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Inleiding van Fundamenten
van de herstelling — boek
voor de leerkracht
(Godsdienst 225)
Wat wordt er van een godsdienstleerkracht verwacht?
Bij uw voorbereiding om les te geven is het belangrijk om het doel van seminaries
en instituten voor godsdienstonderwijs te begrijpen:

‘Onze opdracht bestaat erin ervoor te zorgen dat jongeren en jongvolwassenen de leringen van
de verzoening van Jezus Christus begrijpen en erop vertrouwen, dat ze in aanmerking komen
voor de zegeningen van de tempel, en dat zij zichzelf, hun familieleden en anderen voorbereiden
op het eeuwige leven met hun Vader in de hemel.’ (Het evangelie leren en erin onderwijzen: een
handboek voor leerkrachten en leiders in seminaries en instituten voor godsdienstonderwijs
[2012], X).

U kunt dat doel bereiken door het evangelie ijverig na te leven, uw cursisten
doeltreffend in het evangelie te onderrichten en uw les of programma op gepaste
wijze te geven. Als u zich op die manier voorbereidt en in het evangelie onderricht,
hebt u recht op de invloed van de Heilige Geest (zie LV 42:14).

U hebt dan de kans om de cursisten door de Geest te laten leren, zodat ze hun
geloof kunnen versterken en hun bekering verdiepen. U kunt de cursisten daarbij
helpen door hen te begeleiden bij het vinden, begrijpen en toepassen van
belangrijke leerstellingen en beginselen van het evangelie van Jezus Christus en er
de waarheid en het belang van in te zien.

Het handboek Het evangelie leren en erin onderwijzen bevat essentiële informatie over
het onderwijsproces en hoe u cursisten met succes lesgeeft. Gebruik dit
handboek vaak.

Wat zijn de doelen van deze cursus?
Deze cursus, Fundamenten van de herstelling (Godsdienst 225), stelt de cursisten
in de gelegenheid om fundamentele openbaringen, leerstellingen, historische
gebeurtenissen en mensen te bestuderen die met de herstelling van de Kerk van
Jezus Christus te maken hebben, en die men in de standaardwerken, de leringen
van hedendaagse profeten en de kerkgeschiedenis terugvindt. De cursus geeft de
cursisten het leerstellige fundament en de historische context die nodig zijn voor
een nauwkeurig begrip van de leer en geschiedenis van de kerk. De cursisten
zullen leren om de waarheid te zoeken, de waarheid en betrouwbaarheid van
informatiebronnen te evalueren, en waarheid van dwaling te onderscheiden. De
cursisten zullen de Schriften, kerkleer en kerkgeschiedenis bestuderen door ze op
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zichzelf toe te passen. President Gordon B. Hinckley (1910–2008) heeft van de
herstelling getuigd:

‘Dit is de herstelde Kerk van Jezus Christus. Wij zijn heiligen der laatste dagen.
Wij getuigen dat de hemelen zijn geopend, dat de gordijnen zijn opengeschoven,
dat God heeft gesproken en dat Jezus Christus Zich heeft vertoond. […]

‘God zij dank dat Hij ons op zo’n wonderbaarlijke wijze het getuigenis, het gezag
en de leer van deze herstelde Kerk van Jezus Christus heeft verleend.

‘Dit moet onze grote, bijzondere boodschap aan de wereld zijn. Wij brengen die
boodschap zonder pochen. ‘Wij getuigen in ootmoed, maar in ernst en absolute oprechtheid.’
(‘Het wonderbaarlijke fundament van ons geloof’, Liahona, november 2002, 80.)

Als de cursisten meer geloof in Jezus Christus en een sterker getuigenis van het
herstelde evangelie ontwikkelen, zal hun toewijding toenemen om heilige
verbonden te sluiten en na te komen en zullen ze beter voorbereid zijn om de
boodschap van de herstelling uit te dragen.

Wat wordt er van de cursisten verwacht?
Willen de cursisten hun diploma behalen, dan moeten ze de Schriftteksten,
conferentietoespraken en andere teksten in het deel Leesopdrachten van elke les
lezen. De cursisten moeten ook voldoende aanwezig zijn en de leerstof beheersen.

Hoe zijn de lessen in dit lesboek opgebouwd?
Deze cursus is bedoeld voor één semester met 28 lessen van 50 minuten. Als uw
klas twee keer per week bijeenkomt, geeft u één les per keer. Als uw klas één keer
per week 90 tot 100 minuten bijeenkomt, combineert en geeft u twee lessen per
keer. Elke les bestaat uit vier segmenten:

• Inleiding

• Achtergrondinformatie

• Lesideeën

• Leesstof voor de cursisten

Inleiding
Dit segment bevat een korte inleiding over de onderwerpen en doelen van de les.

Achtergrondinformatie
Dit deel bevat aanbevolen informatiebronnen, zoals boodschappen van
hedendaagse profeten, waarmee u de leerstellingen, beginselen en
evangeliewaarheden in de les beter zult begrijpen.

Lessuggesties
Het segment Lessuggesties reikt materiaal aan waardoor u weet wat u moet
bespreken en hoe u erin onderwijst (zie ook de segmenten 4.3.3 en 4.3.4 in het
handboek Het evangelie leren en erin onderwijzen) De voorgestelde leeractiviteiten

INLEIDING

VI



zijn bedoeld om de cursisten heilige waarheden te laten vinden, begrijpen en
toepassen. U kunt sommige of alle suggesties gebruiken en ze aan uw persoonlijke
onderwijsstijl en de behoeften en omstandigheden van uw cursisten aanpassen. Als
u het lesmateriaal wilt aanpassen, neem dan de volgende raad van ouderling
Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf Apostelen ter harte:

‘President Packer heeft naar mijn idee vaak beklemtoond dat we lesmateriaal
eerst toepassen en daarna aanpassen. Als we de voorgeschreven les die we
moeten geven grondig beheersen, kunnen we de Geest volgen om die les aan te
passen. Maar deze flexibiliteit werkt de verleiding in de hand om eerst aan te
passen in plaats van toe te passen. Het gaat om een balans. Het is een
voortdurende uitdaging. Maar eerst toepassen en daarna aanpassen is een goede

manier om op veilig te spelen.’ (‘Een forumgesprek met ouderling Dallin H. Oaks’
[satellietuitzending seminaries en instituten voor godsdienstonderwijs, 7 augustus 2012], lds.org/
broadcasts.)

Deze cursus bevat uitspraken van kerkleiders die waarschijnlijk in veel talen
beschikbaar zijn. Bij uw lesvoorbereiding kunt u de les aanpassen door andere
uitspraken van kerkleiders te gebruiken die met het onderwerp van de les te
maken hebben.

Het voorgestelde lesplan bevat een of meer vetgedrukte leerstellingen of
beginselen. Als de cursisten die leerstellingen en beginselen ontdekken en
verwoorden, wijken hun woorden wel eens af van die in het lesboek. Wek in dat
geval niet de indruk dat hun antwoorden fout zijn. Zorg indien nodig echter wel
behoedzaam voor nadere toelichting zodat de cursisten het besprokene goed
begrijpen.

In dit leerplan staat hoe men een themacursus in elkaar zet door de beginselen van
het evangelie te leren en erin te onderwijzen. (Zie Het evangelie leren en erin
onderwijzen, 10, 23–31, 38–41). De komende maanden geven de seminaries en
instituten voor godsdienstonderwijs een document uit dat ‘Teaching and Learning
the Scriptures in Institutes of Religion’ heet. Hierin staat meer uitleg over hoe men
een themacursus in elkaar zet door de beginselen van het evangelie te leren en erin
te onderwijzen.

Ouderling David A. Bednar van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft enkele
voordelen beschreven van het bestuderen van het evangelie rond een
bepaald thema:

‘Terwijl van begin tot eind lezen van een boek met Schriftuur een brede basis van
kennis legt, verdiept per onderwerp bestuderen onze kennis. Onderzoek van de
openbaringen op verbanden, patronen en thema’s bouwt voort op onze geestelijke
kennis […]; het verbreedt onze visie en vergroot ons begrip van het heilsplan.

‘Naar mijn mening is ijverig zoeken naar verbanden, patronen en thema’s ten dele
wat “zich vergasten” aan de woorden van Christus betekent. Met deze benadering
kunnen we de sluisdeuren van het geestelijke reservoir openzetten, kunnen we ons
begrip door zijn Geest verlichten en onze dankbaarheid voor de heilige Schriften
vergroten, en een mate van geestelijke toewijding krijgen die op geen enkele
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andere wijze te bereiken is. Een dergelijke zoektocht stelt ons in staat om te
bouwen op de rots van onze Verlosser en om de stormwinden van het kwaad in
deze laatste dagen te weerstaan.’ (‘A Reservoir of Living Water’ [haardvuuravond
aan de Brigham Young University, 4 februari 2007], 3, speeches.byu.edu).

Sommig materiaal in dit handboek is gebaseerd op Leer en Verbonden en
kerkgeschiedenis — boek voor de seminarieleerkracht.

Leesstof voor de cursisten
Dit segment bevat Schriftteksten, toespraken van kerkleiders en ander materiaal
dat het begrip van de cursisten over de onderwerpen van de les verruimt. Geef de
cursisten de leesopdrachten en moedig ze aan deze vóór elke les te lezen. Als ze dit
geïnspireerde materiaal lezen, zijn ze niet alleen beter voorbereid om aan klassikale
besprekingen deel te nemen, maar begrijpen ze ook het onderwerp van de les
beter. Geef de cursisten aan het begin van het semester een lijst met alle
leesopdrachten.

Hoe kan ik me op het lesgeven voorbereiden?
De Heer zal u bijstaan als u zich op het lesgeven voorbereidt. Stel uzelf tijdens de
voorbereiding de volgende vragen:

• Heb ik om de leiding van de Heilige Geest gebeden?

• Heb ik de opgegeven tekstblokken en achtergrondinformatie bestudeerd?

• Heb ik het leerplan doorgenomen en bepaald of er iets is wat ik op de
behoeften van mijn cursisten moet afstemmen?

• Hoe kan ik navraag doen bij de cursisten, zodat ik zeker weet dat ze veel aan de
leesopdrachten hebben?

• Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn cursisten volop aan de les meedoen?

De volgende suggesties kunnen ook nuttig zijn:

• Moedig de cursisten aan om de aangegeven teksten en artikelen vóór elke les
te lezen.

• Verwacht van de cursisten dat ze actief leren en meedoen.

• Stel de cursisten vaak in de gelegenheid om leerstellingen en beginselen met
hun eigen woorden uit te leggen, over relevante ervaringen te vertellen en te
getuigen van wat ze weten en voelen.

• Breng in elke les en van dag tot dag variatie in de leeractiviteiten en aanpak aan.

• Zorg voor een leeromgeving die de Geest uitnodigt en waarin de cursisten het
voorrecht en de taak hebben om met en van elkaar te leren (zie LV 88:78, 122).

Ouderling Richard G. Scott van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd:
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‘Zorg voor ruim voldoende deelname, want als een leerling zijn keuzevrijheid op
die manier gebruikt, krijgt de Heilige Geest de bevoegdheid om te onderwijzen.
[…] Als cursisten waarheden onder woorden brengen, worden die waarheden in
hun ziel bevestigd en sterken ze hun getuigenis.’ (‘To Understand and Live Truth’
[evening with Elder Richard G. Scott, 4 februari 2005], p. 3, si.lds.org.)

Hoe kan ik lessen voor cursisten met beperkingen
aanpassen?
Als u zich op een les voorbereidt, denk dan ook aan cursisten met bijzondere
behoeften. Stel activiteiten en verwachtingen bij zodat ook zij goed kunnen
presteren.

Voor meer ideeën en informatie voor mensen met beperkingen raadpleegt u de
website disabilities.lds.org en de sectie ‘Adapted Classes and Programs for Students
with Disabilities’ in het beleidsboek van CES.
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LES 1

Een wonderbaar werk en
een wonder

Inleiding
In de loop van de geschiedenis heeft onze hemelse Vader
periodes van afval beëindigd door profeten te roepen die
goddelijk gezag ontvangen om de volheid van het evangelie
te herstellen en de kerk van Jezus Christus te stichten. Joseph
Smith was die profeet in deze bedeling. Als de cursisten

begrijpen hoe God zijn volk leidt en zijn kerk door profeten
sticht, zullen ze beter beseffen waarom de herstelling
noodzakelijk was en kunnen ze anderen beter over de
herstelling vertellen.

Achtergrondinformatie
• M. Russell Ballard, ‘Het wonder van de Bijbel’, Liahona, mei 2007, 80–82.

• Gordon B. Hinckley, ‘At the Summit of the Ages’, Ensign, november
1999, 72–74.

• Neal A. Maxwell, ‘From the Beginning’, Ensign, november 1993, 18–20.

• Predik mijn evangelie: handleiding voor zendingswerk (2004), 31–36.

Lessuggesties
Amos 8:11–12; Geschiedenis van Joseph Smith 1:5–10
De grote afval en de noodzaak van de herstelling
Schrijf aan het begin van de les het volgende op het bord:

Honger =

Laat een cursist Amos 8:11–12 voorlezen. Laat de andere cursisten meelezen en
vaststellen hoe het woord honger symbolisch bedoeld is.

• Wat voor honger zou er volgens Amos zijn? (Schrijf de antwoorden van de
cursisten naast ‘Honger =’ op het bord.)

• Wat zouden de mensen volgens Amos door deze honger doen?

• Wat duidt er in de wereld op dat er honger is ‘om de woorden van de Heere te
horen’? (Amos 8:11).

Leg uit dat hoewel de profetie in Amos 8:11–12 waarschijnlijk meermaals in de
geschiedenis vervuld is, een van de belangrijkste vervullingen bekend is als de
grote afval. U kunt de cursisten in overweging geven om Afval, inclusief de grote
afval in de kantlijn van hun Schriften naast Amos 8:11–12 te noteren.

Toon het volgende citaat en vraag een cursist het voor te lezen. Laat de cursisten op
factoren letten die tot de grote afval geleid hebben.
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‘Na de dood van Jezus Christus werden de apostelen en de leden van de kerk door goddeloze
mensen vervolgd. Velen vonden de dood. Met de dood van de apostelen verdwenen de sleutels
en het presiderende gezag van het priesterschap van de aarde. De apostelen hadden de
leerstellingen van het evangelie zuiver gehouden en hadden de orde en normen voor de leden
van de kerk in stand gehouden. Zonder de apostelen werden de leerstellingen na verloop van tijd
verbasterd en werden er ongeoorloofde veranderingen aangebracht in de organisatie van de kerk
en de priesterschapsverordeningen, zoals in de doop en de verlening van de gave van de
Heilige Geest.

‘Zonder het priesterschapsgezag en openbaring waren de mensen op hun eigen wijsheid
aangewezen. Ze begonnen de Schriften en de beginselen en verordeningen van het evangelie van
Jezus Christus op hun eigen manier uit te leggen. Valse beginselen werden als waarheid
verkondigd. Veel kennis omtrent de ware aard van God de Vader, zijn Zoon Jezus Christus en de
Heilige Geest ging verloren. Leerstellingen zoals geloof in Jezus Christus, bekering, doop en de
gave van de Heilige Geest werden verdraaid of vergeten. Het gezag van het priesterschap dat
aan de apostelen van Christus was verleend, was niet meer op aarde.’ (Predik mijn evangelie:
handleiding voor zendingswerk [2004], 35).

• Wat waren volgens dit citaat enkele factoren die tot de grote afval
geleid hebben?

• Waarom is het van essentieel belang te begrijpen dat de grote afval werkelijk
plaatsgevonden heeft? (De strekking van de antwoorden van de cursisten dient
het volgende beginsel te omvatten: De kennis dat er een grote afval was,
maakt duidelijk dat de herstelling van het evangelie noodzakelijk was.)

Leg uit dat onze hemelse Vader tijdens deze afval zijn invloed op aarde bleef
uitoefenen door het licht van Christus dat ‘aan ieder mens gegeven’ is (Moroni
7:16) en door de macht van de Heilige Geest, die van de waarheid van het
evangelie getuigt. (Zie Gids bij de Schriften, ‘Heilige Geest’, scriptures.lds.org. In
die periode inspireerde hij in vele culturen mensen die zijn hulp zochten.
Christelijke hervormers zoals Maarten Luther en William Tyndale spoorden de
christenen aan de idealen in de Bijbel meer na te streven. Dankzij hervormers,
filosofen en zelfs politici in Europa en Noord-Amerika kwam er in veel delen van
de wereld meer nadruk te liggen op menselijke waardigheid en godsdienstvrijheid.
Ondanks deze belangrijke ontwikkelingen had God zijn kerk nog niet volledig
hersteld. (Zie Predik mijn evangelie, 45–46.)

Laat het volgende citaat van president Ezra Taft Benson (1910–2008) zien en door
een cursist voorlezen:

‘Eeuwenlang bleven de hemelen gesloten. Veel goede mannen en vrouwen —
echt grote, geweldige mensen — hebben geprobeerd hun aanbiddingswijzen en
hun leer te corrigeren, versterken en verbeteren. Ik eer en respecteer hen.
Hoeveel beter is de wereld niet geworden door hun stoutmoedige handelingen.
Hoewel ik geloof dat hun werk geïnspireerd was, werd het niet begunstigd door
het opengaan van de hemelen, door de verschijning van de Godheid.’ (‘Het

wonderbaarlijke fundament van ons geloof’, Liahona, november 2002, 80.)
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Herinner de cursisten eraan dat de jonge Joseph Smith in 1820 de ware kerk zocht,
maar die niet kon vinden. Vraag de cursisten Geschiedenis van Joseph Smith
1:5–10 in stilte te lezen en te letten op moeilijkheden die de grote afval
veroorzaakt had.

• Hoe beschreef Joseph Smith de geestelijke moeilijkheden in zijn tijd?

• Hoe voelde Joseph Smith zich door de godsdienstige opschudding om
hem heen?

Herinner de cursisten eraan dat Joseph Smiths zoektocht naar de waarheid tot het
eerste visioen en zijn roeping als profeet leidde. (Die onderwerpen komen in de
volgende les aan bod.) Wijs erop dat Joseph Smiths roeping als profeet en de
herstelling van het evangelie het patroon volgden dat God ingesteld en door de
geschiedenis heen herhaald heeft. De roeping van Henoch (zie Mozes 6:26–32) en
Noach (zie Mozes 8:17–20) volgden dit patroon bijvoorbeeld. Toon de volgende
verklaring van dit patroon en vraag een cursist die voor te lezen.

‘In de bijbelse geschiedenis komen veel voorbeelden voor, waarin God tot profeten spreekt, maar
ook veel voorbeelden van afvalligheid. Uit liefde voor zijn kinderen beëindigt God elke periode
van algehele afval door weer een profeet te roepen en hem het gezag van het priesterschap te
verlenen, waarmee het evangelie van Jezus Christus kan worden hersteld en opnieuw gepredikt.
In wezen zijn profeten rentmeesters die toezicht houden op het koninkrijk van God op aarde.
Dergelijke tijdperken met een profeet aan het hoofd worden bedelingen genoemd.’ (Predik mijn
evangelie, 33; zie ook Gids bij de Schriften, ‘Bedeling’.)

• Hoe volgt de herstelling van het evangelie door Joseph Smith hetzelfde patroon
als in vroegere bedelingen? (De strekking van de antwoorden van de cursisten
dient de volgende leerstelling te omvatten: Na periodes van algehele afval
roept God profeten en geeft ze het gezag om het evangelie te herstellen en
erin te onderwijzen. De cursisten dienen ook deze leer te begrijpen: Joseph
Smith was door God geroepen om het evangelie in onze bedeling te
herstellen.)

• Hoe kun je door begrip van dit patroon de herstelling beter aan iemand van een
ander geloof uitleggen?

Benadruk dat Joseph Smith in het eerste visioen te weten kwam dat er geen ware
kerk op aarde was en dat de volheid van het evangelie van Christus hersteld moest
worden. Hoewel de Bijbel profetieën over de grote afval bevat, is het belangrijkste
bewijs dat die plaatsvond het feit dat Joseph Smith als profeet geroepen werd en
dat het evangelie hersteld werd.

2 Nephi 27:25–26; Leer en Verbonden 1:12–30
De herstelling van het evangelie is ‘een wonderbaar werk en een wonder’
Leg uit dat er in de Schriften enkele redenen staan waarom de Heer zijn evangelie
in de laatste dagen op aarde hersteld heeft.

Vraag de cursisten Jesaja’s profetie over de herstelling in 2 Nephi 27:25–26 in stilte
door te nemen en daarbij te letten op hoe de Heer de geestelijke staat van de
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wereld ten tijde van de herstelling beschrijft. U kunt de cursisten in overweging
geven om woorden en zinsneden te markeren die deze geestelijke staat
beschrijven. (Noot: een van de beste manieren waarop cursisten nieuwe dingen uit
de Schriften kunnen leren en onthouden is door belangrijke woorden en zinsneden
te markeren.) Geef de cursisten voldoende tijd en vraag ze dan naar hun
bevindingen.

• Waarom denk je dat de herstelling van het evangelie ‘een wonderbaar werk en
een wonder’ genoemd wordt?

• Waarom is de herstelling voor jou ‘wonderbaar’ en ‘een wonder’? (Laat de
cursisten antwoorden en wijs hen erop dat de herstelling van het evangelie als
‘wonderbaar werk en een wonder’ een terugkerend thema in de Leer en
Verbonden is. ‘Thema’s zijn overkoepelende, terugkerende en verenigende
kwaliteiten of denkbeelden.’ [David A. Bednar, ‘A Reservoir of Living Water’
(haardvuuravond aan de Brigham Young University, 4 februari 2007), 6,
speeches.byu.edu].)

Laat de helft van de klas Leer en Verbonden 1:12–17 bestuderen en letten op
redenen die de Heer vermeldt om het evangelie te herstellen. Laat de andere helft
van de klas Leer en Verbonden 1:18–30 bestuderen en letten op manieren waarop
de herstelling van het evangelie Gods kinderen tot zegen zou zijn. (Noot: Leer en
Verbonden 1:30 komt in les 6 meer gedetailleerd aan bod.)

Vraag de cursisten na verloop van tijd naar hun bevindingen. Zie erop toe dat de
cursisten de volgende waarheid begrijpen: Door de herstelling van het evangelie
kunnen mensen die in Christus geloven meer geloof ontwikkelen en het
onheil in de laatste dagen doorstaan.

Lees de volgende uitspraak van de profeet Joseph Smith (1805–1844) voor:

‘[Profeten] hebben vreugdevol naar deze tijd uitgekeken, en gestimuleerd door
hemelse en vreugdevolle verwachting hebben ze over onze tijd gezongen,
geschreven en geprofeteerd.’ (Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith
[2007], 200).

