 
en krachtige ervaring die ik als jonge 
moeder met het lezen in het Boek 
van Mormon had. Daardoor ben ik 
met het herstelde evangelie van Jezus 
Christus in aanraking gekomen. Als 
gevolg daarvan is de invloed van de 
Heilige Geest die ik die nachten in 
1968 voelde nu een voortdurende 
gave — iets wat me in de ruim veer-
tig jaar dat ik nu lid van de kerk ben 
steeds tot leiding is geweest. ◼
Claudia Williams (Florida, VS)

bestudeerd. Aan het einde van hun 
bezoek lieten ze een boek achter 
dat volgens hen van Jezus Christus 
getuigde.

Ik legde het boek op de televisie 
neer en ging naar bed. Maar midden 
in de nacht werd ik wakker met een 
sterk gevoel dat ik later als de Heilige 
Geest herkende. Ik kreeg de ingeving 
om in het boek te gaan lezen, wat ik 
dan ook anderhalf uur deed, waarna 
ik weer naar bed ging. Even later 
werd ik weer met hetzelfde gevoel 
wakker, dus las ik nog wat verder.

Dit ging de volgende twee nachten 
net zo. Wat ik las sprak mij erg aan. Ik 
zag in dat het Boek van Mormon van 
Jezus Christus getuigde.

Ik besloot God om leiding te 
vragen. Voor het eerst sinds ik een 
klein meisje was, knielde ik in gebed. 
Ik vroeg mijn hemelse Vader me te 
laten weten wat ik met dat brandende 
gevoel moest doen. Na mijn gebed 
kreeg ik de ingeving om het verhaal 
van de bekering van de Lamanieten 
in 3 Nephi 9 nog een keer te lezen. Ik 
las dat zij ‘werden gedoopt met vuur 
en met de Heilige Geest; en zij wisten 
het niet’ (vers 20).

De woorden ‘zij wisten het niet’ 
spraken tot mij. Ik dacht: de kerk 
van Jezus Christus is werkelijk 
op aarde! Ik wilde dolgraag met 
de zendelingen praten over wat 
ik had gelezen en wat ik nu wist. 
Maar toen ze op mijn vragen rea-
geerden met een uitnodiging om 
me te laten dopen, zei ik dat  
ik dat niet kon. Mijn man zou dat 
niet begrijpen.

Toen ik echter verder nadacht 
over dat vers, besefte ik dat er dui-
delijk in stond dat ik als offer een 
‘gebroken hart en een verslagen ILL
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Ik legde het 
boek op de 
televisie neer 
en ging naar 
bed. Maar 
midden in de 
nacht kreeg 
ik de ingeving 
om erin te 
gaan lezen.
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H O E  H E T  B O E K  V A N  M O R M O N  M I J N  L E V E N  H E E F T  V E R A N D E R D

Toen ons jongste kind, Amanda, 
twee was, werd bij haar leukemie 

vastgesteld. Zij had een hardnekkige 
vorm van kanker, die met chemo-
therapie niet verdween. Ze moest 
daarna een beenmergtransplantatie 
ondergaan.

Mijn man bleef bij onze twee 
zoons thuis in Utah, terwijl ik vanaf 
september tot begin januari met 
Amanda in een andere staat verbleef. 
We konden niet samen kerst vieren, 
maar keerden na de vervolgbehande-
ling naar huis terug.

Toen we weer thuis waren, trof-
fen de artsen bij ons eerste controle-
bezoek opnieuw leukemiecellen aan 
in Amanda’s bloed. De transplantatie 
was mislukt. Bij het aanhoren van 
dat nieuws had ik het gevoel dat ik 
door de grond ging. Als gezin had-
den we allerlei zorgen, drukte, en 
moeilijke tijden doorstaan en elkaar 
moeten missen. Nu raakten we  

kracht tot opstanding zijn. (…)
‘O hoe groot is de goedheid van 

onze God, die een weg bereidt voor 
onze ontkoming aan de greep van dat 
verschrikkelijke monster; ja, dat mon-
ster, de dood. (…)

‘En Hij komt in de wereld om alle 
mensen te redden, indien zij naar zijn 
stem willen luisteren; want zie, Hij 
doorstaat de pijnen van alle mensen, 
ja, de pijnen van ieder levend schep-
sel, van zowel mannen als vrouwen 
als kinderen, die behoren tot het 
geslacht van Adam.

‘En Hij doorstaat dit om alle men-
sen de opstanding deelachtig te laten 
worden, opdat allen voor Hem zul-
len staan op die grote dag, de dag 
des oordeels’ (2 Nephi 9:3–4, 6, 10, 
21–22).

Bij het lezen van die woorden 
was de Heilige Geest sterk aanwe-
zig in de kamer. Ik voelde dat mijn 
hemelse Vader wist welk nieuws ik 
die dag had gekregen. Ik voelde dat 
de woorden die de profeet Jakob 
ruim tweeduizend jaar geleden had 
geschreven, voor mij op die dag 
waren geschreven en dat ze recht-
streeks van de Heiland kwamen. Hij 
kende de pijn en het verdriet die 
ik voelde nadat ik hoorde dat onze 
dochter zou sterven. En Hij was er 
om ons gezin te troosten met zijn 
belofte dat Hij een weg had bereid 
en dat we op een dag, door de 
kracht van de opstanding, ‘in ons 
lichaam God [zullen] zien’.

Amanda leefde nog bijna een jaar, 
maar ik ben die dag nooit vergeten 
toen de woorden van het Boek van 
Mormon tot mij spraken in mijn nood 
en de Heer me hoop, troost en inzicht 
in zijn plan gaf. ◼
Gina Baird (Utah, VS)

onze dochter alsnog kwijt.
Ik ging die middag terug naar huis 

naar mijn twee zonen. Toen we aan 
het wachten waren tot mijn man van 
zijn werk thuiskwam, lazen we samen 
in het Boek van Mormon. We waren 
bij 2 Nephi 9. Onder het lezen troffen 
de volgende woorden mij:

‘Ik zeg u deze dingen opdat gij 
u zult verheugen en uw hoofd voor 
eeuwig zult opheffen, wegens de 
zegeningen die de Here God uw 
kinderen zal schenken.