• Waarom zouden profeten naar deze tijd uitgekeken hebben? (Een antwoord dat
de cursisten waarschijnlijk zullen geven, is dat de herstelling zich over de
hele aarde zal verspreiden en de wereld op de wederkomst van Jezus
Christus zal voorbereiden.)

Toon het volgende citaat van president Gordon B. Hinckley en vraag enkele
cursisten het om de beurt voor te lezen:
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‘Broeders en zusters, beseft u wat wij hebben? Beseft u welke plaats wij innemen
in het grote schouwspel van de geschiedenis van de mensheid? Dit is het
brandpunt van alles wat er is gebeurd. […]

‘Het werk van de Almachtige in de laatste dagen, waarover men het vanouds
had, waarvan de profeten en apostelen profeteerden, is gekomen. Het is hier. Om
onbekende redenen, maar in de wijsheid van God, zijn wij in deze bijzondere tijd

op aarde gekomen. […]

‘Gezien wat wij hebben en weten, zouden we betere mensen moeten zijn dan we zijn. We
zouden christelijker moeten zijn, vergevensgezinder, behulpzamer en attenter jegens de mensen
om ons heen.

‘We staan op het hoogtepunt der eeuwen, onder de indruk van een groots en plechtig gevoel
voor de geschiedenis. Dit is de laatste bedeling waarop de hele geschiedenis is gericht. Ik getuig
van de realiteit en de waarheid van al deze zaken.’ (‘At the Summit of the Ages’, Ensign,
november 1999, 74.)

• Welke gedachten en gevoelens krijg je als je de uitspraak ‘we staan op het
hoogtepunt der eeuwen’ hoort?

• Vertel een niet al te persoonlijke ervaring die je getuigenis van het herstelde
evangelie van Jezus Christus gesterkt heeft.

• Wat kunnen we doen om onze dankbaarheid voor de herstelling van het
evangelie te tonen?

Leesstof voor de cursisten
• Jesaja 29:13–14; Amos 8:11–12; 2 Nephi 27:1–5, 25–26; Leer en Verbonden

1:12–30; Geschiedenis van Joseph Smith 1:5–10.

• Gordon B. Hinckley, ‘At the Summit of the Ages’, Ensign, november
1999, 72–74.
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LES 2

Het eerste visioen
Inleiding
Het verslag van Joseph Smiths eerste visioen in de Parel van
grote waarde werd geschreven om verkeerde informatie over
de kerk te weerleggen. Gedurende zijn leven gaf de profeet
Joseph Smith verschillende verslagen van het eerste visioen.
Die verslagen kunnen ons begrip van die gebeurtenis

verruimen en ons geloof in de herstelling versterken. Het doel
van deze les is de cursisten te laten inzien dat het belangrijk
is om een getuigenis van deze belangrijke gebeurtenis
te hebben.

Achtergrondinformatie
• Gordon B. Hinckley, ‘Het wonderbaarlijke fundament van ons geloof’, Liahona,

november 2002, 78–81.

• “First Vision Accounts”, Gospel Topics, lds.org/topics.

Lessuggesties
Geschiedenis van Joseph Smith 1:1–2
De profeet schreef over het eerste visioen om verkeerde informatie te weerleggen
Leg uit dat Joseph Smith in 1838 aan zijn officiële geschiedenis begon. De
Geschiedenis van Joseph Smith in de Parel van grote waarde is een fragment uit die
veel langere geschiedenis.

Vraag een cursist Geschiedenis van Joseph Smith 1:1–2 voor te lezen. Vraag de klas
om mee te lezen en te zoeken naar redenen waarom Joseph Smith zijn
geschiedenis schreef.

• Wat was er volgens vers 1 in de begintijd van de kerk in omloop gebracht?

• Wat was de bedoeling van de mensen die verkeerde informatie over de kerk
verspreidden?

• Hoe is die situatie vergelijkbaar met onze tijd?

Leg uit dat er in deze tijd nog steeds mensen en groeperingen zijn die verkeerde of
misleidende informatie over de kerk verspreiden met het doel geloof te vernietigen.

• Welke reden gaf Joseph om zijn geschiedenis op te schrijven? (‘Teneinde de
publieke opinie recht te zetten en allen die waarheid zoeken de feiten voor te
leggen, zoals die plaats hebben gevonden’ [Geschiedenis van Joseph Smith
1:11].)

• Waarom is het belangrijk dat ‘allen die waarheid zoeken’ over de herstelling op
het verslag van Joseph Smith vertrouwen? (De strekking van de antwoorden
van de cursisten dient het volgende te omvatten: als mensen op het verslag
van de profeet vertrouwen, vermijden ze door verkeerde informatie
misleid te worden.

Toon deze raad van ouderling Neil L. Andersen van het Quorum der Twaalf
Apostelen en laat de cursisten die in stilte lezen:
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‘Er zijn er altijd een paar die de kerk in diskrediet willen brengen en geloof willen
vernietigen. Tegenwoordig gebruiken ze daar het internet voor.

‘Bepaalde informatie over de kerk, hoe overtuigend die ook mag zijn, is gewoon
niet waar.’ (‘De beproeving van uw geloof’, Liahona, november 2012, 41.)

• Welke bronnen moeten we raadplegen en vertrouwen in onze eigen zoektocht
naar de waarheid over het eerste visioen, de herstelling van het evangelie en
andere gebeurtenissen in de geschiedenis van de kerk? Waarom? (Maak de
cursisten het volgende beginsel duidelijk: om misleiding door verkeerde
informatie te vermijden, moeten mensen die de waarheid zoeken
geloofwaardige bronnen over de kerk en haar geschiedenis raadplegen in
plaats van zomaar alle informatie die ze lezen of horen aan te nemen,
inclusief de informatie die ze op het internet vinden.

Leg uit dat critici het eerste visioen in twijfel trekken door te zeggen dat Joseph
Smith zijn ervaring pas jaren later opschreef. Leg uit dat de veertienjarige Joseph
Smith niet makkelijk over zijn visioen sprak vanwege de reactie van de mensen die
hij over zijn ervaring verteld had (zie Geschiedenis van Joseph Smith 1:21–26). Hij
schreef zijn verslag toen hij voelde dat de tijd gekomen was. De Heiland droeg
Petrus, Jakobus en Johannes op om niet vóór zijn opstanding over hun ervaring op
de berg der verheerlijking te spreken (zieMattheüs 17:9) en maakte daarmee
duidelijk dat we sommige heilige ervaringen alleen moeten vertellen als we daartoe
door de Geest geïnspireerd worden.

Verslagen van het eerste visioen
Noot: zorg ervoor dat u genoeg tijd overhoudt om het laatste deel van de les over
Geschiedenis van Joseph Smith 1:8–20 te behandelen.

Leg de cursisten uit dat Joseph Smith zelf of met behulp van een schrijver minstens
vier verschillende verslagen van het eerste visioen opschreef. Bovendien schreef
een aantal van zijn tijdgenoten een verslag van het visioen op. In elk verslag
worden andere aspecten van Josephs ervaring beklemtoond, maar ze hebben
allemaal essentiële elementen gemeen over wat hij zag en hoorde. Vraag de
cursisten over het volgende na te denken om uit te leggen waarom er verschillen in
de verslagen zijn:

• Denk aan een belangrijke ervaring die je gehad hebt. In welk opzicht zal je
verslag van die ervaring naargelang je publiek verschilt anders zijn? In welk
opzicht zal het anders zijn, afhankelijk van de situatie of reden waarom je
erover vertelt?

Laat een cursist het volgende citaat voorlezen en vraag de cursisten om te letten op
hetgeen geschiedkundigen verwachten als een ervaring meermaals verteld wordt:

‘De verschillende verslagen van het eerste visioen vertellen een consequent verhaal, hoewel ze in
nadruk en detail verschillen. Geschiedkundigen verwachten dat als iemand gedurende vele jaren
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een ervaring in verschillende situaties aan een verschillend publiek vertelt, hij in elk verslag de
nadruk op verschillende aspecten van de ervaring zal leggen en unieke details zal vermelden. We
vinden vergelijkbare verschillen in de verslagen van het eerste visioen en in de vele Schriftuurlijke
verslagen van het visioen van Paulus op de weg naar Damascus en de ervaring van de apostelen
op de berg der verheerlijking [Handelingen 9:39; 22:621; 26:12–18; Mattheüs 17:1–13; Markus
9:2–13; Lukas 9:28–36]. Maar ondanks die verschillen is de basis van het eerste visioen in alle
verslagen consequent. Sommigen beweren ten onrechte dat afwijkingen in het verhaal erop
wijzen dat het verzonnen is. Het uitgebreide geschiedkundige verslag staat ons echter toe om
meer over deze opmerkelijke gebeurtenis te weten te komen dan mogelijk zou zijn als we minder
informatie hadden.’ (‘First Vision Accounts’, Gospel Topics, lds.org/topics).

U kunt de cursisten ter illustratie van de verschillen het volgende vertellen: ‘In het
verslag uit 1832 wordt het persoonlijke verhaal van Joseph Smith benadrukt die als
jongeman vergeving zoekt, terwijl in het verslag uit 1838 beklemtoond wordt dat
het eerste visioen het begin van “het ontstaan en de ontwikkeling van de kerk”
was.’ (‘First Vision Accounts’, Gospel Topics, lds.org/topics). Herinner de cursisten
eraan dat het artikel ‘First Vision Accounts’ op Gospel Topics een van hun
leesopdrachten is. Het bevat een gedetailleerde analyse van de verschillende
verslagen van het eerste visioen. Vraag de cursisten het artikel thuis te bestuderen
om beter te begrijpen hoe elk verslag tot ons begrip van het eerste visioen
bijdraagt. (Noot: herinner de cursisten eraan dat het belangrijk is dat ze de teksten
onder ‘Leesopdrachten’ vóór de les lezen. Als ze dat doen, kunnen ze meer aan de
klasbesprekingen bijdragen.)

• Hoe kunnen meerdere verslagen van het eerste visioen de geldigheid van deze
heilige gebeurtenis bekrachtigen en ons begrip ervan verruimen? (Laat de
cursisten inzien dat de verschillende verslagen van Joseph Smiths eerste
visioen ons in staat stellen om meer over deze heilige ervaring te weten te
komen dan mogelijk zou zijn als we er minder informatie over hadden.)

Laat het volgende citaat van president Ezra Taft Benson (1910–2008) zien en door
een cursist voorlezen:

‘Net zoals ik me geen zorgen maak omdat er vier verschillende schrijvers van de
evangeliën in het Nieuwe Testament zijn die elk hun eigen visie hebben en met
hun eigen bedoelingen over de gebeurtenissen schrijven, maak ik me ook geen
zorgen omdat de profeet Joseph Smith verschillende versies van zijn eerste
visioen gegeven heeft.’ (‘God Hath Not Given Us the Spirit of Fear’, Ensign,
oktober 1984, 5).

Getuig van de waarheid van het eerste visioen en van de herstelling van het
evangelie door de profeet Joseph Smith.

Geschiedenis van Joseph Smith 1:8–20
De geldigheid van de kerk is afhankelijk van de waarheid van het eerste visioen
Vraag enkele cursisten beurtelings een vers uit Geschiedenis van Joseph Smith
1:8-15 voor te lezen.

LES 2

8



• Wat deed Joseph Smith om antwoord op zijn vragen te krijgen?

• Waarom zou Satan geprobeerd hebben om Joseph Smith ervan te weerhouden
te bidden?

Vraag enkele cursisten beurtelings een vers uit Geschiedenis van Joseph Smith
1:16–19 voor te lezen.

• Noem enkele belangrijke waarheden die we uit de verzen 16–17 leren. (Laat de
cursisten antwoorden en benadruk dat er eeuwige waarheden op aarde
hersteld werden toen onze hemelse Vader en Jezus Christus aan Joseph
Smith verschenen.)

Toon dit citaat van ouderling Tad R. Callister, voormalig lid van het Presidium der
Zeventig, en lees het voor. Terwijl u dit citaat voorleest, kunt u de cursisten in hun
Schriften de waarheden laten markeren die broeder Callister vermeldt. Laat ze
waarheden die Joseph ontdekte desgewenst naast Geschiedenis van Joseph Smith
1:16–19 schrijven. (Noot: hun Schriften markeren en er aantekeningen in maken,
zijn belangrijke Schriftstudievaardigheden die u uw cursisten kunt aanleren [zie
Gospel Teaching and Learning: A Handbook for Teachers and Leaders in Seminaries and
Institutes of Religion (2012), 21].)

‘Joseph Smith was de gezalfde des Heren, geroepen om Christus’ kerk op aarde
te herstellen. Toen hij uit het bos kwam, waren hem vier fundamentele
waarheden duidelijk geworden die toentertijd niet door de christelijke wereld
werden verkondigd.

‘Ten eerste had hij geleerd dat God de Vader en Jezus Christus twee aparte en
verschillende wezens zijn. […]

‘De tweede belangrijke waarheid die Joseph Smith ontdekte, was dat de Vader en de Zoon beiden
een verheerlijkt lichaam van vlees en beenderen hebben. […]

‘De derde waarheid die Joseph Smith leerde, was dat God nog steeds tot de mens spreekt — dat
de hemelen niet gesloten zijn. […]

‘De vierde waarheid die Joseph Smith duidelijk werd, was dat de volledige Kerk van Jezus
Christus toen niet op aarde was.’ (‘Joseph Smith — Profeet van de herstelling’, Liahona,
november 2009, 35–36.)

• Waarom is het belangrijk dat we deze waarheden over onze hemelse Vader en
Jezus Christus kennen en begrijpen?

• Hoe kunnen we uit die waarheden opmaken waarom Satan de jonge Joseph
Smith ervan probeerde te weerhouden om te bidden?

Toon het volgende citaat van president Gordon B. Hinckley om het belang van
Joseph Smiths eerste visioen te benadrukken en vraag een cursist het voor te lezen:
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‘Onze hele kracht schuilt in de waarheid van [het eerste visioen]. Het is gebeurd,
of het is niet gebeurd. Als het niet gebeurd is, dan is dit werk bedrog. Als het wél
is gebeurd, dan is dit het belangrijkste en wonderbaarlijkste werk onder de
hemelen. […]

‘In 1820 kwam die heerlijke manifestatie in antwoord op het gebed van een
jongen die in zijn familiebijbel de woorden van Jakobus had gelezen: “En als

iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig
geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden” (Jakobus 1:5).

‘Op die unieke en wonderbaarlijke ervaring stoelt de geldigheid van de kerk.’ (‘Het
wonderbaarlijke fundament van ons geloof’, Liahona, november 2002, 80.)

• Hoe is de geldigheid van de kerk met het eerste visioen van Joseph Smith
verbonden?

• Waarom is het belangrijk om een getuigenis te hebben dat Joseph Smith God
de Vader en zijn Zoon, Jezus Christus, gezien heeft? (De cursisten kunnen
uiteenlopende antwoorden geven, maar zorg ervoor dat dit beginsel duidelijk is:
Als we een getuigenis krijgen dat Joseph Smith God de Vader en zijn
Zoon, Jezus Christus, gezien heeft, kunnen we ook te weten komen dat
het evangelie hersteld is.

Benadruk tot slot dat het belangrijk is om zelf een getuigenis van het eerste visioen
te hebben. Dat persoonlijke getuigenis dat op de rots van openbaring gebouwd is,
helpt ons om sterk in het geloof te blijven als we met verkeerde informatie over de
profeet Joseph Smith en de kerk te maken krijgen. Getuig dat wij de waarheid op
dezelfde manier als Joseph Smith te weten kunnen komen. We kunnen naar
waarheid zoeken, in de Schriften lezen, nadenken en uiteindelijk tot God bidden;
dan zal Hij antwoorden (zie Jakobus 1:5). Vraag de cursisten na te denken over hoe
ze een getuigenis ontvangen hebben dat de Vader en de Zoon aan Joseph Smith
verschenen zijn. Laat één of twee cursisten vertellen hoe ze een getuigenis van het
eerste visioen gekregen hebben.

Leesstof voor de cursisten
• Geschiedenis van Joseph Smith 1:1–26.

• Gordon B. Hinckley, ‘Het wonderbaarlijke fundament van ons geloof’, Liahona,
november 2002, 78–81.

LES 2

10



LES 3

Het tevoorschijn komen van
het Boek van Mormon

Inleiding
De Heer stuurde de engel Moroni om Joseph Smith voor te
bereiden op het ontvangen en vertalen van het Boek van
Mormon. Er is weinig bekend over het vertaalproces. Joseph
Smith heeft gezegd dat het Boek van Mormon ‘door de gave
en macht van God’ vertaald is (voorwoord van het Boek van

Mormon, uitgave 1830). Overeenkomstig de wet van
getuigen (zie 2 Korinthe 13:1) liet de Heer verschillende
anderen als getuige van die oude kroniek optreden. Hun
getuigenissen versterken de geloofwaardigheid van het Boek
van Mormon voor de hele wereld.

Achtergrondinformatie
• Neal A. Maxwell, ‘By the Gift and Power of God’, Ensign, januari 1997, 36–41.

• ‘Book of Mormon Translation,’ Gospel Topics, lds.org/topics.

• ‘Het Boek van Mormon verschijnt en het priesterschap wordt hersteld’,
hoofdstuk 5 in De geschiedenis van de kerk in de volheid van tijden, 2e uitgave
(Lesboek kerkelijke onderwijsinstellingen, 2003), 52–66.

Lessuggesties
Geschiedenis van Joseph Smith 1:30–35, 42–54
Vertaald door de gave en macht van God
Laat één of twee vrijwilligers samenvatten wat ze nog weten over het bezoek van
de engel Moroni aan de jonge Joseph Smith op 21 september 1823. Vertel indien
nodig het volgende:

‘Op 21 september 1823 trok Joseph zich ’s avonds terug in het zolderkamertje van het houten
huis van zijn ouders in Palmyra (New York), maar bleef wakker toen de anderen in de kamer al
sliepen, vurig biddend om meer te weten te komen over Gods bedoelingen met hem. […]

‘In antwoord op zijn gebed zag Joseph een licht in de kamer verschijnen dat steeds feller werd
totdat de kamer “lichter was dan op het middaguur”. Er verscheen een hemelse boodschapper
aan zijn bed. Hij stond in de lucht en droeg een “kleed van een weergaloze witheid”
(Geschiedenis van Joseph Smith 1:30–31). Die boodschapper was Moroni, de laatste profeet van
de Nephieten, die eeuwen daarvoor de platen had begraven waarop het Boek van Mormon was
geschreven. Hij bezat nu de sleutels met betrekking tot deze heilige kroniek (zie LV 27:5). Hij was
gestuurd om Joseph te zeggen dat God zijn zonden had vergeven en dat Hij een groots werk voor
hem te doen had. Onderdeel van dat werk was naar een nabijgelegen heuvel gaan waar een
heilige kroniek lag, geschreven op gouden platen. […] Joseph moest de kroniek vertalen en aan
het licht brengen.

‘De volgende dag ging Joseph naar de heuvel waar de platen met het Boek van Mormon
begraven lagen. Daar had hij een ontmoeting met Moroni en zag hij de platen, maar hem werd
gezegd dat hij ze pas vier jaar later zou krijgen. […]
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‘Op 22 september 1827 ging [Josephs vrouw, Emma,] met hem mee naar de heuvel en wachtte
dichtbij terwijl Moroni de profeet de platen overhandigde.’ (Leringen van kerkpresidenten: Joseph
Smith [2007], 61–63).

Laat de cursisten op de titelpagina van het Boek van Mormon in de eerste alinea
naar informatie zoeken over het tevoorschijn komen en vertalen van deze oude
kroniek. Vraag de cursisten als ze klaar naar hun bevindingen. (De cursisten dienen
de volgende waarheid te vinden: Het Boek van Mormon is vertaald door de
gave en macht van God.)

Laat een cursist Geschiedenis van Joseph Smith 1:34–35 voorlezen. Vraag de klas
om mee te lezen en te zoeken naar een manier waarop de Heer Joseph Smith bij de
vertaling van het Boek van Mormon hielp.

• Op welke manier hielp de Heer Joseph Smith volgens deze verzen bij de
vertaling van de oude kroniek? (De Heer gaf hem de Urim en Tummim.)

Leg uit dat Joseph Smith bij de vertaling van het Boek van Mormon ook een kleine
ovalen steen gebruikte, ook wel ‘zienersteen’ genoemd, die hij enkele jaren vóór hij
de gouden platen kreeg, gevonden had. (Zie ‘Book of Mormon Translation’, Gospel
Topics, lds.org/topics). Volgens het geschiedkundige verslag gebruikte de profeet
soms de Urim en Tummim en soms de zienersteen om te vertalen.

Lees dit citaat voor om de cursisten te laten inzien dat de Heer de Engelse vertaling
van het Boek van Mormon door middel van de Urim en Tummim en de zienersteen
aan de profeet openbaarde:

‘Toen men Joseph om meer details over het vertaalproces vroeg, herhaalde hij meermaals dat de
vertaling “door de gave en macht van God” tot stand gekomen was. Hij voegde daar op een keer
aan toe: “Het is niet de bedoeling dat de wereld alle details over het tevoorschijn komen van het
Boek van Mormon te weten komt.”

‘De schrijvers en anderen die bij de vertaling waren, hebben echter meerdere verslagen gemaakt
waarmee we inzicht in het proces krijgen. In sommige verslagen staat dat Joseph de tekens op de
platen bestudeerde. In de meeste verslagen staat dat Joseph de Urim en Tummim gebruikte
(ofwel de uitleggers, ofwel de zienersteen) en in veel verslagen staat dat hij een steen gebruikte.
Volgens die verslagen stopte Joseph de uitleggers of de zienersteen in een hoed, drukte hij zijn
gezicht in de hoed om extern licht te blokkeren en las hij de Engelse woorden voor die op het
werktuig verschenen. Dat proces doet denken aan een passage uit het Boek van Mormon waarin
staat dat God “een steen [zal] bereiden, die in de duisternis zal schijnen als een licht” [Alma
37:23–24]’ (‘Book of Mormon Translation’, Gospel Topics, lds.org/topics).

Leg uit dat Joseph Smith het Boek van Mormon zonder de hulp van de Heer niet in
zo’n korte tijd had kunnen vertalen. Toon het volgende citaat van ouderling Russell
M. Nelson van het Quorum der Twaalf Apostelen, en vraag een cursist om het voor
te lezen:
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‘Sta eens stil bij de korte periode waarin Joseph Smith het Boek van Mormon
vertaalde. Van april tot juni 1828 vertaalde Joseph de 116 pagina’s, die Martin
Harris later verloor. Joseph begon op dinsdag 7 april 1829 met Oliver Cowdery als
schrijver opnieuw te vertalen. Het manuscript was 85 dagen later, op 30 juni,
klaar. Uiteraard bracht hij niet al die tijd door met vertalen. […] Volgens een
voorzichtige schatting hielden hij en zijn schrijvers maximaal 65 werkdagen over

om het boek te vertalen dat in zijn huidige uitgave 531 pagina’s bevat. (Zie John W. Welch,
Ensign, januari 1988, 46–47.) Dat betekent ongeveer acht pagina’s per dag. Denk daar eens aan
als u een boek vertaalt of uw studie van het Boek van Mormon plant.’ (‘A Treasured Testament’,
Ensign, juli 1993, 61–62).

• Op welke manieren is het Boek van Mormon ‘door de gave en macht van God’
tevoorschijn gekomen?

• Hoe kunnen we te weten komen dat het Boek van Mormon waar is, zelfs als we
niet elk detail over het tevoorschijn komen ervan weten. (We kunnen een
geestelijk getuigenis van het Boek van Mormon ontvangen, ook al kennen we
niet elk detail over de vertaling ervan.)

• Hoe heb jij een getuigenis van het Boek van Mormon gekregen?

Laat een cursist het volgende citaat van president Gordon B. Hinckley voorlezen:

‘Eerst verscheen Moroni met de platen waarop de tekst van het Boek van
Mormon stond. Wat een bijzonder en opmerkelijk gegeven. Josephs verhaal over
de gouden platen was fantastisch. Het was haast ongelofelijk en gemakkelijk in
twijfel te trekken. Zou hij het Boek van Mormon zelf hebben kunnen schrijven?
Hier is het, broeders en zusters, iedereen kan het oppakken en lezen. Elke poging
om een andere draai te geven aan de oorsprong ervan dan zijn uitleg is

vruchteloos gebleken. Hij had weinig opleiding genoten; en toch heeft hij in korte tijd een
vertaling geleverd die in boekvorm ruim 500 bladzijden beslaat. […]

‘In al die jaren hebben critici geprobeerd het verdacht te maken. Zij hebben zich er tegen
uitgesproken. Zij hebben het weggehoond. Maar het heeft hen allen overleefd, en zijn invloed is
nu groter dan die ooit geweest is.’ (‘De steen die van de berg is losgeraakt’, Liahona, november
2007, 85.)

• Wat kun je zeggen om iemand te helpen die het moeilijk vindt om te geloven
dat het Boek van Mormon waar is?

Getuig dat het Boek van Mormon door de gave en macht Gods tevoorschijn is
gekomen.

Leer en Verbonden 17
Het getuigenis van de drie getuigen en van de acht getuigen
Leg uit dat toen Joseph Smith het Boek van Mormon aan het vertalen was, hij
ontdekte dat de Heer anderen als getuige van de oude kroniek zou aanstellen (zie 2
Nephi 27:12–13; Ether 5:2–5). Op dat ogenblik wilden Oliver Cowdery, David
Whitmer en Martin Harris graag die bijzondere getuigen zijn. In Leer en
Verbonden 17 staan de instructies van de Heer aan die mannen.
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Vraag vier cursisten beurtelings een vers uit Leer en Verbonden 17:1–6 voor te
lezen. Vraag de andere cursisten om mee te lezen en op te zoeken wat de Heer de
getuigen opdroeg nadat ze de platen gezien hadden. Vraag de cursisten na het
noemen van hun bevindingen:

• Waarom moesten deze mannen net als de profeten vanouds geloof tonen
voordat de Heer hun toestond om de platen te zien?

• Welke taak kregen deze getuigen volgens de verzen 3–5 nadat ze de platen
gezien hadden?

• Welke taak hebben wij als de Heer de waarheid van het Boek van Mormon aan
ons bekendmaakt? (De strekking van de antwoorden van de cursisten dient het
volgende beginsel te omvatten: Als we een getuigenis van de waarheid
ontvangen, is het onze taak om ervan te getuigen. (Zie ook LV 88:81.) U
kunt ze erop wijzen dat dit beginsel ook een voorbeeld van een patroon in de
Schriften is. ‘Een patroon is een plan, voorbeeld of standaard die je als leidraad
kan gebruiken voor iets dat je veelvuldig maakt of doet.’ [David A. Bednar, ‘A
Reservoir of Living Water’ (haardvuuravond aan de Brigham Young University, 4
februari 2007), 5, speeches.byu.edu].)

• Hoe kunnen we ons geloof tonen door van de waarheid te getuigen?

Vraag een cursist om het verslag van Joseph Smith over zijn ervaring met de drie
getuigen voor te lezen:

‘Martin Harris, David Whitmer, Oliver Cowdery en ikzelf besloten ons in het bos terug te trekken
en probeerden door vurig en nederig gebed de vervulling van de beloften te verkrijgen. [Nadat]
we het twee keer tevergeefs geprobeerd hadden, stelde Martin Harris voor dat hij zich zou
terugtrekken omdat hij dacht dat we wegens zijn aanwezigheid niet ontvingen wat we wilden.
Zo gezegd, zo gedaan. Hij trok zich terug, we knielden weer neer en toen we nog maar enkele
minuten in gebed waren, stond […] er een engel [Moroni] voor ons. Hij had de platen in zijn
handen. […] Hij sloeg de bladen een voor een om zodat we de platen en de graveerselen erop
duidelijk konden zien. […] We hoorden vanuit het heldere licht boven ons een stem: “Deze
platen zijn door de macht van God geopenbaard en ze zijn door de macht van God vertaald. De
vertaling die u hebt gezien is correct, en ik draag u op om te getuigen van wat u nu ziet
en hoort.”

‘Ik liet David en Oliver achter en ging achter Martin Harris aan die ik na een aanzienlijk eind
lopen in vurig gebed vond. Hij vertelde me echter dat hij nog geen succes met de Heer gehad had
en vroeg me ernstig om met hem te bidden, zodat ook hij de zegeningen mocht ontvangen die
wij net ontvangen hadden. We baden samen en verkregen uiteindelijk wat we verlangden, want
voordat we klaar waren, zagen we hetzelfde visioen. Ik aanschouwde het nogmaals en zag en
hoorde dezelfde dingen. Op datzelfde ogenblik riep Martin Harris vervuld van vreugde uit:
“Genoeg, genoeg, mijn ogen hebben aanschouwd, mijn ogen hebben aanschouwd!”’ (In History
of the Church, 1:54–55.)

Joseph keerde terug naar het huis van de familie Whitmer en zei tegen zijn ouders: ‘De Heer heeft
de platen aan drie andere mannen dan mijzelf getoond, die ook een engel gezien hebben en
zullen moeten getuigen van de waarheid van wat ik heb gezegd, want nu weten ze zelf dat ik de
mensen niet voor de gek houd. Ik voel me verlost van een last die bijna ondraaglijk voor me
werd. […] Mijn ziel is verheugd dat ik niet meer helemaal alleen in de wereld ben.’ (In Lucy
Mack Smith, History, 1844–1845, boek 8, p. 11, josephsmithpapers.org/
paperSummarylucy-mack-smith-history-1844-1845).
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• Waarom was Joseph Smith na deze ervaring blij? (Hij was niet meer de enige
getuige van de platen en de hemelse boodschapper.)

Leg uit dat er nog acht andere getuigen waren die de platen mochten zien.

Laat de helft van de klas ‘Het getuigenis van drie getuigen’ en de andere helft ‘Het
getuigenis van acht getuigen’ vooraan in het Boek van Mormon lezen. Vraag de
cursisten op belangrijke elementen van de ervaring van de getuigen te letten. Geef
de cursisten voldoende tijd en vraag ze dan naar hun bevindingen.

• In welk opzicht verschilde de ervaring van de drie getuigen met die van de acht
getuigen? (De drie getuigen hoorden de stem van God en zagen een engel,
maar betastten de platen niet. Joseph Smith toonde de platen aan de acht
getuigen en zij mochten ze betasten. De acht getuigen hadden een tastbaarder
getuigenis van het bestaan van de platen, terwijl de drie getuigen een
geestelijkere ervaring hadden.)

• Waarom was het voor het tevoorschijn komen van het Boek van Mormon zo
belangrijk dat er meerdere getuigen waren?

Sommige cursisten weten misschien niet dat de drie getuigen en enkele van de
acht getuigen de kerk uiteindelijk verlaten hebben. Laat een cursist het volgende
citaat van ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf Apostelen
voorlezen:

‘[Alle] mogelijke bedenkingen in aanmerking genomen, staat het getuigenis van
de drie getuigen als een huis. […] Zoals bekend is, zijn alle drie getuigen, wegens
onenigheid of jaloezie waarbij andere kerkleiders betrokken waren,
geëxcommuniceerd van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste
Dagen binnen ongeveer acht jaar na de publicatie van hun getuigenis. […] Maar
tot het einde van hun leven […] heeft geen van deze getuigen zijn gepubliceerde

getuigenis herzien of ook maar iets gezegd dat enige twijfel oproept over de
waarheidsgetrouwheid ervan.

‘Bovendien is hun getuigenis nooit tegengesproken door andere getuigen. Men kan het
verwerpen, maar hoe verklaart men dat drie mannen met een goede reputatie tot het einde van
hun leven eendrachtig bij dat gepubliceerde getuigenis blijven terwijl ze uitgelachen werden en
op andere manieren gedupeerd raakten? Net als voor het Boek van Mormon zelf is er geen
betere verklaring voor dan in het getuigenis gegeven wordt, de plechtige verklaring van goede,
eerlijke mannen die vertellen wat ze gezien hebben’ (‘The Witness: Martin Harris’, Ensign, mei
1999, 36).

• Hoe wordt het getuigenis van de drie getuigen bekrachtigd door het feit dat ze
hun getuigenis nooit ontkend hebben, zelfs na excommunicatie van de kerk?
(Leg uit dat Oliver Cowdery en Martin Harris zich later opnieuw lieten dopen.)

Vestig de aandacht van de cursisten weer op Leer en Verbonden 17:6 en benadruk
dat dit vers het krachtigste getuigenis van de waarheid van het Boek van Mormon
bevat. Dit vers bevat het getuigenis van God zelf die met een eed verklaart dat het
Boek van Mormon waar is.
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Vraag de cursisten zich voor te stellen dat hun eigen getuigenis van het Boek van
Mormon in elk exemplaar gedrukt kon worden. Vraag de cursisten wat zij in hun
getuigenis zouden vermelden.

Nodig de cursisten uit om vóór de volgende les tot iemand van het Boek van
Mormon te getuigen.

Leesstof voor de cursisten
• Leer en Verbonden 17; Geschiedenis van Joseph Smith 1:29-54

• Neal A. Maxwell, ‘By the Gift and Power of God’, Ensign, januari 1997, 36–41.
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LES 4

Het Boek van Mormon —
de sluitsteen van onze
godsdienst

Inleiding
Het Boek van Mormon is de sluitsteen van onze godsdienst
en bewijst dat God het evangelie van Jezus Christus in deze
tijd op aarde hersteld heeft. President Ezra Taft Benson
(1899–1994) heeft gezegd dat het Boek van Mormon ‘de
sluitsteen van ons getuigenis van Christus [is]. Het is de
sluitsteen van onze leer. Het is de sluitsteen van ons

getuigenis.’ (‘The Book of Mormon—Keystone of Our
Religion’, Ensign, november 1986, 5.) Als de cursisten hun
getuigenis van het Boek van Mormon ontwikkelen, zijn ze
meer bestand tegen wie de waarheid ervan proberen te
weerleggen.

Achtergrondinformatie
• Ezra Taft Benson, ‘The Book of Mormon—Keystone of Our Religion’, Ensign,

november 1986, 4–7.

• Jeffrey R. Holland, ‘Veiligheid voor de ziel’, Liahona, november 2009, 88–90.

• ‘Book of Mormon and DNA Studies’, Gospel Topics, lds.org/topics.

Lessuggesties
Leer en Verbonden 17:6; 19:26; 20:5–12
Het Boek van Mormon bewijst dat God de waarheid in deze tijd hersteld heeft
Zet vóór de les de volgende datums en gebeurtenissen op het bord.

1820 Eerste visioen

1823 Eerste bezoek van Moroni

1829 Priesterschap hersteld

Juni 1829 Vertaling Boek van Mormon voltooid

6 april 1830 Kerk gesticht

• Wat kunnen we uit de volgorde van deze gebeurtenissen leren over de rol van
het Boek van Mormon in de herstelling van het evangelie? (Het Boek van
Mormon moest klaar zijn vóór de kerk hersteld kon worden. Het zou een
belangrijke rol in de verspreiding van het evangelie spelen.)

Leg uit dat toen de kerk in april 1830 gesticht werd het Boek van Mormon net
gedrukt was en er pas twee weken reclame voor gemaakt was. Laat de cursisten
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Leer en Verbonden 20:8–12 in stilte doornemen en letten op wat het Boek van
Mormon bevat en bewijst. Laat de cursisten hun bevindingen desgewenst
markeren. (Noot: u kunt de cursisten tijdens deze cursus aanmoedigen om
belangrijke waarheden in hun Schriften te markeren.) Schrijf terwijl de cursisten
aan het lezen zijn de volgende onvolledige uitspraak op het bord:

Het Boek van Mormon bewijst aan de wereld dat …

Stel de cursisten na voldoende tijd de volgende vragen:

• Hoe zou je op basis van wat je gelezen hebt de uitspraak op het bord
aanvullen? (De strekking van de antwoorden van de cursisten dient de
volgende waarheid te omvatten: Het Boek van Mormon bewijst aan de
wereld dat de Schriften waar zijn, dat God mensen inspireert en hen roept
om in deze tijd zijn werk te doen en dat God onveranderlijk is.

• Hoe bewijst het Boek van Mormon dat God mensen inspireert en roept om in
deze tijd zijn werk te doen?

• Wat weet iemand over de profeet Joseph Smith als hij of zij te weten komt dat
het Boek van Mormon waar is?

Vraag de cursisten Leer en Verbonden 17:6 en 19:26 in stilte te lezen en te letten op
wat die twee verzen gemeen hebben.

• Wat hebben deze twee verzen gemeen? (De verklaring van de Heer dat het
Boek van Mormon waar is.)

• Wat betekent het voor jou om te weten dat de Heer van de waarheid van het
Boek van Mormon getuigd heeft?

Het Boek van Mormon is de sluitsteen van onze godsdienst
Zet de volgende waarheid op het bord: Het Boek van Mormon is de sluitsteen
van onze godsdienst.

• Wat denkt u dat deze uitspraak betekent?

Laat het volgende citaat van president Ezra Taft Benson (1899–1994) zien en door
een cursist voorlezen:

‘Het Boek van Mormon is in drie opzichten de sluitsteen van onze godsdienst. Het
is de sluitsteen van ons getuigenis van Christus. Het is de sluitsteen van onze leer.
Het is de sluitsteen van ons getuigenis.’ (‘The Book of Mormon—Keystone of Our
Religion’, Ensign, november 1986, 5.)

Deel de klas op in groepjes. Laat elk groepje een van deze onderwerpen
bespreken: hoe het Boek van Mormon ‘de sluitsteen van ons getuigenis

van Christus’ is, hoe het ‘de sluitsteen van onze leer’ is, of hoe het ‘de sluitsteen
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van ons getuigenis’ is. (U zult de onderwerpen misschien aan meerdere groepjes
moeten toewijzen.) Geef de groepjes een kopie van het volgende uitreikblad en
vraag ze om het citaat dat bij hun onderwerp past te bespreken.

Het Boek van Mormon — de sluitsteen van onze
godsdienst
‘De sluitsteen van ons getuigenis van Christus’

‘Het Boek van Mormon is de sluitsteen van ons getuigenis van Jezus
Christus, die zelf de hoeksteen is van alles wat we doen. […] Het
getuigenis van de Meester erin [is] helder, zuiver en krachtig. […] Een
groot gedeelte van de christelijke wereld van vandaag verwerpt de
goddelijke aard van de Heiland. Men trekt zijn miraculeuze geboorte, zijn
volmaakte leven en zijn glorierijke opstanding in twijfel. Het Boek van

Mormon onderstreept de waarheid van al deze dingen op niet mis te verstane wijze. Ook
voorziet het ons van de volledigste uitleg van de leer van de verzoening.’ (Ezra Taft Benson,
‘The Book of Mormon—Keystone of Our Religion’, Ensign, november 1986, 5.)

‘De sluitsteen van onze leer’

‘Wij vinden in het Boek van Mormon alle leerstellingen die nodig zijn voor
ons heil. En ze worden duidelijk en eenvoudig uiteengezet, zodat zelfs
kinderen de weg tot heil en verhoging kunnen leren. Het Boek van Mormon
heeft enorm veel te bieden wat ons begrip van de leringen van heil
verdiept. Zonder dit boek zou veel van wat in de andere Schriften staat niet
half zo duidelijk en waardevol zijn.’ (Ezra Taft Benson,‘The Book of

Mormon—Keystone of Our Religion’, Ensign, november 1986, 6.)

‘De sluitsteen van ons getuigenis’

‘Het Boek van Mormon is de sluitsteen van ons getuigenis. Net zo goed als
een gewelf instort wanneer de sluitsteen weggehaald wordt, zo staat of
valt de kerk bij de waarheid van het Boek van Mormon. […] Als het Boek
van Mormon waar is […] dan moet men de aanspraken op de herstelling
en alles wat daarbij hoort ook aanvaarden.’ (Ezra Taft Benson,‘The Book of
Mormon—Keystone of Our Religion’, Ensign, november 1986, 6.)

Vraag de groepjes na verloop van tijd aan de klas te vertellen wat ze
besproken hebben.

Vraag de cursisten tot slot naar hun gevoelens over het Boek van Mormon en vraag
ze te vertellen hoe het een sluitsteen van hun eigen getuigenis is.
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Tegenstanders trachten het Boek van Mormon te weerleggen
Laat een cursist het volgende citaat van ouderling Jeffrey R. Holland van het
Quorum der Twaalf Apostelen voorlezen:

‘[Ruim 180] jaar lang is dit boek als geen ander boek in de hedendaagse
religieuze geschiedenis bestudeerd en bekritiseerd, tegengesproken en
gedeconstrueerd, aangevochten en verscheurd — wellicht als geen ander boek in
welke religieuze geschiedenis ook. En toch houdt het stand. Er zijn ontoereikende
theorieën over de oorsprong ervan geboren, nagepraat en gestorven — van
Ethan Smith tot Solomon Spaulding, en van geestelijk gestoord tot listig geniaal.

Geen van deze belachelijke antwoorden op dit boek hebben ooit enig onderzoek weerstaan
omdat er geen ander antwoord is dan het antwoord van de jonge vertaler, Joseph Smith. Ik sluit
me aan bij de woorden van mijn overgrootvader, die eenvoudigweg heeft gezegd: ‘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.’ (‘Veiligheid voor
de ziel’, Liahona, november 2009, 89).

• Waarom is het belangrijk om te bedenken dat hedendaagse tegenstanders van
de kerk vaak proberen om het Boek van Mormon in diskrediet te brengen?

• Hoe bekrachtigt de uitspraak van ouderling Hollands overgrootvader de
waarheid van het Boek van Mormon?

U kunt als voorbeeld uitleggen dat hedendaagse tegenstanders van de kerk het
Boek van Mormon in diskrediet proberen te brengen door het verband tussen de
volken in het Boek van Mormon en de Amerikaanse indianen door
DNA-onderzoek te weerleggen. Als de cursisten vragen hebben over deze kwestie,
kunt u ze het artikel ‘Book of Mormon and DNA Studies’, op lds.org/topics
aanraden.

Houd vast aan wat je weet
Vraag de cursisten om zich voor te stellen dat een vriend of vriendin zegt dat hij of
zij iets gehoord heeft dat de waarheid van het Boek van Mormon lijkt te
weerleggen.

• Welke raad zou je je vriend of vriendin geven?

• Wat heb je aan je getuigenis van de waarheid van het Boek van Mormon als je
met kritiek tegen het Boek van Mormon geconfronteerd wordt?

Laat een cursist het volgende citaat van ouderling Jeffrey R. Holland van het
Quorum der Twaalf Apostelen voorlezen:

‘In tijden van […] twijfel of moeilijkheden, houd vast aan wat je al hebt, zelfs al
is dat maar weinig. […] Als die tijd komt en problemen zich voordoen waarvan
de oplossing niet onmiddellijk in zicht is, houd dan vast aan wat je al weet en
wees sterk totdat er meer kennis komt.’ (‘Ik geloof, Heere’, Liahona, mei
2010, 93–94.)
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• Hoe kun je de raad van ouderling Holland toepassen als je met vragen over de
echtheid van het Boek van Mormon geconfronteerd wordt? (De cursisten
kunnen uiteenlopende antwoorden geven, maar benadruk dit beginsel: Als we
met vragen of twijfels over het evangelie te maken krijgen, moeten we
vasthouden aan wat we al weten en erop vertrouwen dat we ofwel door
aanvullende studie een antwoord zullen vinden of dat God ons het
antwoord in de toekomst bekend zal maken.

• Welke waarheden weet je al over het Boek van Mormon en de beginselen die
erin staan? Hoe heb je die kennis verkregen?

Toon tot slot het volgende citaat van president Ezra Taft Benson en vraag een
cursist het voor te lezen:

‘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 ijzeren roede vasthoudt, en een bekeerling die dat niet
doet’ (‘The Book of Mormon Is the Word of God’, Ensign, januari 1988, 5).

• Hoe heeft regelmatige studie van het Boek van Mormon je beschermt tegen
mensen die je geloof willen vernietigen?

Geef uw getuigenis van de waarheid van het Boek van Mormon. Vraag de cursisten
te bedenken wat het Boek van Mormon voor hen betekent. Vraag ze te bedenken
hoe ze meer prioriteit aan hun studie van het Boek van Mormon kunnen geven.
Herinner de cursisten aan de belofte van Moroni in Moroni 10:3–5, die zegt dat al
wie hun getuigenis van het Boek van Mormon willen sterken dat kunnen doen
door het boek te bestuderen en erover te bidden.

Leesstof voor de cursisten
• Leer en Verbonden 17:6; 19:26; 20:5–12.

• Jeffrey R. Holland, ‘Veiligheid voor de ziel’, Liahona, november 2009, 88–90.
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LES 5

De herstelling van het
priesterschap

Inleiding
Op 15 mei 1829 verscheen Johannes de Doper aan Joseph
Smith en Oliver Cowdery en herstelde het Aäronisch
priesterschap. Kort daarop verschenen de vroegchristelijke
apostelen Petrus, Jakobus en Johannes aan Joseph en Oliver
en herstelden het Melchizedeks priesterschap. De

Melchizedekse priesterschap heeft het gezag over alle
ambten in de kerk en bestuurt alle geestelijke zaken. In deze
les leren de cursisten hoe de kerk onder leiding van het
Melchizedeks priesterschap werkt.

Achtergrondinformatie
• Thomas S. Monson, ‘Het priesterschap — een heilige gave’,Liahona, mei

2007, 57–60.

• Dallin H. Oaks, ‘De sleutels en het gezag van het priesterschap’, Liahona, mei
2014, 49–52.