‘Want ik weet dat velen van u 
grondig hebben gezocht naar ken-
nis van toekomstige dingen; daarom 
weet ik dat gij weet dat ons vlees 
moet wegteren en sterven; toch 
zullen wij in ons lichaam God 
zien. (…)

‘Want aangezien de dood over 
alle mensen is gekomen ter vervul-
ling van het barmhartige plan van 
de grote Schepper, moet er wel een 

Bij het  
lezen was  
de Heilige 
Geest sterk 
aanwezig in 
de kamer.  
Ik voelde dat 
mijn hemelse 
Vader 
wist welk 
nieuws ik 
die dag had 
gekregen.

HET BOEK VAN MORMON  
SPRAK TOT MIJ
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IK BESLOOT 
MORONI’S 
BELOFTE OP 
DE PROEF TE 
STELLEN

Enkele jaren geleden was ik bij een 
vriend thuis, waar ik twee keurig 

geklede jonge mannen ontmoette die 
zich voorstelden als zendelingen van 
De Kerk van Jezus Christus van de 
Heiligen der Laatste dagen. Ik vond 
het nogal vreemd dat ze helemaal 
naar Italië waren gekomen om men-
sen te bekeren die al in Jezus Christus 
geloofden.

Ik vroeg ze even later om bij mij 
thuis te komen. ‘Als jullie dat willen, 
kom me dan maar opzoeken voor 
een culturele uitwisseling’, zei ik. 
‘Maar weet dat ik niet van godsdienst 
ga veranderen.’

De volgende avond kwamen de 
zendelingen langs en spraken over 
het Boek van Mormon. Ik vond het 
raar dat ik er nog nooit van gehoord 
had. Ik nodigde ze uit om terug te 
komen, maar na het tweede bezoek 
stond het voor mijn vrouw, Anna 
Maria, vast dat ze gek waren en ze 
ging tijdens onze gesprekken dan 
ook een straatje om. Ik vond de zen-
delingen zelf ook wel wat apart, maar 
ik was benieuwd naar hun bood-
schap en liet ze vaker komen.

Op een avond kwam Anna Maria 
thuis en hoorde ze ons over het eeu-
wig huwelijk praten. Daar was ze zeer 
in geïnteresseerd en we besloten dat 
we de gesprekken samen opnieuw 
zouden beginnen. Ze kende de 
Schriften goed en had altijd een lange 
lijst met vragen. De zendelingen 

beantwoordden sommige vragen 
altijd direct, maar op andere vragen 
moesten ze eerst thuis het antwoord 
opzoeken. Elke week kwamen ze 
steeds met antwoorden op de prop-
pen, en elke week had Anna Maria 
weer een lijst met vragen.

Kort nadat we alle zendelingen-
lessen hadden gehad, verraste Anna 
Maria me met haar vraag of ze zich 
van mij mocht laten dopen. Ik zei dat 
ik er niets op tegen had als ze zich 
echt had bekeerd. Ik woonde haar 
doop bij op 5 maart 1995 en had tij-
dens de dienst een heel fijn gevoel.

Ik bleef veel over de kerk lezen en 
de zendelingen bleven me aanmoe-
digen. Uiteindelijk besloot ik om de 
belofte van Moroni op de proef te 
stellen (zie Moroni 10:4–5). Ik wilde 
weten of het Boek van Mormon van 
God kwam of dat het gewoon een 
aardige roman was.

Op een dag in juni 1995 was ik 
alleen thuis en knielde ik aan het voe-
teneinde van mijn bed neer en vroeg 
onze hemelse Vader: ‘Is het Boek 
van Mormon waar, en zo ja, wanneer 

moet ik me dan laten dopen?’ Opeens 
voelde ik in mijn hart en mijn gedach-
ten een heldere stem die zei: ‘Het 
Boek van Mormon is waar.’ Ik kreeg 
ook een duidelijke indruk wanneer ik 
me zou laten dopen. Een week later 
bad ik nogmaals en ontving hetzelfde 
antwoord. Mijn hart liep over van 
vreugde. Nu wist ik dat God tegen me 
had gesproken: het Boek van Mor-
mon was door God geïnspireerd en 
Joseph Smith was een waar profeet.

Op 17 september 1995 daalde ik 
eindelijk in de wateren van de doop 
af, anderhalf jaar nadat ik de zendelin-
gen had ontmoet. Onze dochter, Aba 
Chiara, kreeg al snel belangstelling 
voor de kerk en liet zich ook dopen. 
In januari 1997 zijn we als gezin in de 
Berntempel (Zwitserland) verzegeld.

Wij weten dat dit de ware kerk is, 
bestuurd door Jezus Christus door 
middel van een profeet en het pries-
terschap. Wij danken de Heer voor 
zijn liefde, dat Hij ons naar de zende-
lingen heeft geleid en ons kennis van 
het evangelie heeft gegeven. ◼
Francesco Ferraresi, (Lombardije, Italië)

Ik vroeg onze hemelse Vader: ‘Is het Boek van Mormon waar, en zo ja, wanneer 
moet ik me dan laten dopen?’
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Toen de profeet 
Alma uit het Boek 
van Mormon de 

kronieken van zijn volk 
aan zijn zoon Helaman 
toevertrouwde, drukte hij 
zijn zoon op het hart dat 
de Heer de Schriften ‘met 
een wijs doel’ bewaarde 
(Alma 37:12). Hij zei over 
de kronieken: ‘Zij zullen 
worden bijgehouden en 
van het ene geslacht op 
het andere doorgegeven 
(…) totdat zij naar alle 
natie, geslacht, taal en volk 
uitgaan’ (Alma 37:4).