• Larry C. Porter, ‘The Restoration of the Aaronic and Melchizedek Priesthoods’,
Ensign, december 1996, 30–47.

Lessuggesties
Geschiedenis van Joseph Smith 1:68–71; Leer en Verbonden 13:1
Johannes de Doper heeft het Aäronisch priesterschap hersteld.
Toon een foto van een doop (zie Een
jongeman wordt gedoopt
[Evangelieplatenboek (2009), nr. 103; zie
ook LDS.org]) en een foto van de
bediening van het avondmaal (zie Het
avondmaal zegenen
[Evangelieplatenboek, nr. 107; zie ook
LDS.org]). Vraag de cursisten te
beschrijven in welk opzicht hun leven
anders zou zijn als ze deze heilige
verordeningen niet hadden. Herinner
de cursisten eraan dat we dankzij de
herstelling van het Aäronisch
priesterschap door deze verordeningen
enkele zegeningen ontvangen.

Vraag een cursist Geschiedenis van
Joseph Smith 1:68 voor te lezen. Laat
de andere cursisten meelezen en letten
op wat Joseph Smith en Oliver Cowdery aan het doen waren dat hen ertoe bewoog
om de Heer over de doop te vragen. Vraag ze naar hun bevindingen.
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Vraag een cursist Geschiedenis van
Joseph Smith 1:69 voor te lezen. Wijs ze
erop dat de woorden van de
boodschapper, Johannes de Doper, ook
in Leer en Verbonden 13 staan. Vraag
de klas:

• Waarom moesten Joseph Smith en
Oliver Cowdery het priesterschap
van een hemelse boodschapper
krijgen? (Er was op dat moment
niemand op aarde die de sleutels
van het priesterschap droeg [zie
Geloofsartikelen 1:5].)

Vraag een cursist Geschiedenis van
Joseph Smith 1:70–71 voor te lezen. Leg
uit dat deze verzen verduidelijken dat
de profeet Joseph de eerste was die het
priesterschap in deze bedeling
uitoefende. Sommige mensen vragen zich af waarom Johannes de Doper Joseph
Smith en Oliver Cowdery niet doopte en waarom de twee mannen opgedragen
werden elkaar het priesterschap te verlenen. U kunt uitleggen dat hoewel een
hemelse boodschapper met het juiste gezag het priesterschap in een nieuwe
bedeling op aarde moest herstellen, alle aardse verordeningen, zoals de doop en
ordeningen, daarna door sterfelijke wezens moesten uitgevoerd worden.
Bovendien zette de instructie van Johannes de Doper dat Joseph en Oliver elkaar
het priesterschap moesten verlenen ‘de ordening en doop in de juiste verhouding
[of de juiste volgorde]’. (Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, Bruce R.
McConkie, 3 delen [1954–1956], 3:91.)

Zet de volgende vraag op het bord:

Hoe ontvangen we dankzij het Aäronisch priesterschap de zegeningen van de
verzoening van Jezus Christus?

Laat de cursisten over die vraag nadenken terwijl u het volgende citaat van
ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf Apostelen voorleest:
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‘Wat betekent het dat het Aäronisch priesterschap “de sleutels van de bediening
van engelen” omvat en van het “evangelie van bekering en van de doop tot
vergeving van zonden”? In de verordeningen van de doop en het avondmaal
vinden we de betekenis. De doop dient voor de vergeving van zonden en het
avondmaal is een hernieuwing van de verbonden en zegeningen van de doop.
Aan beiden dient bekering vooraf te gaan. […]

‘Niemand van [ons] is na zijn doop zonder zonde gebleven. Zonder enige maatregelen voor
verdere reiniging na onze doop zouden we met betrekking tot geestelijke zaken allemaal verloren
zijn. […]

‘Ons is geboden ons van onze zonden te bekeren, met een gebroken hart en verslagen geest tot
de Heer te komen en aan het avondmaal deel te nemen, overeenkomstig de verbonden ervan.
Wanneer we zo onze doopverbonden hernieuwen, hernieuwt de Heer het reinigende effect van
onze doop. […]

‘Het Aäronisch priesterschap is hierbij uiterst belangrijk. Al de essentiële stappen die tot
vergeving van zonden leiden, worden door de heilsverordening van de doop en de hernieuwende
verordening van het avondmaal uitgevoerd.’ (‘The Aaronic Priesthood and the Sacrament’,
Ensign, november 1998, 37–38.)

Vraag de cursisten om de vraag op het bord te beantwoorden. Getuig dat de
verordeningen van het Aäronisch priesterschap veel zegeningen van de
verzoening van Jezus Christus beschikbaar stellen, waaronder de doop tot
vergeving van zonden.

Geschiedenis van Joseph Smith 1:72; Leer en Verbonden 84:19–22;
107:8, 18–19
Petrus, Jakobus en Johannes hebben het Melchizedeks priesterschap hersteld
Vraag een cursist Geschiedenis van Joseph Smith 1:72 voor te lezen en laat de
andere cursisten meelezen. Om de cursisten de context van deze tekst te laten
begrijpen, kunt u uitleggen dat Joseph Smith en Oliver Cowdery kort na het bezoek
van Johannes de Doper het Melchizedeks priesterschap van Petrus, Jakobus en
Johannes ontvingen. Dat gebeurde in mei 1829 in de buurt van de rivier de
Susquehanna. (Zie Larry C. Porter, ‘The Restoration of the Aaronic and
Melchizedek Priesthoods’, Ensign, december 1996, 30–47). Na de stichting van de
kerk ontving de profeet andere openbaringen over de leer en het doel van het
priesterschap. Het priesterschap is een belangrijk thema in de Leer en Verbonden.

Laat de cursisten Leer en Verbonden 84:19 en 107:8, 18–19 in stilte bestuderen en
letten op hoe deze verzen het gezag van het Melchizedeks priesterschap
beschrijven. U kunt ze in overweging geven om een kruisverwijzing te maken van
deze teksten. (Noot: een kruisverwijzing is een hulpmiddel bij de Schriftstudie dat
meer informatie over en inzicht in de tekst kan geven.) Vraag de cursisten na
voldoende tijd wat ze over het Melchizedeks priesterschap geleerd hebben. Zet
terwijl de cursisten antwoorden de volgende zinsneden op het bord:

Bedient het evangelie
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Omvat sleutels van de verborgenheden van het koninkrijk

Omvat de sleutel tot de kennis van God

Omvat de sleutels van de geestelijke zegeningen van de kerk

Omvat sleutels van het ontvangen van openbaring

Omvat sleutels van de gemeenschap met hemelse heerscharen en van de
tegenwoordigheid van de Vader en de Zoon

U kunt de antwoorden op het bord samenvatten door deze waarheid te
benadrukken: Het Melchizedeks priesterschap omvat de sleutels van alle
verordeningen en geestelijke zegeningen van de kerk. Stel enkele of alle
onderstaande vragen om de cursisten de zinsneden op het bord verder duidelijk
te maken:

• Op welke manieren ‘bedient’ het Melchizedeks priesterschap het evangelie?
(LV 84:19.) (Mogelijke antwoorden: specifieke verordeningen verrichten en de
kerk presideren en leiden.)

• Wat betekent het dat het Melchizedeks priesterschap ‘de sleutel van de
verborgenheden van het koninkrijk’ omvat? (LV 84:19.) (U kunt misschien
uitleggen dat ‘de verborgenheden of geheimenissen van God geestelijke
waarheden [zijn] die alleen door openbaring gekend worden.’ [Gids bij de
Schriften, ‘Verborgenheden van God’, scriptures.lds.org]. Dit vers verwijst onder
andere naar de tempelverordeningen die spoedig aan Joseph Smith
geopenbaard zouden worden en het feit dat ze door het gezag van het
Melchizedeks priesterschap verricht moeten worden. In de tempel kunnen
waardige leden van de kerk sommige ‘verborgenheden van God’ te weten
komen door er aan de verordeningen deel te nemen en de bijbehorende
verbonden na te komen.)

• Hoe geeft het Melchizedeks priesterschap ons ‘kennis van God’? (LV 84:19.)
(We krijgen kennis van God door aan verordeningen deel te nemen die door de
Melchizedekse priesterschap verricht worden.)

Om de cursisten de zinsnede ‘kennis van God’ duidelijker te maken, kunt u dit
citaat van president James E. Faust (1920–2007) van het Eerste Presidium
voorlezen:

‘Wat is de sleutel van de kennis Gods, en kan iemand die in zijn bezit krijgen?
Zonder het priesterschap kan er geen volheid van de kennis Gods zijn. De profeet
Joseph Smith heeft gezegd: “Het Melchizedeks priesterschap […] is het kanaal
waardoor alle kennis, leer, het heilsplan en elke belangrijke zaak uit de hemel
wordt geopenbaard.” [Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith (2007), 116.]’
(‘The Key of the Knowledge of God’, Ensign, november 2004, 52.)

Vraag een cursist Leer en Verbonden 84:20–22 voor te lezen. Laat de andere
cursisten meelezen en letten op manieren waarop elk lid van de kerk de geestelijke
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zegeningen van het Melchizedeks priesterschap kan ontvangen. Stel daarna de
volgende vragen:

• Welke verordeningen kunnen alleen door het gezag van het Melchizedeks
priesterschap verricht worden? (Bevestigingen, het Melchizedeks priesterschap
verlenen, tempelverordeningen, naamgeving van een kind, de zieken zalven,
patriarchale zegens, iemand aanstellen.)

• Hoe kan iemand dankzij priesterschapsverordeningen ‘de macht der
goddelijkheid’, oftewel de macht om als God te worden, ervaren?

• Hoe bereiden de verordeningen van het Melchizedeks priesterschap ons voor
op het zien van het aangezicht van God?

• Hoe ben je dankzij priesterschapsverordeningen meer als God geworden?

• Welke andere ervaringen hebben bijgedragen tot je waardering voor en
getuigenis van het priesterschap?

Geef desgewenst uw eigen getuigenis van de zegeningen van het priesterschap.
Moedig de cursisten aan te bedenken hoe ze de raad van hun priesterschapsleiders
beter op kunnen volgen.

Leesstof voor de cursisten
• Geschiedenis van Joseph Smith 1:68–72; Leer en Verbonden 13:1; 84:18–22;

107:1–19.

• Thomas S. Monson, ‘Het priesterschap — een heilige gave’,Liahona, mei
2007, 57–60.
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LES 6

De stichting van de kerk
Inleiding
In een openbaring aan de profeet Joseph Smith gebood de
Heer dat zijn kerk op 6 april 1830 gesticht moest worden (zie
LV 20, inleiding; LV 20:1). Die openbaring gaf de leden ook
meer begrip van de zending en leringen van de Heiland. In
een openbaring in Leer en Verbonden 1:30 noemt de Heer de

herstelde kerk ‘de enige ware en levende kerk op het
oppervlak der gehele aarde’, wat de belangrijke rol
benadrukt die de kerk in de laatste dagen en in ons
leven speelt.

Achtergrondinformatie
• Henry B. Eyring, ‘De ware en levende kerk’, Liahona, mei 2008, 20–24.

• ‘De oprichting van de Kerk van Jezus Christus’, hoofdstuk 6 in De geschiedenis
van de kerk in de volheid van tijden, 2e uitgave (Lesboek kerkelijke
onderwijsinstellingen, 2003), 67–69.

• Boyd K. Packer, ‘The Only True Church’, Ensign, november 1985, 80–83.

• Jeffrey G. Cannon, ‘“Build Up My Church”: D&C 18, 20, 21, 22’, de reeks
Revelations in Context, 3 januari 2013, history.lds.org.

Lessuggesties
Leer en Verbonden 20:1–3
De herstelling van de kerk van Jezus Christus
Vraag de cursisten aan het begin van de les wat ze weten over de kerk die Jezus
Christus in de nieuwtestamentische tijd oprichtte. Vraag dan:

• Wat is er na de dood van de apostelen met de kerk van Jezus Christus gebeurd?

• Hoe verklaart dat de noodzaak tot een herstelling van de kerk van Jezus
Christus?

Vraag een cursist het volgende citaat voor te lezen terwijl de andere cursisten
luisteren en letten op manieren waarop de oprichting van De Kerk van Jezus
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen belangrijke kenmerken herstelde van
de kerk die Jezus Christus in nieuwtestamentische tijden gesticht had.

‘Op 6 april 1830, elf dagen nadat het Boek van Mormon voor het eerst aan het publiek te koop
werd aangeboden, kwam er op de boerderij van Peter Whitmer sr. in Fayette (New York) een
groep van ongeveer zestig mensen bijeen. Daar richtte Joseph Smith officieel de kerk op, die later
door openbaring De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen genoemd werd
(zie LV 115:4). Het was een vreugdevolle gelegenheid waarbij de Geest overvloedig werd
uitgestort. Het avondmaal werd bediend, gelovigen werden gedoopt, de gave van de Heilige
Geest werd verleend, en er werden mannen tot het priesterschap geordend. In een openbaring
die hij tijdens de bijeenkomst ontving, wees de Heer Joseph Smith aan als leider van de kerk, als
‘gij […], vertaler, profeet, apostel van Jezus Christus en ouderling van de kerk door de wil van
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God de Vader en de genade van uw Here Jezus Christus’ (LV 21:1). De Kerk van Jezus Christus
was weer op aarde gevestigd.’ (Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith [2007], 9–10.)

Laat de cursisten enkele kenmerken beschrijven die de herstelde kerk van Jezus
Christus en de nieuwtestamentische kerk gemeen hebben.

Leg uit dat het nuttig is om de inleiding van de afdelingen in de Leer en Verbonden
te lezen. Dat verduidelijkt de historische context van de openbaringen. Vraag een
cursist de inleiding bij Leer en Verbonden 20 voor te lezen. (U kunt eventueel
vermelden dat er in de Engelstalige uitgave van 2013 van de Leer en Verbonden
historische informatie aan de inleiding toegevoegd is, die niet in de uitgave van
1981 staat.) Laat een andere cursist Leer en Verbonden 20:1–3 voorlezen. Vraag de
klas mee te lezen en te letten op inzichten in de herstelling van het
evangelie. Vraag:

• Welke waarheden over de herstelling van het evangelie worden in deze verzen
vermeld? (Een van de waarheden die de cursisten dienen te benoemen is dat
Joseph Smith door God geroepen en geboden was om de kerk van Jezus
Christus te stichten.)

Lees de volgende uitspraak van president Gordon B. Hinckley (1910–2008) voor:

‘Joseph Smith en de zijnen [kwamen] in de onopvallende houten woning op het
land van de boerderij van Peter Whitmer [bijeen], in het rustige plaatsje Fayette
(New York), en [stichtten] de Kerk van Christus. […]

‘Uit die oorspronkelijke zes leden is een grote familie gelovigen voortgekomen.
[…] Uit dat oorspronkelijke stille plaatsje is een beweging ontstaan die nu over
ruim 160 landen over de hele wereld verspreid is. […] Dat is een opmerkelijke

ontwikkeling. Er wonen meer leden van de kerk buiten dit land dan erin. Dat is ook opmerkelijk.
Geen enkele andere kerk die in Amerika is opgekomen, is zo snel gegroeid of heeft zich zo wijd
verbreid. […] Het is een ongeëvenaard fenomeen.’ (‘De kerk gaat voorwaarts’, Liahona, juli
2002, 4.)

• Wat vind je opmerkelijk aan de snelle groei van de kerk in de laatste dagen?

• Hoe kunnen wij als enkeling bijdragen aan de groei van de kerk van de Heer in
deze tijd?

Leer en Verbonden 20:17–37, 68–69
De leer van de Kerk van Jezus Christus en plichten van gedoopte leden
Leg uit dat afdeling 20 van de Leer en Verbonden in de beginjaren van de kerk als
de Artikelen en Verbonden van de kerk bekendstond. Deze afdeling bevat veel
instructies van de Heer over de leer van de Kerk van Jezus Christus en de plichten
van haar leden. Deze openbaring werd in de beginjaren van de kerk in sommige
conferenties voorgelezen.

Vraag de cursisten zich voor te stellen dat ze een nieuw lid van de kerk in 1830 zijn
en willen weten waarin ze als lid van de Kerk van Jezus Christus moeten geloven.
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Laat de helft van de klas Leer en Verbonden 20:17–28 lezen en laat de andere helft
de verzen 29–36 lezen en letten op leerstellingen die alle leden van de herstelde
kerk van de Heer dienen te weten. Laat ze hun bevindingen desgewenst markeren.

Geef ze voldoende tijd en vraag ze dan naar waarheden die ze gevonden hebben
en laat ze uitleggen waarom die voor hen belangrijk zijn. U kunt daarna de
volgende waarheid op het bord zetten: De Heer verduidelijkte door openbaring
de leer en de beginselen waarop zijn evangelie gebaseerd is.

Laat de helft van de klas Leer en Verbonden 20:37 lezen en letten op de vereisten
voor wie zich wil laten dopen. Laat de andere helft van de klas Leer en Verbonden
20:68–69 lezen en letten op wat de Heer na onze doop van ons verwacht. Wijs ze
erop dat de instructies in deze verzen een duidelijk patroon vormen dat de leden
van de kerk kunnen volgen.

Bespreek de volgende vragen met de cursisten:

• Wat moet iemand laten blijken vóór hij of zij zich mag laten dopen? (De
cursisten dienen het volgende te vinden: Vóór iemand zich mag laten dopen,
moet hij nederig en berouwvol zijn, gewillig om de naam van Jezus
Christus op zich te nemen en vastberaden om Hem tot het einde te
dienen.)

• Wat verwacht de Heer na onze doop van ons? (De strekking van de antwoorden
van de cursisten dient de volgende waarheid te omvatten: Na de doop tonen
we de Heer dat we waardig zijn door een godvruchtige wandel en
omgang.)

• Wat betekent het om ‘een godvruchtige wandel en omgang [te] tonen’? (LV
20:69.)

• Waarom kunnen leden van de kerk die ‘in heiligheid voor het aangezicht des
Heren’ wandelen zegeningen ontvangen? (LV 20:69.)

Als u voldoende tijd hebt, kunt u de cursisten erop wijzen dat de leerstellingen en
gebruiken van de kerk in Leer en Verbonden 20 ook in het Boek van Mormon
staan, waardoor we beter begrijpen dat de Kerk van Jezus Christus in alle
bedelingen eigenlijk hetzelfde geweest is. De leerstellingen in Leer en Verbonden
20:17–36 staan bijvoorbeeld ook in het Boek van Mormon. En de verordeningen en
gebruiken in Leer en Verbonden 20:73–80 staan ook in het Boek van Mormon.

Leer en Verbonden 1:30
De ‘enige ware en levende kerk’
Leg uit dat veel mensen in deze tijd geloven dat alle kerken waar en in Gods ogen
even goed zijn. De Heer heeft echter anderhalf jaar na de oprichting van De Kerk
van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen een belangrijke beschrijving
van de kerk gegeven. Vraag de cursisten Leer en Verbonden 1:30 in stilte door te
lezen. Vraag dan:

• Hoe beschreef de Heer de herstelde kerk? (De cursisten dienen de volgende
waarheid te onder woorden te brengen: De Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen is de enige ware en levende kerk op aarde.)
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• Wat betekent het voor jou dat De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen ‘de enige ware en levende kerk’ op aarde is? (Herinner de
cursisten er eerst aan dat die leer niet wil zeggen dat we ons beter dan een
ander behoren te voelen.)

Toon de volgende citaten van president Henry B. Eyring van het Eerste Presidium
en ouderling David A. Bednar van het Quorum der Twaalf Apostelen, en vraag een
cursist om ze voor te lezen: Laat de andere cursisten meelezen en letten op waarom
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen ‘de enige ware en
levende kerk’ is.

‘Dit is de ware kerk, de enige ware kerk, want zij heeft de sleutels van het
priesterschap. Alleen in deze kerk heeft de Heer de macht gevestigd om op aarde
te verzegelen en in de hemel, net als in de tijd van de apostel Petrus. Die sleutels
zijn teruggegeven aan Joseph Smith, die daarmee bevoegd was om ze op de
leden van het Quorum der Twaalf te bevestigen.’ (Henry B. Eyring,‘De ware en
levende kerk’, Liahona, mei 2008, 20).

‘De Heer heeft verklaard dat De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen “de enige ware en levende kerk op het oppervlak der gehele
aarde” is (LV 1:30). Deze herstelde kerk is waar omdat zij de kerk van de Heiland
is; Hij is “de weg en de waarheid en het leven” (Johannes 14:6). En zij is een
levende kerk vanwege de werkingen en gaven van de Heilige Geest.’ (David A.
Bednar, ‘Ontvang de Heilige Geest’, Liahona, november 2010, 97.)

• Hoe maken de waarheden die president Eyring en ouderling Bednar aanhalen
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen anders dan alle
andere kerken op aarde? (Ze is de kerk van de Heiland, ze heeft de werkingen
en gaven van de Heilige Geest en de sleutels van het priesterschap. U kunt de
cursisten in overweging geven om een paar van deze ideeën in de kantlijn van
hun Schriften naast Leer en Verbonden 1:30 te noteren.)

Leg uit dat president Boyd K. Packer van het Quorum der Twaalf Apostelen Leer en
Verbonden 1:30 geciteerd heeft en vervolgens uitgelegd heeft waarom deze
goddelijke beschrijving van de kerk zo belangrijk is. Laat een cursist de volgende
uitspraak van president Packer voorlezen:

‘Als je deze leerstelling niet gelooft, kun je de herstelling niet
rechtvaardigen. […]

‘We hebben de leerstelling van de enige ware kerk niet uitgevonden. Die kwam
van de Heer. Welke indruk anderen ook van ons hebben, hoe arrogant we ook
lijken, welke kritiek we ook krijgen, we moeten iedereen die wil luisteren in die
leerstelling onderwijzen. […]

‘We beweren niet dat anderen geen waarheid hebben. De Heer heeft gezegd dat ze ‘een schijn
van godsvrucht’ hebben. Bekeerlingen kunnen al hun waarheid mee naar de kerk brengen en
eraan toevoegen’ (‘The Only True Church’, Ensign, november 1985, 82).
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• Hoe verduidelijkt die leer de noodzaak tot de herstelling?

Laat de cursisten uitleggen hoe mensen zelf te weten kunnen komen dat De Kerk
van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen waar is.

Leesstof voor de cursisten
• Leer en Verbonden 1:30; 20:1–3, 17–37, 68–69.

• Henry B. Eyring, ‘De ware en levende kerk’, Liahona, mei 2008, 20–24.
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LES 7

Verkondig het eeuwig
evangelie

Inleiding
De Leer en Verbonden bevat openbaringen van de Heer aan
specifieke leden van de kerk, bij monde van de profeet Joseph
Smith, waarin de leden opgedragen wordt om bekering te
prediken en zijn uitverkorenen te vergaderen. De kerk groeide
snel omdat zendelingen door de profeet Joseph Smith

geroepen werden en een werktuig in de handen van de Heer
werden. Dankzij het zendingswerk ontvangen de leden van
de kerk in deze tijd zegeningen als ze hun taak om het
evangelie te verkondigen erkennen en uitvoeren.