In 1827 verkreeg Joseph 
Smith deze platen en in 
1829 was hij klaar met 
de vertaling ervan in het 
Engels door de gave en de 
macht van God. Het boek 
werd in 1830 uitgegeven 
en was een krachtig zen-
dingsmiddel om lezers van 
de waarheid van het evan-
gelie van Jezus Christus te 
overtuigen. Aanvankelijk 
werden er slechts vijfdui-
zend exemplaren gedrukt, 

zodat het Boek van Mor-
mon laten uitgaan ‘naar alle 
natie, geslacht, taal en volk’ 
nog lang niet in het ver-
schiet leek.

Toch bevestigde de Heer 
die profetie aan Joseph 
Smith in 1833. De Heer 
voorspelde dat de dag zou 
komen dat ‘eenieder de 
volheid van het evange-
lie zal horen in zijn eigen 
tong, en in zijn eigen taal’ 
(LV 90:11). Het Boek van 
Mormon ‘bevat (…) de vol-
heid van het evangelie van 
Jezus Christus’ (LV 20:9) 
en speelt een sleutelrol 
in de vervulling van deze 
profetie.

In het midden van 
de negentiende eeuw 
brachten zendelingen het 
evangelie naar Europa. 
Het Boek van Mormon 
is in 1851 in het Deens 
verschenen, gevolgd door 
het Frans, Duits, Italiaans 
en Wels in 1852. Op dit 
moment is het Boek van 
Mormon beschikbaar in 82 

Aan alle talen  
en volken

talen, met een beknopte 
uitgave in nog eens 25 
talen. De profetie dat alle 
mensen het evangelie in 
hun eigen taal zal horen, 
gaat jaarlijks verder in 
vervulling naarmate verta-
lingen en het zendingswerk 
voortschrijden.

Vertaling van het  
Boek van Mormon

Het vertaalproces van 
het Boek van Mormon 
uit het Engels naar een 
nieuwe taal neemt soms 
jaren in beslag. Dat proces 
begint pas nadat het Eerste 
Presidium en het Quorum 
der Twaalf Apostelen het 
project hebben goedge-
keurd en er voldoende 

leden zijn die de beoogde 
taal als moedertaal spre-
ken en als vertaler kunnen 
dienen. Vertalers en revi-
soren ontvangen zorgvul-
dige richtlijnen en worden 
geacht dicht bij de Geest te 
blijven als ze aan het ver-
talen zijn. Als de vertaling 
klaar is, doorloopt de tekst 
nog een afzonderlijk revi-
sieproces door kerkleden 
en kerkleiders.

Na publicatie zijn de 
nieuwe uitgaven door de 
leden te bestellen via het 
distributiecentrum. Veel 
van die leden hadden 
daarvoor slechts bepaalde 
hoofdstukken van het Boek 
van Mormon in hun taal 
beschikbaar, of soms alleen 
het getuigenis van de 
zendelingen.

Het Boek van Mormon 
en zendingswerk

Wanneer een geogra-
fisch gebied voor zen-
dingswerk wordt geopend, 
vormen taalbarrières soms 
een grote uitdaging. Bij 
afwezigheid van gedrukte 
kerkmaterialen in de taal 
van dat gebied moeten de 
zendelingen die taal leren 
en met de Geest getuigen. 
In sommige delen van 
de wereld spreken veel 
mensen een tweede taal. 
De zendelingen kunnen 
belangstellenden in dat 
geval van een Boek van 

Lia McClanahan
Kerkelijke tijdschriften

De eerste editie van 
het Boek van Mormon 
bestond uit vijfduizend 
gedrukte exemplaren.
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EEN PROFEET 
GETUIGT
‘Ik begrijp niet hoe een 
intelligent mens kan den-
ken dat iemand zonder 
de hulp van de Heer het 
Boek van Mormon heeft 
kunnen voortbrengen, 
dat nu meer dan honderd 
jaar bestaat en de tand 
des tijds heeft doorstaan, 
ondanks de spot die er 
om de een of andere 
reden mee gedreven is. 
Nu onderscheidt dit boek, 
dat door Joseph Smith als 
werktuig van de Heer is 
vertaald, zich uitstekend. 
Het is nu het belangrijkste 
zendingsmiddel dat we 
hebben om het evange-
lie te verkondigen; niets 
kan ermee vergeleken 
worden.’
President Heber J. Grant 
(1856–1945), Gospel Standards, 
samengesteld door G. Homer 
Durham (1941), p. 15.

Mormon in die taal voor-
zien. Voordat het Boek 
van Mormon bijvoorbeeld 
in het Mongools werd 
vertaald, lazen veel leden 
in Mongolië de Russische 
uitgave.

Maar men begrijpt het 
evangelie het beste in de 
eigen vertrouwde en dui-
delijke moedertaal. Eric 
Gemmell, die van 2001 tot 
2003 een zending vervulde 
in het zendingsgebied 
Ljubljana (Slovenië), heeft 
zelf gezien welk verschil 
het uitmaakt dat leden en 
onderzoekers het Boek van 
Mormon in hun moedertaal 
hebben. Hij moest het de 
eerste achttien maanden 
van zijn zending zonder 

het Boek van Mormon in 
het Sloveens stellen.

Het werk verliep moei-
zaam. De eerste gemeente 
van de kerk was nog maar 
tien jaar daarvoor geves-
tigd. Slovenië was pas 
onafhankelijk geworden 
en men was bezig met de 
afschaffing van de vroegere 
landstaal, het Servisch-
Kroatisch. De zendelingen 
hadden exemplaren van 
het Boek van Mormon in 
het Servisch-Kroatisch en 
het Engels bij zich, dat de 
meeste jonge mensen wel 
op school hadden geleerd. 
Maar veel mensen namen 
het boek niet aan omdat 
ze geen van beide talen 
begrepen. Eric weet nog 

het holle gevoel dat hij zijn 
getuigenis aan mensen 
gaf over het belang en de 
grootsheid van het Boek 
van Mormon — en ze dan 
te moeten vertellen dat hij 
geen exemplaar van het 
boek in hun eigen taal had.