Achtergrondinformatie
• Neil L. Andersen, ‘Het is een wonder’,Liahona, mei 2013, 77–80.

• L. Tom Perry, ‘Zielen tot Mij brengen’, Liahona, mei 2009, 109–112.

Lessuggesties
Leer en Verbonden 29:4–7; 33:2–7
De Heer roept dienstknechten om zijn kinderen te vergaderen
Laat het volgende citaat van president Ezra Taft Benson (1910–2008) zien en door
een cursist voorlezen:

‘Het zendingswerk is het levensbloed van de kerk. Het is de voornaamste manier
om haar te laten groeien. Door dat werk heeft de kerk haar huidige omvang
bereikt.’ (‘Zendingswerk’, Eerste wereldwijde instructiebijeenkomst voor
leidinggevenden, 11 januari 2003, 17.)

• Hoe is het zendingswerk volgens jou ‘het levensbloed van de kerk’?

Leg uit dat in de beginjaren van de herstelling mensen de profeet vaak om een
openbaring voor hen vroegen om te weten hoe ze tot het werk van de Heer
konden bijdragen. Soms ontving hij openbaringen voor één persoon en soms voor
meerdere. Leg uit dat Leer en Verbonden 33 een voorbeeld is van een openbaring
voor twee personen: Ezra Thayer (of Thayre) en Northrop Sweet.

Vraag enkele cursisten beurtelings een vers uit Leer en Verbonden 33:2–7 voor te
lezen. Vraag de andere cursisten om mee te lezen en te letten op woorden,
zinsneden en zinnebeelden die de Heer gebruikt, en die op onze rol in het
zendingswerk slaan en het belang van de verkondiging van het evangelie in de
laatste dagen benadrukken.

• Welke zinnebeelden gebruikt de Heer? (U kunt de antwoorden van de cursisten
eventueel op het bord zetten.)
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• Hoe illustreren deze zinnebeelden onze rol in het zendingswerk en
benadrukken ze het belang van de verkondiging van het evangelie?

Laat de cursisten vers 6 aandachtig bestuderen en letten op wat er bereikt wordt als
we het evangelie verkondigen. Vraag ze vervolgens met hun eigen woorden te
vertellen wat ze gevonden hebben. (De strekking van de woorden van de cursisten
dient het volgende beginsel te omvatten: Als we het evangelie van Jezus
Christus verkondigen, vergaderen we de uitverkorenen van de Heer. U kunt
vertellen dat Ezra Thayer na deze openbaring ‘zijn schuur vulde’ met mensen om te
luisteren naar Joseph Smith en anderen die het evangelie verkondigden.
[Documents, Volume 1: July 1828–June 1831, deel 1 van de reeks Documents van The
Joseph Smith Papers (2013), 206.])

Lees deze definitie van ouderling Bruce R. McConkie (1915–1985) van het Quorum
der Twaalf Apostelen over de vergadering van Israël voor:

‘De vergadering van Israël bestaat uit het geloven, aanvaarden en naleven van
alles wat de Heer zijn uitverkoren volk eens heeft aangeboden. […] Ze bestaat
uit geloof in het evangelie, toetreding tot de kerk en ingaan in het koninkrijk.’ (A
New Witness for the Articles of Faith [1985], 515.)

Laat een cursist het volgende verhaal voorlezen over enkele van de eerste
zendelingen die na de oprichting van de kerk geroepen werden. Laat de cursisten
letten op hoe deze zendelingen erin slaagden om een aantal uitverkorenen van de
Heer te vergaderen.

‘[In de herfst van 1830] openbaarde de Heer aan Joseph Smith dat Oliver Cowdery, Peter
Whitmer jr., Parley P. Pratt en Ziba Peterson “naar de Lamanieten [moesten] gaan en mijn
evangelie tot hen [moesten] prediken” (LV 28:8; 30:5–6; 32:1–3). Die zendelingen reisden
ongeveer 2400 kilometer en predikten kort onder verschillende indiaanse stammen. […] De
zendelingen kregen echter pas echt succes toen ze Kirtland (Ohio, VS) aandeden. Daar doopten
ze ongeveer 130 bekeerlingen, hoofdzakelijk uit de hervormde doopsgezinde gemeente van
Sidney Rigdon, waarmee ze de basis legden van een vergaderplaats voor honderden kerkleden
die het daaropvolgende jaar zouden arriveren. De zendelingen maakten ook bekeerlingen onder
de kolonisten in Jackson County (Missouri, VS), waar later de stad Zion zou worden gevestigd.’
(Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith [2007], 162; zie ook Richard Dilworth Rust, ‘A
Mission to the Lamanites: D&C 28, 30, 32’, de reeks Revelations in Context, 22 februari 2013,
history.lds.org.)

Leg uit dat dankzij deze bekeringen in het noorden van Ohio het lidmaatschap van
de kerk toen meer dan verdubbelde.

Laat de cursisten Leer en Verbonden 29:4–7 in stilte doornemen en letten op een
beschrijving van ‘de uitverkorenen van de Heer’.

• Hoe omschreef de Heiland zijn uitverkorenen?
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Leg uit dat het werk van de eerste zendelingen die buiten Noord-Amerika
werkzaam waren een indrukwekkend voorbeeld is van de manier waarop de Heer
zijn dienstknechten inzet om zijn uitverkorenen te vergaderen. Vraag een cursist de
volgende samenvatting voor te lezen. Laat de anderen meelezen en letten op de
raad van de profeet Joseph Smith aan ouderling Heber C. Kimball (1801–1868).

‘Heber C. Kimball, lid van het Quorum der Twaalf, herinnerde zich later: “Op ongeveer de eerste
dag van juni 1837 kwam de profeet Joseph in […] de Kirtlandtempel bij mij en fluisterde mij toe:
‘Broeder Heber, de Geest van de Heer heeft mij ingefluisterd: “Laat mijn dienstknecht Heber naar
Engeland gaan en mijn evangelie verkondigen en de deur naar het heil voor die natie
opendoen.”’” Ouderling Kimball voelde zich overweldigd door de gedachte aan zo’n
onderneming: “Ik voelde me een van de zwakste dienstknechten van God. Ik vroeg Joseph wat ik
moest zeggen als ik daar aankwam; hij zei dat ik het de Heer moest vragen en dat Hij mij zou
leiden en dat dezelfde geest door mij zou spreken die hem [leidde].”

‘De profeet verstrekte ook zendingsoproepen aan Orson Hyde, Willard Richards en Joseph
Fielding in Kirtland, en aan Isaac Russell, John Snyder en John Goodson in Toronto (Canada). Die
broeders zouden zich bij ouderling Kimball voegen op zijn zending naar Engeland. Ze kwamen bij
elkaar in New York City en vertrokken op 1 juli 1837 met het schip de Garrick naar
Groot-Brittannië. Deze eerste zending buiten Noord-Amerika leverde de kerk alleen al in het
eerste jaar dat de zendelingen in Engeland doorbrachten zo’n tweeduizend bekeerlingen op.
Ouderling Kimball schreef verheugd aan de profeet: “Ere zij God, Joseph — de Heer is met ons
onder de naties!”

‘Een tweede apostolische zending naar Groot-Brittannië met de meeste leden van de Twaalf,
onder leiding van Brigham Young, vond plaats op aanwijzing van de profeet, vanuit Nauvoo. De
Twaalf vertrokken in de herfst van 1839 en arriveerden in 1840 in Engeland. Daar begonnen zij
een werk waarmee zij tegen 1841 meer dan zesduizend bekeerlingen tot de kerk zouden
brengen.’ (Leringen: Joseph Smith, 353, 355.)

• Welke raad gaf de profeet Joseph Smith aan Heber C. Kimball?

• Wanneer heb jij de hulp van de Heer gevoeld toen je probeerde het evangelie te
verkondigen?

Leer en Verbonden 4:1–7; 18:10–16; 31:1–12; 34:5–6; 39:20–23; 88:81
Wie gewaarschuwd is, moet zijn naasten waarschuwen
Leg uit dat de leden in de Leer en Verbonden meermaals herinnerd worden aan de
taak en zegeningen van het zendingswerk. Onze taak om het evangelie te
verkondigen is een terugkerend patroon en thema in de openbaringen in de Leer
en Verbonden. Door patronen en thema’s te leren herkennen, kan de lezer zich
beter aan de woorden van Christus vergasten. (Zie David A. Bednar, ‘A Reservoir of
Living Water’ [haardvuuravond aan de Brigham Young University, 4 februari 2007],
speeches.byu.edu).

Vraag de cursisten Leer en Verbonden 88:81 in stilte te lezen en dan met hun eigen
woorden samen te vatten hoe dat op de leden van de kerk in deze tijd slaat. (De
cursisten kunnen bijvoorbeeld antwoorden dat al wie het evangelie van Jezus
Christus aanvaard heeft, de plicht heeft het aan anderen te verkondigen.
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Toon deze tabel of zet die op het bord. Deel de klas op in drie groepen en geef
iedere groep een van de teksten. Laat de cursisten hun toegewezen tekst lezen en
letten op de taken en beloofde zegeningen van de verkondiging van het evangelie.

Taken Zegeningen

Leer en Verbonden 4:1–7

Leer en Verbonden 18:10–16

Leer en Verbonden 31:1–12

Vraag de cursisten na verloop van tijd hun bevindingen aan de klas te vertellen.

Toon het volgende citaat van ouderling David A. Bednar van het Quorum der
Twaalf Apostelen en laat een cursist het voorlezen. Vraag de cursisten om te letten
op hoe ouderling Bednar onze persoonlijke taak om het evangelie te verkondigen
beschrijft.

‘Toegewijde discipelen van Jezus Christus waren altijd dappere zendelingen en
zullen dat altijd zijn. Een zendeling is een volgeling van Christus die van Hem als
Verlosser getuigt en de waarheden van het evangelie verkondigt.

‘De Kerk van Jezus Christus is altijd een zendingskerk geweest en zal dat ook
altijd blijven. Ieder lid van de kerk van de Heiland heeft de plechtige verplichting
om mee te werken aan het vervullen van de heilige opdracht die de Heer aan zijn

apostelen gaf en waarover we in het Nieuwe Testament kunnen lezen:

‘“Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en
van de Heilige Geest,

‘“hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot
de voleinding van de wereld. Amen’ (Mattheüs 28:19–20).

‘Heiligen der laatste dagen nemen de taak om alle volken in alle landen over de Heer, Jezus
Christus, en zijn herstelde evangelie te onderwijzen serieus. […]

‘Ja, wij zien het als een plechtige taak om deze boodschap naar iedere natie, geslacht, taal en
volk te brengen.’ (‘Kom en zie’, Liahona, november 2014, 107.)

• Waarom dienen de leden van de kerk van de Heiland zendingswerk als een
heilige plicht te beschouwen?

Toon het volgende citaat van ouderling L. Tom Perry van het Quorum der Twaalf
Apostelen en laat een cursist het voorlezen. Laat de anderen meelezen en
nadenken over waarom ze ijveriger het evangelie moeten verkondigen.
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‘In het evangelie staat de verzoening van onze Heer en Heiland centraal. De
verzoening heeft de kracht in zich om zonden af te wassen, te genezen en
eeuwig leven te ontvangen. Alle onvoorstelbare zegeningen van de verzoening
zijn alleen weggelegd voor degenen die leven volgens de beginselen van het
evangelie en die de verordeningen ervan ontvangen — geloof in Jezus Christus,
bekering, de doop, de gave van de Heilige Geest en volharding tot het einde.

Onze geweldige zendingsboodschap aan de wereld is dat de hele mensheid kan worden gered en
deel kan uitmaken van de kudde van de Goede Herder, namelijk Jezus Christus.

‘Onze zendingsboodschap krijgt extra kracht door de kennis van de herstelling. Wij weten dat
God in onze tijd tot zijn profeten spreekt, net als Hij dat vroeger deed. Wij weten ook dat zijn
evangelie ons wordt bediend door de macht en het gezag van het herstelde priesterschap. Geen
andere boodschap is van zulk groot en eeuwig belang voor iedereen die nu leeft.’ (‘Zielen tot Mij
brengen’, Liahona, mei 2009, 110–111.)

• Waarom dienen we het evangelie ijveriger te verkondigen? (De cursisten
behoren het volgende te noemen: Als we anderen over het evangelie
vertellen, bieden we hen de zegeningen van de verzoening van Jezus
Christus aan.

Laat de cursisten Leer en Verbonden 34:5–6; 39:20–23 bestuderen en letten op nog
een belangrijke reden waarom de Heer ons opgedragen heeft de boodschap van
het evangelie te verkondigen. (De strekking van de woorden van de cursisten dient
de volgende waarheid te omvatten: Als we anderen over het evangelie vertellen,
bereiden we hen op de wederkomst van Jezus Christus voor.)

• Hoe motiveert je begrip van het eeuwig belang van het evangelie je om
andersgelovigen erover te vertellen?

• Beschrijf een moment waarop je het evangelie verkondigd hebt.

Geef de cursisten een paar minuten de tijd om na te denken en te noteren wat ze
kunnen doen om het evangelie te verkondigen. Ze kunnen bijvoorbeeld de naam
opschrijven van iemand die ze kennen die geen lid van de kerk is en zich
voornemen om die persoon over het evangelie te vertellen. Laat een paar cursisten
vertellen wat ze zich voorgenomen hebben. Moedig de cursisten aan om met de
ingevingen die ze gekregen hebben aan de slag te gaan en dagelijks te bidden om
mogelijkheden tot zendingswerk.

Leesstof voor de cursisten
• Leer en Verbonden 4:1–7; 18:10–16; 29:4–7; 31:1–12; 33:2–7; 34:5–6; 39:20–23;

88:81.

• Neil L. Andersen, ‘Het is een wonder’, Liahona, mei 2013, 77–80.
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LES 8

De vergadering van Israël in
de laatste dagen

Inleiding
Minder dan een jaar na de oprichting van de kerk droeg de
Heer de heiligen op zich in Ohio te vergaderen (zie LV 37:3).
Sinds die tijd hebben de heiligen der laatste dagen zich op
aanwijzing van de profeet op verschillende plaatsen

vergaderd om er een veilige woonplaats te vestigen. In deze
les leren de cursisten dat de Heer zijn volk vergadert om hen
te sterken en voor te bereiden op grotere zegeningen,
waaronder de zegeningen van de tempel (zie LV 84:4).

Achtergrondinformatie
• Russell M. Nelson, ‘De vergadering van het verstrooide Israël’, Liahona,

november 2006, 79–82.

Lessuggesties
Leer en Verbonden 38:31–33; 39:15; 95:8; 110:9
De oproep om zich in Ohio te vergaderen
Toon de kaart ‘De gebieden New York, Pennsylvania, en Ohio in de Verenigde
Staten’ (Kaarten kerkgeschiedenis, nr. 3), aan het eind van de Leer en Verbonden
of een andere kaart van dat gebied.

Laat de cursisten de plek zoeken waar de volgende belangrijke gebeurtenissen van
de herstelling plaatsvonden: het eerste visioen (Manchester, New York), de
herstelling van het priesterschap (Harmony, Pennsylvania) en de stichting van de
kerk (Fayette, New York).

Vraag daarna enkele cursisten beurtelings een stukje van het volgende citaat voor
te lezen:
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‘Sidney Rigdon, voormalig predikant en pasbekeerd lid uit de omgeving van Kirtland, en een
vriend, Edward Partridge, die geen lid was, verlangden ernaar de profeet te ontmoeten om meer
te weten te komen over de leerstellingen van de kerk. In december 1830 maakten ze een reis van
ruim 400 kilometer naar Fayette (New York) om Joseph Smith te bezoeken. Ze vroegen hem de
Heer te vragen wat diens wil was aangaande henzelf en de heiligen in Kirtland. In antwoord
daarop gaf de Heer het gebod dat de heiligen van New York “zich in Ohio [moesten] vergaderen”
(LV 37:3). Tijdens de derde en laatste conferentie van de kerk in New York, die op 2 januari 1831
gehouden werd op de boerderij van Whitmer, herhaalde de Heer die richtlijn [dat de leden naar
Ohio moesten verhuizen]. […] Dat was in deze bedeling de eerste oproep aan de heiligen om
zich te vergaderen. […]

‘Halverwege de maand april 1831 waren ongeveer 68 leden uit Colesville op weg naar Ohio. Net
zo gehoorzaam aan het gebod van de Heer waren de tachtig heiligen van de gemeente Fayette
en vijftig van de gemeente in Manchester, die begin mei 1831 hun huis verlieten. […] Half mei
hadden alle gemeenten van de kerk in New York kans gezien om per schip het Eriemeer over te
steken naar de haven van Fairport (Ohio), waar ze werden opgewacht door andere heiligen en
naar hun bestemming in Kirtland en Thompson werden gebracht. De grote vergadering van het
Israël van de laatste dagen was begonnen.’ (Ons erfgoed: een beknopte geschiedenis van De
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen [1996], 17–19.)

Laat een cursist Leer en Verbonden 38:31–33 voorlezen. Laat de andere cursisten
meelezen en letten op manieren waarop de heiligen gezegend zouden worden als
ze het gebod om zich in Ohio te vergaderen zouden gehoorzamen. De cursisten
dienen vier zegeningen te vinden: (1) ze zouden ‘ontsnappen aan de macht van de
vijand’, (2) tot God ‘worden vergaderd als rechtvaardig volk’, (3) Gods wet
ontvangen en (4) ‘worden begiftigd met macht uit den hoge’. (U kunt de cursisten
in overweging geven om die vier zegeningen in hun Schriften te nummeren.)
(Noot: lijstjes opmerken in de Schriften kan de cursisten helpen om belangrijke
punten te herkennen die de Heer of de profeet benadrukt.)

Zet het volgende op het bord: De Heer vergadert zijn volk om hen te
beschermen en geestelijk te sterken. U kunt de cursisten erop wijzen dat de leer
van vergadering in de Schriften vaak met bescherming verbonden is. ‘Een verband
is een relatie of verbinding tussen denkbeelden, mensen, dingen of gebeurtenissen,
en de Schriften staan vol met verbanden.’ (David A. Bednar, ‘A Reservoir of Living
Water’ [haardvuuravond aan de Brigham Young University, 4 februari 2007], 4,
speeches.byu.edu).

Leg uit dat de Heer de heiligen der laatste dagen opdroeg om zich in Ohio te
vergaderen zodat ze zijn wet konden ontvangen, net zoals Hij het oude Israël naar
de berg Sinaï gebracht had en hun zijn wet gegeven had (zie LV 38:32). In Ohio
begon de Heer zijn wet aan de kerk te openbaren (zie de inleiding van LV 42).
Vraag dan:

• Hoe biedt bijeenkomen met mensen van hetzelfde geloof en dezelfde normen
je bescherming tegen de macht van Satan?

• Hoe worden we in geestelijk opzicht sterker als we Gods wetten ontvangen?

• Wat betekent het dat de heiligen in Ohio zouden ‘worden begiftigd met macht
uit den hoge’?
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Leg uit dat de beloofde zegening van ‘worden begiftigd met macht uit den hoge’
vervuld werd toen de Kirtlandtempel vijf jaar na de vergadering van de heiligen in
Ohio voltooid werd. Hemelse boodschappers bezochten Joseph Smith en Oliver
Cowdery in de voltooide tempel en gaven hun de nodige sleutels en het gezag om
heilige verordeningen te verrichten. Veel heiligen ontvingen bij de inwijding van de
tempel grote geestelijke manifestaties. En een klein aantal heiligen ontving
wassingen en zalvingen in de tempel. Een paar jaar later in Nauvoo werden ze,
zoals beloofd, met meer macht begiftigd toen de verordeningen van de
tempelbegiftiging werden ingesteld. Toon het volgende citaat van de profeet Joseph
Smith in Nauvoo en laat een cursist het voorlezen:

‘Wat was het doel van het vergaderen van […] Gods volk in enig tijdperk van de
wereld? […] Het belangrijkste doel was een huis voor de Heer te bouwen, waar
Hij de verordeningen van zijn huis en de heerlijkheden van zijn koninkrijk aan zijn
volk kon openbaren, en de mensen de weg naar het eeuwig heil kon wijzen.’
(Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith [2007], 449.)

• Op welke manieren zegent God de heiligen der laatste dagen als ze zich in
opdracht van Hem vergaderen en tempels bouwen?

Leer en Verbonden 45:62–67
De Heer beschrijft het nieuwe Jeruzalem oftewel Zion
Leg uit dat kort na de vergadering van de heiligen uit New York in Ohio veel
verhalen in de krant gepubliceerd werden en geruchten de ronde deden die niet
waar waren, de kerk verkeerd afschilderden en schade berokkenden. In die tijd
ontving de profeet Joseph Smith een openbaring over een toegewezen
vergaderplaats van vrede en veiligheid.

Laat een cursist Leer en Verbonden 45:62–67 voorlezen. Laat de andere cursisten
meelezen en letten op de redenen waarom de Heer de heiligen opdroeg om ‘naar
de westelijke landstreken’ uit te gaan (LV 45:64). Overweeg de volgende vragen te
stellen:

• Wat stond er volgens de Heer ‘zelfs voor uw deur’? Wat betekent de zinsnede
‘zelfs voor uw deur’?

• Wat moesten de heiligen van de Heer doen voordat ze zich naar de westelijke
landstreken begaven?

• Waarom moesten ze hun rijkdommen verzamelen? (Leg uit dat het woord
erfdeel verwijst naar land dat ze moesten kopen zodat ze er konden wonen en
de Heer aanbidden.)

• Hoe moesten de heiligen hun erfland noemen?

Leg uit dat het woord Zion in de Schriften verschillende betekenissen heeft. Soms
verwijst het naar het volk van Zion en beschrijft het hen als ‘de reinen van hart’ (LV
97:21). Soms verwijst Zion naar de hele kerk en haar ringen (zie LV 82:14). Het
woord Zion kan ook duiden op specifieke geografische locaties. In Leer en
Verbonden 45:66–67 verwijst Zion naar een stad die de heiligen zouden bouwen en
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waar ze zich zouden vergaderen, die ook wel het nieuwe Jeruzalem genoemd
wordt (zie ook 3 Nephi 20:22; 21:23; Ether 13:1–8; Gids bij de Schriften, ‘Zion’).
Bespreek de volgende vragen:

• Hoe beschreef de Heer het nieuwe Jeruzalem of Zion? (De cursisten dienen de
volgende leerstelling te vinden: Het nieuwe Jeruzalem zou een plek van
vrede, een toevluchtsoord, een veilige plaats zijn, en de heerlijkheid des
Heren zou er zijn.

• Hoe heeft je lidmaatschap van de kerk je de vrede en veiligheid van Zion
geschonken?