Zes maanden voordat 
Eric naar huis ging, kwam 
de eerste zending met 
Sloveense exemplaren van 
het Boek van Mormon aan. 
De gemeente hield een 
bijeenkomst waarbij ieder 
lid en iedere zendeling 
een exemplaar ontving. ‘Er 
was een bijzondere geest 
aanwezig’, herinnert Eric 
zich. Hij schreef in zijn 
dagboek wat hij voelde 
toen hij het kostbare, 

Bij het voortschrijden van 
de beschikbare vertalingen 
smaken steeds meer leden 
over de hele wereld, zoals 
Lea en Flora Lotrič in Slove-
nië, de vreugde om voor het 
eerst een exemplaar van het 
Boek van Mormon in hun 
eigen taal vast te houden.FO
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langverwachte boek in 
handen hield. ‘Het leek 
alsof we de gouden platen 
zelf vasthielden’, schreef 
hij. Na die bijeenkomst 
namen de zendelingen de 
resterende boeken mee 
voor hun zendingswerk. 
Eric en zijn collega waren 
zo opgetogen dat ze de 
dozen in hun appartement 
openden en de boeken 
uitspreidden en er foto’s 
van maakten als aanden-
ken aan die gebeurtenis. 
Ze stonden te popelen om 
mensen over de boeken 
te vertellen. Met het Boek 
van Mormon in het Slo-
veens in de hand hadden 
de zendelingen niet alleen 
meer succes om mensen 
aan te spreken, maar ook 
een middel om het getui-
genis van minderactieve 
leden die al jaren niet in 
de kerk waren geweest, 
nieuw leven in te blazen.

In de laatste zes maan-
den van zijn zending 
zag Eric het getuigenis 
van de Sloveense leden 
opbloeien. ‘Toen ze het 
Boek van Mormon een-
maal in hun eigen taal 
hadden, begrepen ze het 
pas echt’, zegt hij. Het 
drong tot diep in hun hart 
door.’ Vroeger moesten 
sprekers en leerkrachten 
in kerkelijke bijeenkom-
sten de Schriften in het 
Servisch-Kroatisch lezen 
en moest iemand som-
mige van de woorden 
vertalen en uitleggen.  
‘Het voelde alsof we 
voortstrompelden met 
geleende woorden uit 
een andere taal’, zegt Eric. 
Toen de leden het Boek 
van Mormon in hun eigen 
moedertaal begonnen te 
lezen, ‘nam hun begrip 
van het evangelie direct 
toe’, zegt Eric.

EEN PROFEET 
GETUIGT
‘Er gaat een macht van 
het boek uit die uw leven 
ten goede zal komen 
zodra u het ernstig 
begint te bestuderen. 
U zult grotere kracht 
vinden om verleidingen 
te weerstaan. U zult de 
kracht vinden om mislei-
dingen te onderkennen. 
U zult de kracht vinden 
om op het enge en 
smalle pad te blijven.’
President Ezra Taft Benson (1899–
1994), ‘The Book of Mormon 
— Keystone of Our Religion’, 
Ensign, november 1986, p. 4; zie 
ook deze uitgave op p. 52.

In hun eigen taal
Mojca Zheleznikar is 

een van die leden die tot 
de kerk toetrad in Slove-
nië voordat het Boek van 
Mormon in het Sloveens 
beschikbaar was. Haar 
getuigenis van het evange-
lie kreeg zij door naar de 
zendelingen te luisteren en 
het Boek van Mormon in 
het Kroatisch en het Engels 
te bestuderen. Toen de 
Sloveense vertaling gereed 
was, las Mojca de vertaalde 
tekst en voelde zij de kracht 
van de woorden in haar 
moedertaal. ‘De waarheid 
ontvouwde zich aan mij in 
heldere eenvoud en diep-
zinnige zuiverheid’, herin-
nert ze zich. ‘Het was alsof 
de stem van mijn Schepper 
tot mij sprak in mijn eigen 
taal, de taal waarin mijn 
moeder tegen mij sprak.’

Leden van de kerk over 
de hele wereld ervaren 
dezelfde soort gevoelens 
wanneer zij het Boek van 
Mormon in hun eigen 
taal ontvangen. In 2003, 
toen het Boek van Mor-
mon in het Kekchi was 
vertaald, een taal van de 
Mayavolken in Guatemala 
en Belize, reviseerden 
vertalers de vertaling met 
groepen plaatselijke leden. 
Eén vertaler herinnert zich: 
‘We hadden een groep 
leden in het kerkgebouw 
van Senahú (Guatemala) 

Nadat een vertaling 
gereed is, worden leden 
die de taal spreken 
gevraagd om de tekst te 
reviseren. V.l.n.r.: Walter 
Barillas Soto, Mike Peck, 
Sulenny Ruby Cucul Sierra, 
John Bringhurst en Jose-
fina Cucul Tiul reviseren 
het Boek van Mormon 
in het Kekchi in Cobán 
(Guatemala).
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EEN PROFEET GETUIGT
‘[Joseph Smith] heeft dit boek (het 
Boek van Mormon) door de gave en 
macht van God vertaald uit de oor-
spronkelijke taal en van de graveersels 
op de gouden platen in de taal die 

wij nu lezen in dit boek; en het bevat de volheid van 
het eeuwige evangelie. Het zal de mens tot de kennis 
van de waarheid brengen waardoor zij gered kun-
nen worden en kunnen worden teruggebracht in de 
tegenwoordigheid van God en deelnemen aan zijn 
heerlijkheid en een oneindig leven.’
President Joseph F. Smith (1838–1918), Leringen van kerkpresidenten: 
Joseph F. Smith (1998), p. 42.

BESCHIKBARE VERSCHIJNINGSVORMEN
Het Boek van Mormon is beschikbaar in andere vormen 
dan alleen het gedrukte woord, om te voorzien in de 
uiteenlopende manieren waarop mensen studeren en 
leren.

Edities voor internet en mobiele apparaten
Het Boek van Mormon is te lezen op internet (scriptures 
.lds .org) en op mobiele apparaten (mobile .lds .org). De 
tekst is momenteel online beschikbaar in 21 talen. Meer 
talen zijn in aantocht. Online kruisverwijzingen en 
zoekfuncties zorgen voor nieuwe mogelijkheden voor 
uw schriftstudie en leveren nieuwe inzichten op.

Audio-edities
Op dit moment zijn er audio-edities van het Boek van 
Mormon in het Engels, Japans, 
Koreaans, Portugees en 
Spaans. U kunt de opnamen 
gratis downloaden van scrip-
tures .lds .org of cd’s aanschaf-
fen via het distributiecentrum 
(store .lds .org). Tevens zijn 
geselecteerde hoofdstukken 
beschikbaar op audiocassette in het Cakchiquel, Mam, 
Navajo, Quiche en Tzotzil. Er wordt gewerkt aan  
de productie van audio-edities in andere talen.

Overige edities
Het kleurrijke plaatjesboek met vereenvoudigde tekst 
Verhalen uit het Boek van Mormon bevordert visueel 
leren voor beginnende lezers. Het is in ruim 70 talen 
gedrukt. Verhalen uit het Boek van Mormon is ook 
online beschikbaar op scrip-
turestories .lds .org.
Via het distributiecentrum 
is ook een set dvd’s ver-
krijgbaar in Amerikaanse 
gebarentaal, een vergrote 
uitgave (in het Engels, Por-
tugees en Spaans), en een 
braille-editie in het Engels.

bijeengebracht om voor te 
lezen. Na elk vers viel een 
eerbiedige stilte. Het begrip 
was volkomen en de Geest 
was sterk aanwezig. Het 
was een heilige ervaring.’

Een van de leden in die 
bijeenkomst, Elvira Tzí, is 
dankbaar voor de vertaling 
van het Boek van Mormon 
in het Kekchi vanwege de 
zegeningen die het opko-
mende geslacht daardoor 
ten deel zullen vallen. Ze 
zegt dat de vertaling jon-
gere leden de kans geeft 
‘een gedegen begrip te krij-
gen van het woord van de 
Heer en respect te hebben 
voor wat de Heer vereist’.

Voor leden van de kerk 
betekent het bestuderen 
van het Boek van Mormon 
in hun eigen taal een bron 
van talloze zegeningen. Als 
de leden ‘onder gebed in 
de Schriften studeren en 
eruit onderwijzen, zal hun 
getuigenis groeien, zal hun 
kennis toenemen, zal hun 
liefde voor hun gezinsleden 
en anderen groter worden, 
zullen zij beter in staat 

zijn om hun medemens te 
dienen, en zullen zij meer 
kracht krijgen om verleiding 
te weerstaan en waarheid 
en deugd te verdedigen’.1

Verreikende zegeningen
De rijke zegeningen die 

het Boek van Mormon in 
het leven brengt van wie 
het bestuderen, wekken 
een sterk verlangen op 
om anderen deelgenoot te 
maken van het boek, waar-
door de profetie nog verder 
in vervulling gaat. Jaarlijks 
worden zo’n vier miljoen 
exemplaren van het Boek 
van Mormon verspreid over 
de hele wereld, in meer 
dan honderd talen, door-
dat leden en zendelingen 
op individuele basis hun 
getuigenis van Jezus Chris-
tus geven. Het ‘wijze doel’ 
waarvan Alma in tijden 
van weleer sprak, komt tot 
uiting in het wereldwijde 
bereik van het Boek van 
Mormon en in elk veran-
derd leven. ◼
NOOT
 1. Brief van het Eerste Presidium, 

15 oktober 2008.LIN
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VEEL GESTELDE VRAGEN  
OVER HET BOEK VAN MORMON

Wat is het Boek van 
Mormon en hoe ver-
houdt het zich tot  
de Bijbel?

Het Boek van Mormon 
is een Schriftuurlijk boek, 
zoals de Bijbel. Het is 
eveneens een testament 
aangaande Jezus Christus.1 
De Bijbel handelt voorna-
melijk over het leven en 
de leringen van het oude 
Israël. Het Boek van Mor-
mon bevat de geschriften 
van diverse groepen die 
naar Amerika kwamen, 
waaronder een gezin dat 
uit Jeruzalem wegtrok in 
600 v.C. Die mensen stam-
den ook af van het huis 
van Israël. De Bijbel en het 
Boek van Mormon zijn dus 
geschreven door mensen 
met hetzelfde erfgoed maar 
in verschillende delen van 
de wereld.

Net als de Bijbel is het 
Boek van Mormon meer 
dan een historisch verslag. 
Het bevat de ‘volheid van 
het evangelie van Jezus 
Christus’ (LV 20:9): de 
leringen, leerstellingen en 
profetieën die getuigen van 
God de Vader en zijn Zoon, 
Jezus Christus.

De profeet Joseph Smith 
heeft gezegd dat het Boek 
van Mormon gaat over ‘de 
verschijning van de her-
rezen Heiland op dit conti-
nent; dat Hij zijn evangelie 
met alle volheid, rijkdom, 
macht en zegeningen heeft 
gevestigd; dat er apostelen, 
profeten, herders, leraars 
en evangelisten waren; 
dezelfde orde, hetzelfde 
priesterschap, dezelfde 
verordeningen, gaven, 
machten en zegeningen die 
men ook op het oostelijk 

halfrond tot zijn beschik-
king had gehad; dat de 
mensen door hun zonden 
waren afgesneden; dat hun 
laatste profeet een samen-
vatting van hun profetieën, 
geschiedenis enzovoort 
moest maken en die in 
de aarde verbergen. Dat 
verslag zou tevoorschijn 
komen en met de Bijbel 
verenigd worden om in de 
laatste dagen de doelein-
den van God tot stand te 
brengen’.2

De leden van de kerk 
bestuderen zowel de Bijbel 
als het Boek van Mormon.  
Twee jaar van het vier-
jarige leerplan in onze 
zondagsschool zijn zelfs 
gewijd aan de studie van 
de Bijbel. (Zie pp. 16, 24 
en 52 in deze uitgave voor 
meer informatie over dit 
onderwerp.)