Leg uit dat aan het eind van de vierde conferentie van de kerk in juni 1831 in
Kirtland (Ohio) de Heer Joseph Smith en andere ouderlingen opdroeg om twee
aan twee ongeveer 1500 kilometer naar Missouri te reizen en onderweg te prediken
(zie LV 52, samenvatting). Na zijn aankomst ontving de profeet de openbaring dat
Missouri ‘het land van belofte, en de plaats voor de stad Zion’ was met
Independence als ‘middelpunt’ (LV 57:1–3). De jaren daarna verhuisden honderden
heiligen der laatste dagen die Zion graag wilden opbouwen naar Jackson County in
Missouri. Helaas ontstonden er conflicten tussen de leden van de kerk en de
andere burgers in het gebied en werd de situatie uiteindelijk gewelddadig. De
heiligen werden in november en december 1833 uit hun huis verdreven.

Leer en Verbonden 115:5–6
Gods volk vergadert zich in deze tijd in de ringen van Zion
Wilt u de inspanningen van de heiligen om zich voor veiligheid en vrede op andere
plaatsen te vergaderen duidelijk maken, toon dan de kaart ‘De reis van de kerk
naar het westen’ (Kaarten kerkgeschiedenis, nr. 6) aan het eind van de Leer en
Verbonden.

Leg uit dat de heiligen uiteindelijk uit Kirtland (Ohio) en uit het westen van
Missouri verdreven werden. In 1839 vergaderden de heiligen zich in Nauvoo
(Illinois, VS) waar ze een grote stad stichtten. Maar kort na de dood van de profeet
Joseph Smith werden de leden opnieuw uit hun huis verdreven. Ze verhuisden
naar de Rocky Mountains en vestigden nederzettingen in het westen van
Noord-Amerika met de hoofdzetel van de kerk in Salt Lake City (Utah, VS).

Laat de cursisten Leer en Verbonden 115:5-6 in stilte lezen. Vraag dan:

LES 8

40



• Welke zegeningen worden er in deze verzen beloofd aan leden die zich in de
ringen van Zion vergaderen? (De strekking van de antwoorden dient de
volgende waarheid te omvatten: we vergaderen ons in de ringen van Zion
als bescherming tegen en toevluchtsoord weg van het kwaad.)

• Hoe kunnen de ringen van Zion voor de leden van de kerk in hun eigen land
een bescherming en toevluchtsoord zijn?

• Wanneer heb je kracht en bescherming gevoeld door met de heiligen in je eigen
wijk of gemeente te vergaderen?

Om de cursisten duidelijk te maken wat het in deze tijd betekent om ons als leden
van de kerk in de ringen van Zion te vergaderen, toont u het volgende citaat van
ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf Apostelen. Laat een cursist
het voorlezen:

‘In de beginjaren van deze laatste bedeling werd men in verschillende locaties in
de Verenigde Staten tot Zion vergaderd: in Kirtland, in Missouri, in Nauvoo, en in
de toppen van de bergen. Deze vergaderingen waren altijd bij een te bouwen
tempel. Nu er ringen zijn georganiseerd en er tempels zijn gebouwd in veel
landen met genoeg gelovigen, is het gebod niet meer om zich op één plek te
vergaderen, maar in de ringen in ons vaderland. Daar kunnen de gelovigen alle

eeuwige zegeningen ontvangen in een huis des Heren. […] Op die manier zullen de ringen van
Zion “een bescherming […] zijn en een toevlucht voor de storm en voor de verbolgenheid,
wanneer die onversneden wordt uitgestort op de gehele aarde” (LV 115:6).’ (‘Voorbereiding op
de wederkomst’, Liahona, mei 2004, 8.)

Laat een cursist de volgende uitspraak van president Spencer W. Kimball
(1895–1985) voorlezen:

‘De vergadering van Israël bestaat uit lid worden van de ware kerk en kennis van
de ware God verkrijgen. […] Iemand die dus het herstelde evangelie heeft
aanvaard en die de Heer in zijn eigen taal wil aanbidden, samen met de heiligen
in zijn land, voldoet aan de wet van de vergadering van Israël en is erfgenaam
van alle zegeningen die in deze laatste dagen aan de heiligen zijn beloofd.’ (The
Teachings of Spencer W. Kimball, red. Edward L. Kimball [1982], 439).

• Wat is er in de loop van je leven met het aantal tempels gebeurd?

• Hoe is je lidmaatschap van een ring of district in Zion je tot zegen geweest?
Hoe is de heilige tempel je tot zegen geweest?

Vraag de cursisten tot slot te bedenken wat ze kunnen doen waardoor anderen de
geestelijke bescherming en kracht kunnen ontvangen van getrouwe deelname aan
de ringen van Zion en aanbidding in de heilige tempel. Nodig de cursisten uit om
met de ingevingen die ze ontvangen hebben aan de slag te gaan.

Leesstof voor de cursisten
• Leer en Verbonden 37:1–3; 38:31–33; 39:15; 45:62–67; 95:8; 110:9; 115:5–6.
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• Russell M. Nelson, ‘De vergadering van het verstrooide Israël’, Liahona,
november 2006, 79–82.
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LES 9

De hedendaagse
profeet volgen

Inleiding
Op de dag waarop de kerk opgericht werd, beloofde de Heer
geestelijke veiligheid aan wie naar de profeet zou luisteren
(zie LV 21:4–6). Kort daarop openbaarde de Heer dat alleen
de profeet het gezag heeft om openbaring voor de hele kerk

te ontvangen zodat de leden niet misleid zouden worden (zie
LV 28:1–7). De profeet heeft ook het gezag om de Schriften
te verduidelijken. Door dat te begrijpen, krijgen we meer
geestelijke veiligheid in deze laatste dagen.

Achtergrondinformatie
• Russell M. Nelson, ‘De profeten steun verlenen’, Liahona, november

2014, 74–77

• Ezra Taft Benson, ‘Fourteen Fundamentals in Following the Living Prophet’,
[devotional aan de Brigham Young University, 26 februari 1980],
speeches.byu.edu; zie ook Tambuli, juni 1981,1–8.

Lessuggesties
Leer en Verbonden 21:1–6
Gehoor geven aan de woorden van de profeet
Vraag de cursisten hoe we de president van de kerk soms ook noemen. Zet de
reacties van de cursisten op het bord. Vraag een cursist vervolgens Leer en
Verbonden 21:1 voor te lezen terwijl de anderen meelezen. Vul de lijst op het bord
aan met nog meer titels. Vraag dan:

• Hoe beschrijven de titels in dit vers het werk van de president van de kerk?

Zorg dat de cursisten de context van Leer en Verbonden 21 begrijpen door uit te
leggen dat die openbaring ontvangen werd op de dag van de oprichting van de
kerk. (Noot: als de cursisten de context van een Schrifttekst begrijpen, begrijpen ze
ook de betekenis en het belang van wat ze lezen.) Vraag dan:

• Waarom zou het voor de leden in de beginjaren van de kerk belangrijk geweest
zijn om te beseffen dat Joseph Smiths roeping als profeet heel anders was dan
de taken van leiders in andere kerken?

Vraag een cursist vervolgens Leer en Verbonden 21:4–5 voor te lezen terwijl de
anderen meelezen. Bespreek dan het volgende:

• Waarom hebben we soms geduld en geloof nodig om naar de raad van de
profeet te luisteren?

U kunt zo nodig dit citaat van president Harold B. Lee (1899–1973) voorlezen:
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‘We moeten gehoor geven aan de woorden en geboden die de Heer door middel
van zijn profeet aan ons geeft. […] Misschien bent u het niet eens met iets wat
van de hoofdzetel van de kerk afkomstig is. Misschien is het wel in strijd met uw
politieke opvattingen. Misschien is het in strijd met uw maatschappelijke
opvattingen. Het kan uw sociale leven beïnvloeden. Maar als u geduldig en
gelovig naar deze dingen luistert, alsof ze van God zelf afkomstig zijn, luidt de

belofte dat “de poorten der hel u niet [zullen] overweldigen; ja, en de Here God zal de machten
van duisternis voor u uit verjagen, en de hemelen doen schudden voor uw welzijn en de
heerlijkheid van zijn naam” (LV 21:6).’ (Leringen van kerkpresidenten: Harold B. Lee [2000], 84.)

Als de Geest u ertoe aanzet, kunt u het volgende uitleggen:

1. Als heilige der laatste dagen geloven we niet dat profeten volmaakt zijn. Maar
de Heer zal ze nooit toestaan de kerk op een dwaalspoor te brengen. (Zie
Officiële verklaring 1, ‘Gedeelten uit drie toespraken van president Wilford
Woodruff over het manifest’.)

2. We geloven en verheugen ons in voortdurende openbaring. Het is in de
geschiedenis van de kerk voorgevallen dat een profeet vroegere profetische raad
heeft verduidelijkt, of leerstellingen of gebruiken die ooit algemeen aanvaard
waren, heeft veranderd. In de beginjaren van de kerk werden de leden
bijvoorbeeld aangespoord om zich op een centrale plek te vergaderen, zoals
Kirtland (Ohio) of Jackson County (Missouri). Tegenwoordig worden de leden
aangespoord om zich in hun plaatselijke ring of district te vergaderen.

Vraag een cursist Leer en Verbonden 21:6 voor te lezen. Laat de andere cursisten
meelezen en letten op de beloften aan wie gehoor aan de woorden van de profeet
geven. Laat de cursisten hun bevindingen desgewenst markeren. Vraag dan:

• Hoe zou jij de beloften samenvatten aan wie gehoor aan de woorden van de
profeet geven? (De strekking van de antwoorden van de cursisten dient het
volgende beginsel te omvatten: Als we gehoor aan de woorden van de
profeet geven, worden we tegen de tegenstander beschermd. Terwijl de
cursisten antwoorden, kunt u uitleggen dat schudden hier misschien wel als het
losmaken van een deksel of iets dergelijks bedoeld is. Dan zou er in vers 6 staan
dat als de hemelen ‘voor [ons] welzijn’ schudden, openbaringen en zegeningen
‘losgemaakt’ en op ons uitgestort worden.)

Toon het volgende citaat van president Henry B. Eyring van het Eerste Presidium
en laat een cursist het voorlezen:

‘Voor gelovigen is het logisch dat ze met de raad van profeten de veilige weg
proberen te vinden. Als een profeet spreekt, denken kleingelovigen misschien dat
ze een wijs man goede raad horen geven. […]

‘[…] Maar de keuze om de raad van profeten naast ons neer te leggen, verandert
onze positie. Die positie verslechtert. Door de keuze om de raad van de profeet
niet op te volgen, verzwakt ons vermogen om in de toekomst geïnspireerde raad

aan te nemen.’ (‘Finding Safety in Counsel’, Ensign, mei 1997, 25.)
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• Waarom zou ‘onze positie’ verslechteren als we de raad van profeten naast ons
neerleggen? Welke voorbeelden bevestigen die stelling?

• Wanneer is luisteren naar de raad van hedendaagse profeten jou of iemand die
je kent tot zegen geweest?

• Hoe kunnen we het beginsel van luisteren naar profetische raad in deze tijd op
godsdienstige, morele en maatschappelijke vragen toepassen?

Laat de cursisten bedenken wat ze kunnen doen om de beloofde zegeningen in
Leer en Verbonden 21:6 te ontvangen. Verzeker hen dat ze zowel nu als in de
eeuwigheid grote zegeningen ontvangen als ze aan de woorden van de
hedendaagse profeten gehoor geven. Leg uit dat naar de raad van profeten
luisteren niet betekent dat we blindelings moeten gehoorzamen.

Lees de volgende uitspraak van president Harold B. Lee voor:

‘Het is voor ons als heiligen der laatste dagen niet voldoende om onze leiders te
volgen en hun raad te aanvaarden, we moeten zelf een onwrikbaar getuigenis
van de goddelijke roeping van deze mensen ontvangen, en het getuigenis dat zij
de wil van onze hemelse Vader verwoorden.’ (Leringen: Harold B. Lee, 45.)

Leer en Verbonden 28:2, 6–7; 43:1–7
De Heer geeft op ordelijke wijze openbaring
Leg uit dat kort na de oprichting van de kerk een aantal leden misleid werd door de
tegenstander, die valse profetische raad gaf. Laat een cursist de inleiding van Leer
en Verbonden 28 voorlezen terwijl de andere cursisten meelezen. (Zie ook
Jeffrey G. Cannon, ‘All Things Must Be Done in Order: D&C 28, 43’, de reeks
Revelations in Context, 4 april 2013, history.lds.org.) Vraag dan:

• Welke problemen zouden er ontstaan zijn als de leden van de kerk nog steeds
in de vermeende openbaringen van Hiram Page geloofd zouden hebben?

Laat de cursisten Leer en Verbonden 28:2, 6–7 even bestuderen. Vraag dan:

• Hoe verduidelijkte deze boodschap van de Heer de taak van de president van
de kerk? (De cursisten dienen deze leerstelling te begrijpen: De president van
de kerk bezit de sleutels om openbaring te ontvangen voor de hele kerk.)

Om de cursisten deze leer beter te laten begrijpen, vraagt u een cursist deze
historische achtergrond van Leer en Verbonden 43 voor te lezen:

In februari 1831 vervoegde mevrouw Hubble de heiligen in Kirtland (Ohio). Ze beweerde dat ze
een profetes was, dat ze openbaringen voor de kerk ontvangen had, dat ze wist dat het Boek van
Mormon waar was en dat men haar als leerkracht in de kerk moest aanstellen. Ze slaagde erin
een aantal heiligen te misleiden. Joseph Smith en anderen waren bezorgd om haar invloed en om
andere valse openbaringen onder de heiligen. De profeet besloot de Heer te vragen wat er moest
gebeuren. Hij ontving de openbaring die nu in Leer en Verbonden 43 staat. (Zie Documents,
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Volume 1: July 1828–June 1831, deel 1 van de reeks Documents van The Joseph Smith Papers
[2013], 257.)

Vraag de cursisten Leer en Verbonden 43:1–7 in stilte door te nemen en te letten op
leerstellingen die de Heer toen toelichtte. Laat de cursisten hun bevindingen
desgewenst markeren. Geef ze ook in overweging bij deze verzen een
kruisverwijzing naar Leer en Verbonden 28:2 te noteren. Wijs ze erop dat de
openbaring in afdeling 28 voor de heiligen in New York bedoeld was en dat de
openbaring in afdeling 43 voor de heiligen in Kirtland bedoeld was. Vraag dan:

• Wie was er, toen de openbaring in Leer en Verbonden 43 ontvangen werd,
aangewezen om geboden en openbaringen voor de hele kerk te ontvangen?

• Welke beginselen kunnen we uit deze verzen halen? (De strekking van de
woorden van de cursisten dient de volgende leerstellingen te omvatten: Er is
slechts één persoon aangewezen om openbaring voor de hele kerk te
ontvangen. Wie naar de president van de kerk luistert, wordt niet
misleid.)

Lees desgewenst het volgende citaat van ouderling L. Tom Perry van het Quorum
der Twaalf Apostelen voor:

‘Er bestaat orde in de manieren waarop de Heer zijn wil aan het mensdom
bekendmaakt. Wij allen kunnen de Heer onze vragen voorleggen en door zijn
Geest inspiratie ontvangen binnen de grenzen van ons rentmeesterschap. Ouders
kunnen openbaring ontvangen voor hun gezin, een bisschop voor zijn wijk, en
het Eerste Presidium voor de hele kerk. […] De profeet Joseph Smith heeft
verklaard:

‘“Het is in tegenspraak met Gods bestuur dat een lid van de kerk of iemand anders aanwijzingen
ontvangt voor hen die in gezag boven hem staan.” [Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith
(2007), 213.]’ (‘Wij geloven alles wat God heeft geopenbaard’, Liahona, november
2003, 85–86.)

• Hoe kun je misleiding vermijden als je weet dat openbaring van God altijd via
de erkende priesterschapskanalen komt? Hoe geeft die kennis je gemoedsrust?

• Hoe behoudt het patroon van openbaring van de Heer de orde in de kerk?

Leer en Verbonden 90:1–6
De Heer vestigde orde in de kerk
Leg uit dat toen de kerk groeide, de Heer de profeet Joseph Smith opdroeg om de
priesterschap en de leden van de kerk te organiseren.

Lees de volgende uitspraak voor of geef er een samenvatting van:

‘Naarmate het aantal kerkleden toenam, ontving de profeet meer openbaringen betreffende
ambten in het priesterschap. Op aanwijzing van de Heer stelde Hij het Eerste Presidium samen
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dat bestond uit hijzelf als president en Sidney Rigdon en Frederick G. Williams als raadgevers.
Ook organiseerde hij het Quorum der Twaalf Apostelen en het Eerste Quorum der Zeventig. Hij
riep en ordende bisschoppen en hun raadgevers, hogepriesters, patriarchen, hoge raden,
zeventigers en ouderlingen. Hij organiseerde de eerste ringen van de kerk.’ (Ons erfgoed: een
beknopte geschiedenis van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen
[1996], 26.)

Leg uit dat het Eerste Presidium een unieke positie in de kerk bekleedt. Laat de
cursisten Leer en Verbonden 90:1–6 bestuderen en letten op de taken van het
Eerste Presidium. (Het Eerste Presidium draagt de sleutels van het koninkrijk [vers
2] en is het middel waardoor de orakelen aan de kerk worden gegeven [vers 4].) U
moet misschien uitleggen dat het woord ‘orakelen’ verwijst naar de openbaringen
van God die Hij bij monde van de profeten aan ons geeft.

Laat een cursist het volgende citaat van ouderling D. Todd Christofferson van het
Quorum der Twaalf Apostelen voorlezen. Laat de andere cursisten letten op twee
verschillende manieren waarop leerstellingen in de kerk formeel aanvaard worden.

‘In 1954 heeft president J. Reuben Clark jr., destijds raadgever in het Eerste
Presidium, uitgelegd hoe leerstellingen in de kerk formeel worden aanvaard en
wat de uitzonderlijke rol van de president van de kerk is. Sprekend over het Eerste
Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen zei hij: “[We] moeten in gedachte
[houden] dat sommige algemene autoriteiten een bijzondere roeping gekregen
hebben; zij bezitten een bijzondere gave; hun is steun verleend als profeet, ziener

en openbaarder, waardoor zij een geestelijke begiftiging hebben wat betreft hun prediking tot
het volk. Zij hebben het recht, de macht en de bevoegdheid om de zin en de wil van God aan zijn
volk bekend te maken, afhankelijk van de algehele macht en bevoegdheid van de president van
de kerk. […]”

‘De president van de kerk verkondigt of interpreteert leerstellingen op grond van aan hem
gegeven openbaring (zie bijvoorbeeld LV 138). Leerstellige uiteenzettingen komen ook via het
Eerste Presidium in samenwerking met het Quorum der Twaalf Apostelen (zie bijvoorbeeld
Officiële verklaring 2).’ (‘De leer van Christus’, Liahona, mei 2012, 86–88.)

• Waarom is het belangrijk in gedachte te houden wie het gezag heeft om ‘de zin
en de wil van God’ aan de wereld bekend te maken?

Vraag de cursisten tot slot te bedenken wat ze van de boodschappen van
hedendaagse profeten en apostelen geleerd hebben. Vraag de cursisten te getuigen
van hoe die boodschappen hen tot zegen geweest zijn.

Leesstof voor de cursisten
• Leer en Verbonden 21:1–6; 28:2, 6–7; 43:1–7; 90:1–6, 16.

• Russell M. Nelson, ‘De profeten steun verlenen’, Liahona, november
2014, 74–77
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LES 10

Waarheid zoeken
Inleiding
Het advies aan Gods kinderen is: ‘Zoekt kennis, ja, door
studie en ook door geloof’ (LV 88:118). Als we dat patroon
volgen, kunnen we de hulp van de Heilige Geest in het
leerproces ontvangen. Vandaag de dag bieden het internet
en andere bronnen ons een overvloed aan informatie —
soms ware, soms valse en soms misleidende — over de leer

en geschiedenis van de kerk en haar standpunt in
maatschappelijke kwesties. Daarom is het erg belangrijk dat
we op de Heilige Geest vertrouwen waardoor we waarheid
van leugen kunnen onderscheiden. Geschikte
informatiebronnen leren herkennen en gebruiken, maakt
onderdeel uit van dit proces.

Achtergrondinformatie
• Dieter F. Uchtdorf, ‘Wat is waarheid?’ (CES-haardvuuravond, 13 januari 2013),

lds.org/broadcasts.

• ‘Becoming Like God’, Gospel Topics, lds.org/topics.

Lessuggesties
Leer en verbonden 88:118, 121–26
Een studiepatroon
Lees de volgende beschrijving van de school der profeten in Kirtland (Ohio) voor:

‘In 1833 kregen de profeet en een groep heiligen uit Kirtland een unieke gelegenheid om het
evangelie te bestuderen. In januari van dat jaar richtte de profeet, in overeenstemming met het
gebod van de Heer (zie LV 88:127–141), de school der profeten op om de priesterschapsleiders
op te leiden voor hun bediening en ze voor te bereiden op de prediking van het evangelie. De
school werd gehouden in een kamer op de eerste verdieping van de winkel van Newel K.
Whitney, waar de profeet woonde. Ongeveer 25 broeders deden mee, van wie sommigen
honderden kilometers reisden om het evangelie te bestuderen in een kamer die niet groter was
dan 3,50 bij 4,50 meter. Veel van die mannen zouden later apostel of zeventiger worden, of
andere leidinggevende functies vervullen. Hoewel de profeet en de andere broeders af en toe
talen bestudeerden, richtten ze zich voornamelijk op de leringen van het evangelie, waarin ze
zich van de vroege morgen tot laat in de middag ijverig verdiepten. Deze school functioneerde
vier maanden, en soortgelijke scholen werden later gesticht in Kirtland en ook in Missouri, waar
honderden mensen de lessen volgden.’ (Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith [2007], 281,
283.)

Leg uit dat Leer en Verbonden 88 instructies van de Heer bevat aan de mensen die
aan de school der profeten zouden deelnemen. Vraag de cursisten Leer en
Verbonden 88:118 in stilte door te nemen en te letten op het studiepatroon dat de
Heer voorschrijft. Bespreek dan de volgende vragen:

• Wat betekent het om ‘door studie en ook door geloof’ kennis te zoeken?

• Hoe wordt ons vermogen om te leren beter als we dit patroon volgen? (De
cursisten kunnen verschillende antwoorden geven, maar zorg ervoor dat ze
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begrijpen dat als we geloof bij het leerproces betrekken, we hulp van de
Heer kunnen ontvangen.)