Of het nu van 
vrienden, 
familie, oprecht 
geïnteresseer-
den of tegen-
standers van de 
kerk komt, we 
krijgen alle-
maal wel eens 
vragen over het 
Boek van Mor-
mon. Hier zijn 
wat mogelijke 
antwoorden.
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Wie heeft het Boek van 
Mormon geschreven?

Vroegere profeten, 
zoals Nephi, Jakob, Mor-
mon en Mormons zoon, 
Moroni, waren de oor-
spronkelijke schrijvers. 
Mormon bracht de kronie-
ken bijeen die de profeten 
over hun geschiedenis, 
profetieën en leringen 
hadden bijgehouden, en 
maakte daar een samen-
vatting van. Hij heeft er 
enkele van zijn eigen 
ervaringen aan toege-
voegd. Mormon graveerde 
zijn kroniek op samenge-
bonden dunne platen van 
metaal. Die platen waren 
goudkleurig en worden 
vaak de gouden platen 
genoemd.

Na de dood van Mor-
mon voltooide Moroni de 
kroniek en begroef hij de 
platen in een heuvel om ze 
voor onze tijd te bewaren. 
In 1823 verscheen Moroni 
als een engel aan Joseph 
Smith en liet hij hem zien 
waar de kroniek was 
begraven. Vier jaar later 
mocht Joseph de platen 
in ontvangst nemen. Hij 
vertaalde de kronieken 
door de gave en macht 
Gods in de Engelse taal 
vanuit de oude taal waarin 
het was geschreven.3 Hij 
gaf het Boek van Mormon 

de acht getuigen, hebben 
vastgehouden. Hun getui-
genissen staan voorin elk 
exemplaar van het Boek 
van Mormon.

Die mannen legden een 
plechtig en krachtig getui-
genis af van het Boek van 
Mormon, dat misschien wel 
des te meer waarde krijgt 
omdat sommigen van hen 
‘een tijd vijandig tegenover 
Joseph stonden’ volgens 
ouderling Jeffrey R. Holland  
van het Quorum der 
Twaalf Apostelen. Toch 
hebben zij ‘tot op de dag 
van hun dood getuigd 
dat ze een engel hadden 
gezien en de platen had-
den aangeraakt. “Zij zijn 
ons getoond door de macht 
Gods en niet door die van 
de mens”, verklaarden ze. 
“Daarom weten wij zeker 
dat het werk waar is.”’ 4

Wie heb-
ben de 
gouden 
platen 
nog meer 
gezien?

vervolgens uit. (Zie pp. 22 
en 72 in deze uitgave voor 
meer informatie over dit 
onderwerp.)

Wat is er met de oor-
spronkelijke kroniek 
— de gouden platen 
— gebeurd?

Joseph Smith verkreeg 
de platen in september 
1827 en had ze tot het 
voorjaar van 1829 in zijn 
bezit. In zijn geschiede-
nis die hij in 1838 schreef, 
legde hij uit wat er met de 
platen is gebeurd: ‘Toen de 
boodschapper ze volgens 
afspraak kwam ophalen,  
droeg ik ze aan hem over; 
en hij heeft ze tot op 
heden, zijnde de tweede 
dag van mei duizend 
achthonderdachtender-
tig, onder zijn hoede.’ 
(Geschiedenis van Joseph 
Smith 1:60.)

Wie hebben de gouden 
platen nog meer gezien?

Naast Joseph Smith 
hebben diverse andere 
mannen en vrouwen de 
platen gezien en van het 
bestaan ervan getuigd. Elf 
mannen in het bijzonder, 
de zogeheten drie getui-
gen en de acht getuigen, 
hebben schriftelijk getuigd 
dat ze de platen hebben 
gezien en, in het geval van 
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Is er enig tastbaar bewijs 
dat het Boek van  
Mormon waar is?

Hoewel we ons geloof 
niet op tastbaar bewijs 
baseren, zijn er taalkun-
dige, geschiedkundige en 
archeologische bewijzen 
voor het Boek van Mor-
mon. Zo werd het idee van 
schrijven op metalen platen 
aanvankelijk belachelijk 
gemaakt, maar de afge-
lopen jaren zijn er talloze 
voorbeelden van heilige 
geschriften op metalen  
platen aangetroffen — 
sommige verborgen in  
een stenen kist.

Taalkundigen hebben 
opgemerkt dat woorden 
en uitdrukkingen in het 
Boek van Mormon die in 
het Engels vreemd klin-
ken, volkomen normaal 
zijn in het Hebreeuws en 
daaraan verwante talen 

Ik ben in de war door 
Openbaring 22:18–19, 
waarin staat dat we 
niets aan het woord van 
God mogen toevoegen.

Een van de kernpun-
ten van het geloof is dat 
God zijn wil altijd aan 
zijn kinderen op aarde 
heeft geopenbaard en 
dat altijd zal blijven doen. 
Wij geloven dat de Bij-
bel het woord van God 
bevat, maar geloven niet 
dat die alle openbaringen 
bevat die God aan zijn 
profeten heeft gegeven 
of nog zal geven. Ook in 
deze tijd blijft Hij zijn wil 
openbaren bij monde van 
hedendaagse profeten en 
apostelen, het fundament 
van De Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen 
der Laatste Dagen (zie 
Efeziërs 2:20).

Toen de apostel Johan-
nes het boek Openbaring 
schreef, was dat niet het 
laatste boek van de Bijbel. 
Het Oude en het Nieuwe 
Testament werden pas in 
de derde eeuw n.C. tot één 
Schriftuurlijk boek samen-
gebundeld — in wat nu de 
Bijbel heet.

In Deuteronomium 4:2 
staat ook dat we niets aan 
de woorden van Mozes 

waarmee de mensen uit 
het Boek van Mormon 
vertrouwd waren — talen 
die de jonge Joseph Smith 
niet kende.

Maar dergelijke bewijzen 
overtuigen ons niet van 
de waarheid van het Boek 
van Mormon. Daar komen 
geloof en persoonlijke 
openbaring bij kijken.

Hoe kan ik weten dat 
het Boek van Mormon 
waar is?

De enige zekere manier 
om de waarheid zelf te 
weten, is door de macht 
van de Heilige Geest. In 
het laatste hoofdstuk van 
het Boek van Mormon 
staat een uitnodiging aan 
eenieder die het leest, 
erover nadenkt en oprecht 
wil weten of het waar is, 
dat hij of zij onze hemelse 
Vader in de naam van 
Jezus Christus vraagt of 
het waar is. Wie dat doet, 
komt door de macht van 
de Heilige Geest te weten 
dat het boek waar is (zie 
Moroni 10:3–5). Miljoenen 
leden van de kerk hebben 
gebeden en weten door het 
getuigenis van de Heilige 
Geest dat het Boek van 
Mormon waar is. (Zie pp. 
4, 60 en 80 in deze uitgave 
voor meer informatie over 
dit onderwerp.)

MEER INFORMATIE 
OVER HET BOEK 
VAN MORMON

Er is op het internet 
een schat aan infor-

matie waarmee u meer 
te weten kunt komen 
over het Boek van Mor-
mon. Die informatie 
kunt u weer doorge-
ven aan uw familie en 
vrienden.

•  Het Boek van 
Mormon is online te 
lezen op scriptures 
.lds .org/ bm.

•  Ga naar mormon 
.org/ book-of-
mormon als u meer 
wilt weten over het 
Boek van Mormon, 
als u vragen wilt 
stellen of als u met 
zendelingen wilt 
chatten.

•  Op mormon .org/ 
free-book-of-
mormon kunt u een 
gratis exemplaar 
aanvragen.

•  Zie lds .org/ study/ 
topics/ book-of-
mormon?lang=eng 
voor meer infor-
matie, artikelen en 
uitleg.
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mogen toevoegen. Dat 
vers staat redelijk voorin 
het Oude Testament, maar 
maakt de rest van de Bijbel 
natuurlijk niet ongeldig. 
Mozes noch Johannes kon-
den naar veranderingen in 
een boek hebben verwe-
zen dat nog niet bestond. 
Nee, zij waarschuwden 
tegen het veranderen van 
de ware leringen van het 
evangelie.

Het Boek van Mormon, 
dat de volheid van het 
evangelie bevat, verandert 
Gods woord niet, maar 
bevestigt dat juist. (Zie  
pp. 24 en 38 in deze uit-
gave voor meer informatie 
over dit onderwerp.)

Ik heb gehoord dat het 
Boek van Mormon wijzi-
gingen heeft ondergaan 
sinds de eerste uitgave 
ervan. Wat is er gewij-
zigd en waarom?

Het antwoord op die 
vraag hangt af van enig 
inzicht in het vertaal- en 
publicatieproces van het 
Boek van Mormon.

1. Toen Joseph Smith 
de gouden platen door 
de macht Gods vertaalde, 
dicteerde hij de woorden 
aan een schrijver. De schrij-
vers maakten zo nu en 
dan een fout in de spel-
ling of de grammatica. In 
1 Nephi 7:20 werden de 

werd een drukkersfout in  
Alma 16:5 eindelijk gecor-
rigeerd, waarbij ‘whether’ 
[of ] werd vervangen door 
‘whither’ [waarheen] —  
wat overeenkomstig het 
oorspronkelijke manuscript 
was zoals de profeet het 
van de gouden platen had 
vertaald.

5. Andere wijzigin-
gen zijn de indeling in 
hoofdstukken en ver-
zen plus voetnoten met 
kruisverwijzingen.

Geef een boek weg
Welke vragen mensen 

ook over het Boek van 
Mormon hebben, het boek 
spreekt nog het beste voor 
zich. U kunt getuigen van 
het boek, een exemplaar 
weggeven en anderen 
uitnodigen om er zelf over 
te bidden. Als iemand met 
een oprecht hart werkelijk 
wil weten of het boek waar 
is, zal de Heer ‘de waarheid 
ervan aan [die persoon] 
openbaren door de macht 
van de Heilige Geest’ 
(Moroni 10:4). ◼
NOTEN
 1. Zie bijvoorbeeld Boyd K.  

Packer, ‘Het Boek van  
Mormon: een getuige van 
Jezus Christus’, Liahona,  
januari 2002, p. 71.

 2. Leringen van kerkpresidenten: 
Joseph Smith (2007), p. 68.

 3. Leringen: Joseph Smith, p. 125.
 4. Jeffrey R. Holland, ‘Veiligheid 

voor de ziel’, Liahona, novem-
ber 2009, p. 90.

Engelse woorden ‘were 
sorrowful’ [bedroefd waren] 
bijvoorbeeld opgeschre-
ven als ‘ware sarraful’. De 
schrijvers waren niet onge-
schoold, maar de spelling 
was in die tijd nog niet 
gestandaardiseerd.

2. Het oorspronkelijke 
met de hand geschreven 
manuscript van de ver-
taling werd vervolgens 
overgeschreven om een 
nieuw manuscript voor de 
drukker te maken. In dat 
stadium werden sommige 
fouten in de spelling en 
grammatica verbeterd en 
werden leestekens toe-
gevoegd. Maar er slopen 
bij het overschrijven van 
de woorden ook enkele 
nieuwe fouten in de tekst.

3. De drukker deed 
zijn best om het zetwerk 
accuraat te doen. Hij intro-
duceerde echter weer een 
paar nieuwe fouten. Hij zag 
bij het zetten bijvoorbeeld 
in Alma 57:25 het woord 
‘joy’ [vreugde] aan voor 
‘foes’ [vijanden].