Vraag enkele cursisten beurtelings een vers uit Leer en Verbonden 88:121–126 voor
te lezen, waarin meer instructies van de Heer aan de school der profeten staan.
Laat de andere cursisten meelezen en letten op beginselen die verduidelijken hoe
we door geloof kunnen leren. Laat de cursisten hun bevindingen desgewenst
markeren. U kunt hun antwoorden op het bord zetten. U kunt de cursisten ook
voorstellen om de zinsnede ‘beginselen die ons leren hoe we door geloof kunnen
leren’ in de kantlijn van hun Schriften naast deze verzen te noteren. (Noot: door
notities in de kantlijn te maken, kunnen de cursisten belangrijke beginselen
makkelijker terugvinden en onthouden.) Als u genoeg tijd hebt, kunt u de cursisten
vragen om in Alma 32:28, 41–43 en Johannes 7:17 nog meer beginselen te zoeken.

• Hoe kunnen we dankzij de beginselen in deze verzen door studie en door
geloof leren? (U kunt beklemtonen dat we de hulp van de Geest kunnen
ontvangen als we deze beginselen volgen.)

• Hoe beïnvloedt de Heilige Geest onze zoektocht naar waarheid als we zijn
gezelschap waardig zijn?

Leer en Verbonden 91:1–6
Waarheid van dwaling onderscheiden
Toon het volgende citaat van president Dieter F. Uchtdorf van het Eerste Presidium
en laat een cursist het voorlezen:

‘We hebben nog nooit in de geschiedenis van de wereld zo makkelijk toegang tot
informatie gehad — sommige is waar, sommige niet en veel ervan is
gedeeltelijk waar.

‘Daaruit volgt dat het nog nooit in de geschiedenis van de wereld zo belangrijk is
geweest om waarheid van dwaling te onderscheiden.’ (‘Wat is waarheid?’
(CES-haardvuuravond, 13 januari 2013), lds.org/broadcasts.

• Wat zijn mogelijke gevolgen als we niet leren om waarheid van dwaling te
onderscheiden?

Zet de volgende vraag op het bord:

Hoe kunnen wij waarheid correct van dwaling onderscheiden?

Leg uit dat Joseph Smith van de openbaring in Leer en Verbonden 91 leerde hoe hij
kon weten of hetgeen hij in de apocriefen las waar was. Laat een cursist de
inleiding van afdeling 91 voorlezen terwijl de andere cursisten meelezen. Vraag de
cursisten vervolgens om over de vraag op het bord na te denken terwijl ze Leer en
Verbonden 91 gezamenlijk bestuderen.
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Leg uit dat de apocriefen een collectie heilige boeken van het joodse volk is. Die
boeken werden oorspronkelijk niet in de Hebreeuwse Bijbel (Oude Testament)
opgenomen, maar wel kort vóór Christus in de Griekse vertaling van de Bijbel.
Toen de eerste christenen de boeken van de Bijbel eeuwen nadien bundelden,
voegden ze de apocriefen als een aanhangsel toe. Voor sommige godsdiensten zijn
de apocriefen Schriftuur, maar anderen geloven niet dat het geïnspireerde
geschriften zijn. Het exemplaar van de Bijbel dat Joseph Smith voor zijn
geïnspireerde vertaling gebruikte, bevatte de apocriefen. Joseph vroeg de Heer of
hij die boeken in zijn vertaling van de Bijbel moest opnemen.

Laat een cursist Leer en Verbonden 91:1-3 voorlezen.

• Wat kwam Joseph over de apocriefen te weten? (U moet misschien uitleggen
dat tussenvoegingen soms bij het manuscript gevoegd worden maar het origineel
soms verbasteren.)

Laat een cursist Leer en Verbonden 91:4–6 voorlezen.

• Hoe kunnen we met behulp van de raad in de verzen 4–6 beter waarheid van
dwaling onderscheiden en de betrouwbaarheid van de stof bepalen? (De
strekking van de antwoorden van de cursisten dient de volgende waarheid te
omvatten: de Heilige Geest kan ons laten weten of hetgeen we lezen waar
is.)

Leg uit dat omdat er zoveel informatie op het internet beschikbaar is, wij de
geestelijke gave van onderscheid nog harder nodig hebben (zie LV 46:23) zodat we
weten hoe waarheid van dwaling te onderscheiden. (Zie voor meer informatie over
het belang van de gave van onderscheid, ‘Vlug van begrip’ van ouderling David A.
Bednar (Liahona, december 2006, 31–36.)

Geef iedere cursist een kopie van de volgende uitspraak van ouderling
Steven E. Snow van de Zeventig. Vraag de cursisten om in de eerste twee

alinea’s te zoeken naar raad die ouderling Snow geeft over het evalueren van
informatie over de geschiedenis en leer van de kerk.

De geschiedenis van de kerk in evenwicht
Ouderling Steven E. Snow van de Zeventig heeft gezegd:

‘Het internet staat vol informatie en we hebben die onder handbereik — goede,
slechte, ware en onware informatie — inclusief informatie over onze
kerkgeschiedenis. Er is veel te lezen over onze geschiedenis, maar om die informatie
te begrijpen, is het belangrijk om die in de juiste context te lezen. De moeilijkheid met
bepaalde informatie is dat die uit zijn context is gehaald en de lezer niet het volledige

plaatje ziet.

‘Informatie waarmee men de kerk in verlegenheid probeert te brengen, is doorgaans erg subjectief en
oneerlijk. We moeten informatiebronnen uitzoeken die een objectievere beschrijving geven van ons
geloof en onze geschiedenis. Sommige websites zijn kwaadaardig en presenteren de informatie soms
op een wijze die vooral sensatiezoekers aanspreekt. Zoek informatiebronnen door erkende,
gerespecteerde historici, of het nu kerkleden zijn of niet.

‘Sommige jonge mensen zijn verrast en geschokt door het anti-mormoonse materiaal op het internet,
want ze hebben zich er niet tegen gewapend. Ze hebben misschien niet voldoende tijd besteed aan
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hun geestelijke instelling om zich voor te bereiden op wat kon komen en om zich ertegen te wapenen.
Als het leven ons onderuit dreigt te halen, is het belangrijk dat we de fundamentele dingen doen
waar we het voortdurend over hebben: de Schriften blijven bestuderen en in zinvol gebed met onze
hemelse Vader spreken. Die fundamentele dingen bereiden ons voor op allerlei vormen van
tegenspoed, inclusief anti-mormoonse artikelen die we op het internet tegenkomen.’ (“Balancing
Church History,”New Era, juni 2013, 21–22.)

• Hoe kun je, aangezien we de betrouwbaarheid van informatiebronnen over de
geschiedenis en leer van de kerk voorzichtig moeten evalueren, de
leerstellingen van ouderling Snow gebruiken om de betrouwbaarheid van iets
dat je over de kerk leest te evalueren?

Vraag de cursisten de derde alinea van de uitspraak van ouderling Snow in stilte
door te nemen. Bespreek dan de volgende vraag:

• Wat heb je aan de raad van ouderling Snow als je informatie tegenkomt die je
overtuiging op de proef stelt?

Getrouw blijven als je vragen hebt
Leg uit dat leden van de kerk soms vragen of zelfs twijfels hebben over de leer en
geschiedenis van de kerk of over haar standpunt in maatschappelijke kwesties.
Lees het volgende citaat van president Dieter F. Uchtdorf voor:

‘Het is normaal om vragen te hebben — het eikeltje van een oprechte vraag is
vaak uitgesproten en uitgegroeid tot een grote eikenboom van begrip. Er zijn
weinig leden in de kerk die nooit eens met een ernstige of gevoelige vraag
hebben gezeten. Een van de doelen van de kerk is het geloofszaad op te kweken
en te verzorgen — zelfs in de soms zanderige grond van twijfel en onzekerheid.’
(‘Kom, voeg u bij ons’, Liahona, november 2013, 23.)

Geef iedere cursist een kopie van het uitreikblad ‘Waarheid van dwaling
onderscheiden’, waarop raad van kerkleiders staat voor wie vragen of

twijfels heeft. Nodig de cursisten uit om de uitspraken op het blad in stilte door te
nemen en te letten op beginselen waarmee iemand in geloof met zijn of haar
vragen of twijfels kan omgaan. Vraag de cursisten na enige tijd uit te leggen hoe
iets wat ze op het uitreikblad gelezen hebben iemand kan helpen die vragen of
twijfels heeft over de leer en geschiedenis van de kerk of haar standpunt in
maatschappelijke kwesties.

Benadruk tot slot dat hoewel we soms vragen hebben waarop we het antwoord niet
kunnen vinden, we antwoorden kunnen vinden op de belangrijkste vragen als
we de geboden onderhouden, betrouwbare informatiebronnen bestuderen —
vooral de woorden van de hedendaagse profeten — om leiding bidden, en
geduld en geloof oefenen.

Vraag de cursisten over een moment te vertellen waarop ze voelden dat de Heer
hen leidde om antwoord op hun vragen te krijgen.
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Moedig de cursisten aan om de uitspraken op het uitreikblad opnieuw door te
nemen en moedig ze aan om de raad van de les op te volgen, namelijk door geloof
en studie kennis te vergaren.

Leesstof voor de cursisten
• Leer en Verbonden 88:118–26; 91:1–6.

• Dieter F. Uchtdorf, ‘Wat is waarheid?’ (CES-haardvuuravond, 13 januari 2013),
lds.org/broadcasts.

Waarheid van dwaling onderscheiden
De krachten van het kwaad hebben in alle evangeliebedelingen God en zijn werk geprobeerd te
dwarsbomen. Maar Gods werk is niet te verijdelen. In deze laatste dagen is de steen uit de berg
losgehakt en die ‘zal voortrollen totdat hij de gehele aarde heeft vervuld’ (LV 65:2). Maar aangezien
leden van de kerk misleid kunnen worden, moeten we ‘altijd waken en bidden’ (3 Nephi 18:18).

‘U en ik hoeven in deze verlichte tijd, waarin het volle evangelie is
teruggebracht, geen onbekende zeeën te bevaren of onbewegwijzerde
wegen te bereizen op zoek naar waarheid. ‘Onze liefhebbende hemelse
Vader heeft onze koers al uitgezet en ons een volmaakte kaart gegeven,
namelijk gehoorzaamheid. We ontvangen kennis van de waarheid en
krijgen antwoord op onze grootste vragen als we Gods geboden

gehoorzamen.’ (Thomas S. Monson, ‘Door gehoorzaamheid ontvangen we zegeningen’,
Liahona, mei 2013, 89.)

‘Mijn geliefde vrienden, plaats alstublieft eerst vraagtekens bij uw twijfels,
voordat u vraagtekens plaatst bij uw geloof. We moeten nooit toestaan dat
we een gevangene van onze eigen twijfel worden, die ons afhoudt van de
goddelijke liefde, gemoedsrust en gaven die we krijgen door geloof in de
Heer Jezus Christus.’ (Dieter F. Uchtdorf, ‘Kom, voeg u bij ons’, Liahona,
november 2013, 23.)

‘Satan is de grote bedrieger, “de aanklager van [de] broeders” [Openbaring
12:10], de vader van alle leugen [zie Johannes 8:44], die voortdurend
probeert te misleiden om ons ten val te brengen [zie LV 50:3]. […]

‘Zijn voornaamste tactiek tegen wie de waarheid al omhelzen, is om
zaadjes van twijfel te zaaien. Hij heeft bijvoorbeeld veel leden van de kerk
laten struikelen omdat ze informatie over de kerk ontdekten die in

tegenspraak bleek met wat ze daarvóór hadden geleerd.

‘Als dat je ooit overkomt, bedenk dan dat er in deze tijd van informatie velen zijn die overal
twijfel over zaaien, wanneer en waar dan ook. […]
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‘Het is altijd goed om in gedachte te houden dat iets niet automatisch waar is als het
gedrukt staat, op het internet verschijnt, vaak herhaald wordt of als een grote groep
mensen erin gelooft.

Soms worden onware stellingen of gegevens zó gepresenteerd dat ze best geloofwaardig
lijken. […]

‘Wat nu met elkaar in tegenspraak lijkt te zijn, wordt later misschien zo klaar als een
klontje als we meer betrouwbare informatie hebben gevonden.’ (Dieter F. Uchtdorf, ‘Wat is
waarheid?’ (CES-haardvuuravond, 13 januari 2013), lds.org/broadcasts.

‘Vergelijken we hedendaagse gebruiken en voorstellen met onze kennis van
Gods plan en de stellingen die in Gods woorden en de leringen van zijn
levende profeten voorkomen, […] dan weten we dat we voor eeuwig veilig
zijn.’ (Dallin H. Oaks, ‘Zoals iemand in zijn hart bedacht heeft’ [een avond
met ouderling Dallin H. Oaks, 8 februari 2013], lds.org/broadcasts.)

‘In tijden van angst of twijfel of moeilijkheden, houd vast aan wat je al
hebt, zelfs al is dat maar weinig. […] Als die tijd komt en problemen zich
voordoen waarvan de oplossing niet onmiddellijk in zicht is, houd dan vast
aan wat je al weet en wees sterk totdat er meer kennis komt.’ (Jeffrey R.
Holland, ‘Ik geloof, Heere’,Liahona, mei 2010, 93–94.)

‘We kunnen de oprechte onderzoeker eraan herinneren dat het internet
geen “waarheidsfilter” heeft. Bepaalde informatie, hoe overtuigend die
ook mag zijn, is gewoon niet waar.’ (Neil L. Andersen, ‘Joseph Smith’,
Liahona, november 2014, 29.)

‘Mensen die hun hart niet verstokken, die in geloof vragen en geloven dat
ze zullen ontvangen, en die de geboden ijverig onderhouden, ontvangen
antwoord op geestelijke vragen.’ (Paul V. Johnson,‘A Pattern for Learning
Spiritual Things’ [toespraak voor leerkrachten van de kerkelijke
onderwijsinstellingen, 7 augustus 2012], si.lds.org).
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‘De kerk bestuderen […] door de ogen van afvalligen [is als] Judas
interviewen om een beter beeld van Jezus te krijgen.’ (Neal A. Maxwell, ‘All
Hell Is Moved’ [devotional aan de Brigham Young University, 8 november
1977], 3, speeches.byu.edu).
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LES 11

De stem van de Heer in de
Leer en Verbonden

Inleiding
De Leer en Verbonden bewijst dat God tot profeten in de
laatste dagen spreekt en dat Hij de wereld op de wederkomst
van Jezus Christus voorbereidt. Lezen we de openbaringen in
de Leer en Verbonden, dan horen we de stem van Jezus

Christus. Als we het belang van de Leer en Verbonden gaan
begrijpen, dan verkiezen we de leerstellingen in het boek
boven alle rijkdom op aarde.

Achtergrondinformatie
• Ezra Taft Benson, ‘Het Boek van Mormon en de Leer en Verbonden’, Liahona,

januari 2005, 8–12.

Lessuggesties
Inleiding tot de Leer en Verbonden
De stem van de Heer in de Leer en Verbonden
Toon de volgende uitspraak van president Ezra Taft Benson (1899–1994). Laat een
cursist de uitspraak voorlezen terwijl de anderen meelezen.

‘Het Boek van Mormon brengt mensen tot Christus. De Leer en Verbonden brengt
de mens tot Christus’ koninkrijk, De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen, “de enige ware en levende kerk op de ganse aardbodem’ (LV
1:30). Dat weet ik.

‘Het Boek van Mormon is de ‘sluitsteen’ van onze godsdienst. De Leer en
Verbonden en voortdurende openbaring in de laatste dagen vormen de deksteen.

De Heer heeft zijn goedkeurende zegel aan zowel de sluitsteen als de deksteen gehecht.’ (‘Het
Boek van Mormon en de Leer en Verbonden’, De Ster, juli 2005, 77.)

• Wat toont in de Leer en Verbonden aan hoe belangrijk het boek voor de leden
en de kerk is?

Vraag de cursisten om de inleiding van de Leer en Verbonden open te slaan die aan
het begin van de Leer en Verbonden staat. Vraag twee cursisten om beurtelings
alinea 1 en 3 voor te lezen terwijl de anderen meelezen. Vraag de cursisten te letten
op manieren waarop de Leer en Verbonden van andere Schriften verschilt en op de
nadruk die er in de inleiding gelegd wordt op de stem van de Heer horen.
Vraag dan:

• In welke opzichten verschilt de Leer en Verbonden van de andere
standaardwerken?

• Wat staat er in de inleiding over de ‘stem van de Heer Jezus Christus’? (Laat de
cursisten inzien dat naarmate we de Leer en Verbonden bestuderen, we de
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stem van de Heer Jezus Christus beter leren herkennen. Leg uit dat de
zinsnede ‘stem van de Heer’, of een variatie daarop, ruim veertig keer in de Leer
en Verbonden voorkomt [zie bijvoorbeeld LV 1:2; 18:35–36; 76:30]; de zinsnede
‘aldus zegt de Heer’ komt ruim zestig keer in de Leer en Verbonden voor [zie
bijvoorbeeld LV 36:1; 56:14].) De stem van de Heer horen is een belangrijk
thema in de Leer en Verbonden.

Laat het volgende citaat van ouderling Neal A. Maxwell (1926–2004) van het
Quorum der Twaalf Apostelen zien. Laat een cursist de uitspraak voorlezen terwijl
de anderen meelezen.

‘Als men een aantal mensen zou vragen in welk standaardwerk ze het meeste
naar de Heer kunnen “luisteren”, zou het merendeel van hen in de eerste
instantie aan het Nieuwe Testament denken. Het Nieuwe Testament is inderdaad
een prachtige collectie van de handelingen en veel van de leerstellingen van de
Messias. Maar in de Leer en Verbonden ontvangen we zowel de stem als het
woord van de Heer. We kunnen Hem bijna “horen” praten.’ (‘The Leer en

Verbonden: The Voice of the Lord’, Ensign, december 1978, 4.)

• Wat heb je eraan als je leert de stem van de Heer te horen en herkennen door
de Leer en Verbonden te bestuderen?

Geef de cursisten enkele minuten om alinea 8 van de inleiding van de Leer en
Verbonden te bestuderen. Vraag ze te zoeken naar leerstellingen die in de Leer en
Verbonden staan. Vraag na enige tijd:

• Waarom is de Leer en Verbonden voor de kerk ‘van grotere waarde dan de
rijkdommen van de gehele aarde’?

Overweeg om voor te lezen wat ouderling Steven E. Snow van de Zeventig over de
openbaringen in de Leer en Verbonden gezegd heeft:

‘Door deze inspirerende en opbouwende openbaringen onderwijst en herhaalt de
Leer en Verbonden belangrijke leerstellingen. […] Ouderling John A. Widtsoe
(1872–1952) heeft geschreven: “Elke leerstelling van De Kerk van Jezus Christus
van de Heiligen der Laatste Dagen is ofwel samengevat of afgeschaduwd in de
Leer en Verbonden. Voor zover ik weet, is er geen enkele leerstelling van de kerk
die niet op de een of andere manier in dat boek staat.” Hij voegde daaraan toe

dat de Leer en Verbonden essentieel is omdat “geen enkel ander heilig boek kan beweren dat het
alle leer van de kerk bevat”. [The Message of the Doctrine and Covenants (1969), 117.]’
(‘Treasuring the Doctrine and Covenants’, Ensign, januari 2009, 52.)

Vraag de cursisten te vertellen hoe hun studie van de Leer en Verbonden hen tot
zegen is geweest.

Leer en Verbonden 1:1–17; 5:10
Achtergrond van de Leer en Verbonden
Leg uit dat de openbaring in Leer en Verbonden 1 oorspronkelijk door de Heer als
voorwoord gegeven was van het Boek der geboden, de eerste verzameling van
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Joseph Smiths openbaringen. Die collectie openbaringen, veel andere
openbaringen van de profeet en de Lectures on Faith werden later als de Leer en
Verbonden gepubliceerd. In Afdeling 1 wordt uitgelegd dat we dit boek in deze tijd
nodig hebben. Vraag een cursist de inleiding bij Leer en Verbonden 1 voor te lezen.
Stel de volgende vraag om de cursisten met hun analyse van de inleiding te helpen:

• Welke beslissing werd er in de bijzondere conferentie van ouderlingen
genomen? (De openbaringen die Joseph Smith reeds ontvangen had, zouden in
boekvorm uitgegeven worden. Herinner de cursisten eraan dat het boek eerst
het Boek der geboden heette en later de Leer en Verbonden.)

Vraag enkele cursisten beurtelings een vers uit Leer en Verbonden 1:1–5 voor te
lezen. Vraag de klas vervolgens:

• Tot wie sprak Jezus Christus in deze verzen?

• Hoe zou je de kerngedachte in deze verzen samenvatten?

• Hoe zou de Heer ervoor zorgen dat iedereen gewaarschuwd wordt? (De
cursisten dienen de volgende leerstelling te vinden: De Heer waarschuwt alle
mensen bij monde van zijn uitverkoren discipelen.)

Vraag een cursist Leer en Verbonden 1:12 voor te lezen. Vraag dan:

• Op welke gebeurtenis wil de Heer dat de wereld zich voorbereidt? (U kunt de
cursisten aanmoedigen om regelmatig naar voetnoten te kijken voor meer
verduidelijking en begrip van de Schriftteksten.)

Laat de cursisten Leer en Verbonden 1:14–16 in stilte doornemen en letten op de
beschrijving van de Heer van deze wereld. Laat de cursisten vertellen wat ze
hebben gevonden en vraag ze vervolgens vers 17 te lezen en uit te leggen wat de
Heer deed om het probleem in de verzen 14–16 op te lossen.

Laat een cursist Leer en Verbonden 5:10 voorlezen terwijl de anderen meelezen.
Bespreek dan het volgende:

• Wat kom je uit deze tekst te weten over de unieke roeping van Joseph Smith?
(De cursisten dienen de volgende waarheid te vinden: De Heer riep Joseph
Smith om zijn woord aan de wereld te verkondigen.

Laat een cursist de volgende uitspraak van ouderling Jeffrey R. Holland van het
Quorum der Twaalf Apostelen voorlezen:

‘Onder alles wat Joseph […] heeft bereikt, bevindt zich boven alles het erfgoed
van goddelijke openbaring — niet een enkele, geïsoleerde openbaring zonder
bewijs of gevolg, en niet een “zwakke vorm van inspiratie voor alle goede
mensen”, maar specifieke, vastgelegde en voortdurende aanwijzingen van God.
Een goede vriend en wetenschapper, lid van de kerk, heeft het beknopt
weergegeven: “In een tijd dat de oorsprong van het christendom door de

krachtige rede van de verlichting werd aangevallen, bracht Joseph Smith het christendom
[duidelijk en in zijn eentje] terug tot zijn oorsprong wat openbaring betreft.” [Richard L.
Bushman, ‘A Joseph Smith for the Twenty-First Century’, in Believing History (2004), 274.]’
(‘Profeten, zieners en openbaarders’, Liahona, november 2004, 8.)
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• Hoe heeft deze les je begrip verruimd van het doel en belang van de Leer en
Verbonden?

• Hoe heeft de Leer en Verbonden je getuigenis van Joseph Smiths goddelijke
roeping als profeet van God versterkt?