4. De profeet Joseph 
Smith keek de eerste drie 
edities van het Boek van 
Mormon zorgvuldig na 
en bleef de nodige verfij-
ningen en aanpassingen 
aanbrengen. Maar sommige 
fouten kwamen pas later 
aan het licht. In 1981  

Hoe kan 
ik weten 
dat het 
Boek van 
Mormon 
waar is?
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Mijn eerste heilige bevestiging aan-
gaande de Heiland en zijn herstelde 
kerk heb ik als jongeman gekregen 

toen ik het Boek van Mormon las. Bij het 
lezen van deze heilige kroniek voelde ik — 
steeds weer — de onmiskenbare influistering 
van de Heilige Geest die tot mijn ziel van de 
waarheid ervan getuigde.

Door het boek te lezen, ontstak er een 
licht in mij. Het was de bron van mijn eerste 
spirituele zekerheid dat God leeft, dat Hij 
mijn hemelse Vader is, die een eeuwig plan 
van geluk voor mij had bereid. Het bracht mij 
liefde voor de Bijbel en de andere standaard-
werken van de kerk. Het bracht mij liefde voor 
de Heer Jezus Christus, een glimp van zijn 
barmhartige naastenliefde, en het besef van de 
genade en grootsheid van zijn zoenoffer.

Omdat ik er zelf achter kwam dat het Boek 
van Mormon een ware getuige is — eveneens 
een testament en een nieuw verbond — dat 
Jezus de Christus is, kwam ik er ook achter 
dat Joseph Smith een profeet van God was en 
is. Mijn betbetovergrootvader zei in de begin-
dagen van de herstelling: ‘Geen goddeloos mens zou 
zo’n boek kunnen schrijven, en geen goed mens zou het 
kunnen schrijven, tenzij het waar was en hij van God de 
opdracht had gekregen om het te doen.’ 1

Aan mijn aanvankelijke overtuiging zijn al die andere 
versterkende momenten en heiligende manifestaties 
toegevoegd die mijn huidige dagen met diepe betekenis 
vullen, mijn leven inhoud geven en mijn getuigenis een 
onwrikbaar fundament verschaffen.

Ik was er niet bij toen de broeder van Jared 
de oceaan overstak. Ik heb koning Benjamin 
zijn engelachtige toespraak niet horen hou-
den. Ik bevond me niet onder de Nephieten 
die de wonden van de herrezen Heiland 
aanraakten, en ik heb niet met Mormon en 
Moroni geweend om de vernietiging van een 
beschaving. Maar mijn getuigenis van deze 
kroniek en de gemoedsrust die we erdoor 
kunnen ontvangen — die ik net als u door de 
influisteringen van de Heilige Geest verkrijg 
— zijn even bindend en onmiskenbaar als de 
hunne. Ik getuig stellig van dit boek alsof ik 
— net als de drie getuigen —de engel Moroni 
had gezien, of — zoals de acht getuigen — de 
gouden platen in mijn handen heb gehouden.

Ik getuig voorts dat niemand onder ons 
het volledige geloof in dit werk van de laatste 
dagen kan ontvangen — en daarbij volledige 
vrede en troost in onze tijd kan vinden — tot-
dat hij of zij de goddelijkheid van het Boek van 
Mormon aanvaardt en de Heer Jezus Christus 
van wie het boek getuigt. Zoals Mormon tegen 
Moroni zei in een van hun moeilijkste tijden, 
zeg ik in onze moeilijke tijden: ‘Wees getrouw 
in Christus. (…) En moge de genade van God 
de Vader, wiens troon hoog in de hemelen is, 
en van onze Heer Jezus Christus, die ter rech-
terhand van zijn macht zit (…), voor eeuwig bij 
u zijn en bij u verblijven’ (Moroni 9:25–26).

Het Boek van Mormon is de heilige expressie van 
Christus’ grote laatste verbond met de mensheid. Het is 
een nieuw verbond, een nieuw testament van de Nieuwe 
Wereld aan de hele wereld. Het licht waarin ik wandel is 
zijn licht. Zijn genade en grootsheid leiden mij — en u 
— in ons getuigenis van Hem aan de wereld. ◼

NOOT
 1. George Cannon, geciteerd in: ‘The Twelve Apostles’, Andrew Jenson, 

redacteur, The Historical Record, deel 6, p. 175.

EEN GETUIGENIS, 
EEN VERBOND EN 
EEN TESTAMENT

Ouderling  
Jeffrey R. Holland

van het Quorum der  
Twaalf Apostelen
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Ik getuig dat  
het Boek van 
Mormon een 
nieuw verbond, 
een nieuw testa-
ment is van de 
Nieuwe Wereld 
aan de hele 
wereld.



‘Hebt gij ook mensen onder u die ziek zijn? Brengt hen 

hierheen. (…)

‘(…) Want Ik zie dat uw geloof voor Mij voldoende is dat  

Ik u genees.

‘En het geschiedde, toen Hij aldus had gesproken, dat de 

Gary Kapp, En Hij genas hen, ja, ieder van hen

gehele menigte als één man toetrad met hun zieken en hun lij-

denden en hun lammen, en met hun blinden, en met hun stom-

men, en met allen die op enigerlei wijze lijdende waren; en Hij 

genas hen, ja, ieder van hen, zodra zij bij Hem werden gebracht’ 

(3 Nephi 17:7–9).



‘Nu (…) gij, alle einden der aarde, luistert 
naar deze woorden en gelooft in Christus; 
en indien gij niet in deze woorden gelooft, 
gelooft in Christus. En indien gij in Christus 
gelooft, zult gij in deze woorden geloven, 
want het zijn de woorden van Christus (…); 
en zij leren alle mensen dat zij goed moeten 
doen.

‘En indien het niet de woorden van Christus 
zijn, oordeelt gij dan voor uzelf — maar 
ten laatste dage zal Christus u met macht 
en grote heerlijkheid tonen dat het zijn 
woorden zijn’ (2 Nephi 33:10–11).
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