Vraag tot slot of er cursisten zijn die hun getuigenis van de leer, beginselen en
waarheden in de Leer en Verbonden willen geven.

Leesstof voor de cursisten
• Inleiding tot de Leer en Verbonden; Leer en Verbonden 1:1–39; 5:10.

• Ezra Taft Benson, ‘Het Boek van Mormon en de Leer en Verbonden’, Liahona,
januari 2005, 8–12.
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LES 12

Aanvullende Schriftuur in
deze tijd

Inleiding
De Heer blijft ons goddelijke instructies geven door zijn
woord en wil via de Heilige Geest aan zijn dienstknechten te
openbaren. Aangezien God tot hedendaagse profeten blijft
spreken, blijft de canon van Schriftuur open. Aanvullende

Schriftuur die in deze tijd voortgebracht wordt — zoals de
Bijbelvertaling van Joseph Smith en het boek Abraham —
bevestigt, verduidelijkt en verruimt ons begrip van het
evangelie.

Achtergrondinformatie
• Jeffrey R. Holland, ‘Mijn woorden houden nimmer op’, Liahona, mei

2008, 91–94.

• ‘Translation and Historicity of the Book of Abraham’, Gospel Topics, lds.org/
topics.

• Elizabeth Maki, ‘Joseph Smith’s Bible Translation: D&C 45, 76, 77, 86, 91’, de
reeks Revelations in Context, 20 maart 2013, history.lds.org.

Lessuggesties
Schriftuur in de laatste dagen
Laat de cursisten zich voorstellen dat een vriend oprecht vraagt: ‘Waarom hebben
mormonen naast de Bijbel nog andere Schriften? Ik dacht dat de Bijbel het
volledige woord van God bevatte.’ Vraag de cursisten hun hand op te steken als ze
een dergelijke vraag wel eens gekregen hebben. Laat enkele cursisten vertellen hoe
ze de vraag beantwoord hebben en hoe ze zich voelden toen ze tot anderen van de
Schriften getuigden.

Zet het woord canon op het bord. Toon de volgende citaten van ouderlingen Jeffrey
R. Holland en Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf Apostelen en laat twee
cursisten ze om de beurt voorlezen. Vraag de cursisten te letten op de betekenis
van het woord canon in deze context.

‘Sommige christenen zijn van mening, voornamelijk vanwege hun liefde voor de
Bijbel, dat er op de Bijbel geen gezaghebbende Schriftuur kan volgen. Door de
openbaringscanon voor gesloten te verklaren, gooien onze vrienden in sommige
andere kerken de deur dicht voor het goddelijk woord waaraan wij in De Kerk van
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen veel waarde hechten — het
Boek van Mormon, de Leer en Verbonden, de Parel van grote waarde, en de

inspiratie die Gods gezalfde profeten en apostelen nu ontvangen.’ (Jeffrey R. Holland, ‘Mijn
woorden houden nimmer op’, Liahona, mei 2008, 91.)
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‘De meeste christenen geloven dat God vlak na de dood van Christus de canon
der heilige Schrift gesloten heeft — de verzameling heilige boeken die als
schriftuur gebruikt worden — en dat er sinds die tijd geen openbaringen meer
zijn gegeven. Joseph Smith verkondigde en liet zien dat de canon der heilige
Schrift open is. [Zie Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith (2007),
210.] […]

‘Joseph Smith [verkondigde] dat God zijn kinderen zal leiden door aanvullingen op de canon der
heilige Schrift. Het Boek van Mormon is zo’n aanvulling. En dat geldt ook voor de openbaringen
in de Leer en Verbonden en de Parel van grote waarde.’ (Dallin H. Oaks, ‘Fundamenteel voor ons
geloof’, Liahona, januari 2011, 33.)

• Wat betekent de zinsnede ‘canon der heilige Schrift’? (Het is een erkende,
gezaghebbende collectie van heilige boeken. In De Kerk van Jezus Christus van
de Heiligen der Laatste Dagen omvat de canon de standaardwerken.’ [Gids bij
de Schriften, ‘Canon’, scriptures.lds.org.])

• Wat betekent het dat heiligen der laatste dagen in een open canon geloven?
(Zie erop toe dat de strekking van de antwoorden de volgende waarheid omvat:
Het gezaghebbende woord van God staat niet alleen in de Bijbel [zie
Geloofsartikelen 1:9].)

• Waarom is het belangrijk om te geloven dat God nog steeds Schriftuur aan
hedendaagse profeten openbaart?

Leer en Verbonden 42:56; 45:60–62; 76:15–19; 93:53; 94:10
De Bijbelvertaling van Joseph Smith
Zet de volgende waarheid op het bord:

Bij monde van de profeet Joseph Smith heeft de Heer aanvullende
Schriftuur geopenbaard die onze kennis van de waarheid bevestigt,
verduidelijkt en verruimt.

Vraag een cursist de inleiding bij Leer en Verbonden 35 voor te lezen. Laat de
cursisten meelezen en letten op wat de profeet Joseph Smith en Sidney Rigdon aan
het doen waren toen ze de openbaring in deze afdeling ontvingen.

• Wat deden de profeet Joseph Smith en Sidney Rigdon toen ze deze openbaring
ontvingen?

Om te verduidelijken wat de Bijbelvertaling van Joseph Smith is, vraagt u een
cursist deze twee alinea’s voor te lezen:

In de zomer van 1830 droeg de Heer Joseph Smith op om de Bijbel te vertalen. Joseph Smith
vertaalde de Bijbel niet van de ene taal naar de andere, en had geen origineel manuscript
waarmee hij aan de slag kon gaan. Joseph las en bestudeerde passages in de King
Jamesvertaling van de Bijbel en bracht onder inspiratie van de Heilige Geest correcties en

LES 12

60



toevoegingen aan. De vertaling was dus eerder een geïnspireerde herziening dan een traditionele
vertaling.

In de Bijbelvertaling van Joseph Smith (een herziening van de King Jamesvertaling) zijn in ruim
drieduizend verzen wijzigingen aangebracht. Die wijzigingen bestonden uit toevoegingen (om de
betekenis of context te verduidelijken of profetische geschriften, zoals het boek Mozes, te
herstellen), weglatingen, herschikte verzen en volledige herstructureringen van bepaalde
hoofdstukken. Zie voor meer informatie over de Bijbelvertaling van Joseph Smith de Bible
Dictionary of Gids bij de Schriften, ‘Bijbelvertaling van Joseph Smith (BJS)’.

Zet het volgende schema op het bord.

Leer en Verbonden 45:60–62

Leer en Verbonden 42:56,
voetnoot a

Leer en Verbonden 76:15–19

Leer en Verbonden 93:53

Inleidingen van Leer en Verbonden 35; 76;
77; 86; 91

Leer en Verbonden 94:10, voetnoot b

Deel de klas op in twee groepen. Vraag elke groep het materiaal in een van de twee
kolommen te bestuderen en te letten op informatie over de Bijbelvertaling van
Joseph Smith. Vraag de cursisten na verloop van tijd naar hun bevindingen. Stel
daarna de volgende vraag:

• Hoe denk je dat het vertaalwerk Joseph Smiths geestelijke kennis en de
herstelling van evangeliewaarheden beïnvloed heeft?

Om de cursisten meer waardering te geven voor de invloed die Joseph Smiths
vertaalwerk van de Bijbel op de kerk had, laat u de cursisten de ‘Chronologische
inhoudsopgave’ openslaan (aan het begin van de Leer en Verbonden) en legt u uit
dat de profeet vooral tussen juni 1830 en juli 1833 aan de vertaling werkte.
Vraag dan:

• Hoeveel openbaringen werden er tussen juni 1830 en juli 1833 ontvangen? (De
profeet ontving in die periode 74 openbaringen die in de Leer en Verbonden
opgenomen zijn.)

U kunt ze er ook op wijzen dat de boeken Mozes, Abraham en Mattheüs naar
Joseph Smith, die in de Parel van grote waarde staan, ook deel uitmaken van de
Bijbelvertaling van Joseph Smith en in die periode ontvangen werden. Het boek
Mozes is Joseph Smiths vertaling van de eerste acht hoofdstukken van Genesis.
Toen Joseph Smith de verzen over Henoch vertaalde, merkte hij hoeveel er aan de
Bijbel ontbrak. De King Jamesvertaling van de Bijbel bevat 109 woorden over
Henoch. Het boek Mozes bevat er 5240.

• Wat zegt het grote aantal openbaringen dat hij tijdens deze periode ontving
over de rol die de Bijbelvertaling van Joseph Smith in de herstelling speelde?
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• Bekijk de afdelingen van de Leer en Verbonden die tijdens deze periode
ontvangen werden. Welke belangrijke leerstellingen werden er in deze periode
geopenbaard? (Voorbeelden van belangrijke leerstellingen die in deze periode
geopenbaard werden, staan in afdelingen 29, 42, 45, 76, 88 en 93.)

Toon het volgende en vraag een cursist het voor te lezen:

‘De Bijbelvertaling van de profeet droeg in belangrijke mate bij aan zijn eigen geestelijke vorming
en de voortgaande herstelling van evangeliewaarheid. Terwijl hij het Oude en Nieuwe Testament
reviseerde, ontving hij vaak openbaringen die de Bijbeltekst verduidelijkten of uitbreidden. Op
die manier ontving de profeet veel leerstellingen van de Heer, onder andere die nu voorkomen in
Leer en Verbonden 74, 76, 77, 86 en 91 en fragmentarisch in vele andere afdelingen van de Leer
en Verbonden.’ (Leringen: Joseph Smith, 224.)

Getuig dat de Heer een groot deel van de Leer en Verbonden openbaarde als
rechtstreeks gevolg van Joseph Smiths Bijbelvertaling. U kunt ook uitleggen dat er
delen van de Bijbelvertaling van Joseph Smith aan de kerkuitgave van de King
Jamesbijbel van 1979 toegevoegd werden, waardoor die belangrijke openbaringen
beschikbaarder werden en de leden tot zegen konden zijn.

Het boek Abraham
Laat de cursisten de inleidingen in het boek Abraham doornemen. Bespreek kort
de inhoud van het boek Abraham. Leg dan uit dat in de zomer van 1835 een man,
Michael Chandler, vier Egyptische mummies en verscheidene papyrusrollen met
oude Egyptische tekst naar Kirtland (Ohio) bracht. Leden van de kerk kochten de
mummies en papyrusrollen. Hoewel we niet weten hoe het precies in zijn werk
ging, vertaalde de profeet Joseph Smith in de daaropvolgende maanden enkele van
de geschriften. Vanaf maart 1842 werden segmenten uit het boek Abraham in de
Times and Seasons, een krant van de kerk, gepubliceerd. Het boek Abraham werd
later in de Parel van grote waarde gepubliceerd.

Lees de volgende samenvatting over het verschijnen van het boek Abraham voor.
Vraag de cursisten te letten op wat we over het vertaalproces weten.

Een gebruikelijk bezwaar tegen de echtheid van het boek Abraham is dat het manuscript (de
papyrusrollen) niet oud genoeg is om door Abraham geschreven te zijn. Hij leefde namelijk bijna
tweeduizend jaar vóór Christus. Joseph Smith heeft echter nooit beweerd dat de papyrusrollen
door Abraham zelf geschreven waren, of dat ze uit de tijd van Abraham afkomstig waren. ‘Oude
kronieken worden vaak als kopieën of als kopieën van kopieën overgeleverd. De kroniek van
Abraham kan bewerkt zijn […] door latere schrijvers, net zoals Mormon en Moroni, de
profetische geschiedschrijvers van het Boek van Mormon, de geschriften van oudere volken
reviseerden. (‘Translation and Historicity of the Book of Abraham’, Gospel Topics, lds.org/topics).

Het kan zijn dat de profeet Joseph Smith tijdens het vertalen met papyrusrollen werkte die later
vernietigd werden. Daarom ‘is het waarschijnlijk zinloos om Josephs bekwaamheid om de
papyrusrollen te vertalen te beoordelen, aangezien we slechts een fractie van de papyrusrollen
hebben die hij had.’ (‘Translation and Historicity of the Book of Abraham’.) Het is ook mogelijk
dat Joseph Smiths zorgvuldige onderzoek van de geschriften ertoe leidde dat hij ‘openbaring
[ontving] over belangrijke gebeurtenissen en leerstellingen in het leven van Abraham, net zoals
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hij eerder een openbaring over het leven van Mozes ontvangen had toen hij de Bijbel
bestudeerde.’ (‘Translation and Historicity of the Book of Abraham’.) Hoewel we niet de exacte
methode kennen waarmee Joseph Smith het boek Abraham vertaald heeft, weten we wel dat hij
het door de gave en macht van God heeft gedaan.

• Op welke manieren draagt de aanvullende Schriftuur, die we dankzij Joseph
Smith hebben, bij aan ons begrip van Gods plan voor zijn kinderen?

U kunt getuigen dat als de cursisten het leerstellig belangrijke boek Abraham
bestuderen, de Heilige Geest tot hen zal getuigen dat het belangrijk en
authentiek is.

Leer en Verbonden 1:38; 68:3–5
Voortdurende openbaring bij monde van hedendaagse profeten
Vraag een cursist Leer en Verbonden 1:38 voor te lezen en laat een andere cursist
Leer en Verbonden 68:4 voorlezen. Vraag de cursisten wat ze van die teksten leren.
(De cursisten dienen het volgende beginsel te vinden: Als de dienstknechten van
de Heer door de macht van de Heilige Geest spreken, zijn hun woorden de
wil van de Heer.)

• Wat heb je zelf meegemaakt waardoor je dankbaar bent dat de Heer in deze tijd
openbaring geeft?

Leg de cursisten uit dat in de kerk bepaalde openbaringen aan hedendaagse
profeten door de wet van algemene instemming gecanoniseerd (als Schriftuur
aanvaard) worden (zie LV 26:1–2). Er wordt aan de leden van de kerk gevraagd om
de profeet en de apostelen te steunen als ze een openbaring aan de Schriften
toevoegen. In de oktoberconferentie van 1978 steunden de leden van de kerk de
profeet en de apostelen bijvoorbeeld toen ze Officiële verklaring 2 aan de
gecanoniseerde Schriften wilden toevoegen, waardoor alle waardige mannen het
priesterschap konden ontvangen.

Laat de cursisten met een medecursist naast hen kort bespreken wat ze kunnen
zeggen tegen iemand die gelooft dat de Schriftuurlijke canon gesloten is en dat we
geen aanvullende Schriftuur van God kunnen ontvangen.

Vraag de cursisten tot slot te bedenken wat ze kunnen doen om hun getuigenis te
sterken dat de hemelen geopend zijn en dat de Heer ook in deze tijd zijn woord
blijft openbaren.

Leesstof voor de cursisten
• Leer en Verbonden 1:38; 42:56; 45:60–62; 68:3–5; 76:15–19; 93:53; 94:10.

• Jeffrey R. Holland, ‘Mijn woorden houden nimmer op’, Liahona, mei
2008, 91–94.
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LES 13

‘Het visioen’
Inleiding
Het visioen aan de profeet Joseph Smith dat in Leer en
Verbonden 76 staat, geeft ons een basisbegrip van het leven
na de dood, waaronder de graden van heerlijkheid. We leren

er ook uit wat we moeten doen om weer in de
tegenwoordigheid van onze hemelse Vader en Jezus Christus
te wonen.

Achtergrondinformatie
• L.Tom Perry, ‘Het heilsplan’, Liahona, november 2006, 69–72.

• Matthew McBride, ‘“The Vision”: D&C 76’, de reeks Revelations in Context, 11
maart 2013, history.lds.org.

Lessuggesties
Leer en Verbonden 76
Basisbegrip van het leven na de dood
Leg uit dat in de jaren dertig van de negentiende eeuw veel christenen geloofden in
een van de twee opvattingen over de hemel en de hel die men soms de
‘traditionele’ en ‘universele’ denkbeelden noemde. Het ‘traditionele’ denkbeeld
was eenvoudigweg dat de rechtvaardigen naar de hemel en de ongehoorzamen
naar de hel gingen. Het ‘universele’ denkbeeld was dat God de zondaars niet voor
eeuwig zou straffen en dat iedereen uiteindelijk in Gods koninkrijk gered zou
worden. De leden van de Kerk van Jezus Christus wisten op dat ogenblik al iets
meer over de hemel en de hel dan de andere christenen. In februari 1832 kregen
Joseph Smith en Sidney Rigdon een visioen dat de kennis van en het geloof in het
hiernamaals voor de heiligen der laatste dagen drastisch veranderde. Dat visioen,
dat in Leer en Verbonden 76 staat, openbaarde een ingewikkelde combinatie van
Gods liefde, barmhartigheid, gerechtigheid en oordeelvelling, en gaf een vollediger
beeld van het plan van onze hemelse Vader. De eerste kerkleden noemden dit
visioen lange tijd eenvoudigweg ‘het visioen’. (Zie Matthew McBride, ‘“The
Vision”: D&C 76’, de reeks Revelations in Context, 11 maart 2013, history.lds.org.)

Laat een cursist een korte samenvatting van Leer en Verbonden 76 geven. Toon het
volgende citaat van president Wilford Woodruff (1807–1898) en vraag een cursist
het voor te lezen:

‘Ik ben van mening dat de Leer en Verbonden [de] goddelijkste verklaringen
bevat ooit aan de mensheid gegeven. Alleen al het ‘visioen’ [in afdeling 76] is
een openbaring waarin meer licht, waarheid en beginselen worden gegeven dan
in enige andere openbaring in wat voor boek dan ook. Er wordt duidelijk in
uitgelegd wat onze huidige staat is, waar we vandaan komen, waarom we hier
zijn en waar we heen zullen gaan. Ieder mens kan door die openbaring te weten

komen wat zijn rol en toestand zal zijn.’ (Leringen van kerkpresidenten: Wilford Woodruff [2004],
125.)
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Laat een cursist de inleiding van Leer en Verbonden 76 voorlezen. Laat een cursist
Leer en Verbonden 76:15-19 voorlezen.

• Wat waren Joseph en Sidney aan het doen waardoor ze deze openbaring
ontvingen?

• Wat leren we uit deze ervaring over het belang van Schriftstudie en -reflectie?
(Zorg ervoor dat de cursisten het verband inzien tussen nadenken over de
Schriften en openbaring ontvangen.)

Noot: benadruk dat leren nadenken over de Schriften een belangrijke
studievaardigheid is waardoor de Heilige Geest meer waarheid aan ons kan
openbaren.

Leer en Verbonden 76:1–10
Beloften aan de getrouwen
Laat een cursist Leer en Verbonden 76:1–4 voorlezen. Laat de klas meelezen en
letten op woorden of zinsneden die Jezus Christus beschrijven. Laat de cursisten
hun bevindingen desgewenst markeren. Leg uit dat de eigenschappen van de
Heiland die in deze verzen staan een voorbeeld van een Schriftuurlijke opsomming
zijn. Een Schriftuurlijke opsomming ‘is een reeks gedachten, denkbeelden of
aanwijzingen die met elkaar in verband staan. Door op zoek te gaan naar
opsommingen in de Schriften kunnen de leerkracht en cursisten belangrijke
punten vinden die de schrijver wil beklemtonen.’ (Gospel Teaching and Learning
[2012], 23.) Wijs de cursisten erop dat Leer en Verbonden 76 een aantal
Schriftuurlijke opsommingen bevat.

• Welke eigenschappen van Jezus Christus in de verzen 1–4 betekenen het
meeste voor je? Waarom?

Vraag de cursisten Leer en Verbonden 76:5–10 in stilte door te nemen en te letten
op de beloften van de Heer aan de getrouwen. Wijs de cursisten op de opsomming
van beloften in de verzen 6–10. U kunt de cursisten voorstellen de punten van de
opsomming te markeren om de beloften van de Heer te benadrukken.

• Wat moeten we volgens vers 5 doen om de barmhartigheid, genade en eer van
de Heiland te ervaren?

Help de cursisten om het volgende beginsel in deze verzen terug te vinden: Als
wij de Heer vrezen en Hem in rechtschapenheid dienen, zal Hij ons eren en
barmhartig jegens ons zijn. Herinner de cursisten eraan dat de Heer ‘vrezen’ hier
vereren betekent.

Stel de volgende vragen om de cursisten dit beginsel beter te laten begrijpen:

• Welke van de beloften in verzen 5–10 zou je het liefst ontvangen? Waarom?

• Wat moet je doen om die zegening te ontvangen?

Geef de cursisten even de tijd om te bedenken waarom het de moeite waard is deze
zegeningen na te streven en te evalueren hoe goed ze de Heer vereren en Hem in
rechtschapenheid en waarheid dienen.
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Wijs de cursisten erop dat vanaf vers 11 de rest van afdeling 76 de openbaring van
de Heer bevat over de ‘verborgenheden van zijn koninkrijk […] die in heerlijkheid
[…] alle begrip te boven gaan’ (vers 114). De openbaring geeft ons kennis van de
wonderen van de eeuwigheid en het hiernamaals en onthult wat onbekend was.

Leer en Verbonden 76:19–24
Visioen van de Vader en de Zoon
Leg uit dat Leer en Verbonden 76 een reeks visioenen bevat. Om de cursisten een
overzicht te geven van wat Joseph Smith en Sidney Rigdon in deze visioenen
zagen, toont u de bijgaande afbeelding of deelt u die aan de cursisten uit. Leg uit
dat elk punt op het diagram één visioen was.

Wijs ze erop dat een van de visioenen die Joseph Smith en Sidney Rigdon die dag
kregen een visioen van de Vader en zijn Zoon, Jezus Christus, was. Toon de
volgende vragen of schrijf ze op het bord:

Welke waarheden komen we uit deze openbaring over Jezus Christus te weten?

Van welke van deze waarheden kun jij getuigen? Hoe weet je dat ze waar zijn?

Vraag de cursisten Leer en Verbonden 76:19–24 in stilte door te nemen en te
bedenken hoe ze de vragen op het bord zouden beantwoorden. Vraag de cursisten
na verloop van tijd naar hun antwoorden op de vragen. De cursisten kunnen
verschillende antwoorden geven, maar zorg ervoor dat ze deze beginselen
begrijpen. Jezus Christus is een levende, verheerlijkte persoon. Jezus Christus
is de Eniggeborene van de Vader. Jezus Christus is de Schepper van deze en
andere werelden. De inwoners van deze en andere werelden zijn voor God
gewonnen zonen en dochters.

Overweeg om uw getuigenis van de Heiland te geven.

Leer en Verbonden 76:25–113
Het heilsplan
Leg uit dat de verzen 25–113 van afdeling 76 prachtige waarheden over het
heilsplan bevatten. Laat de cursisten een groep verzen die op het diagram staan
uitkiezen en ze snel doorlezen. Verdeel de klas in tweetallen en vraag ze te
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bespreken wat ze geleerd hebben of wat ze in deze verzen inspirerend vonden.
Bespreek daarna de volgende vraag met de klas:

• In welke basisleerstellingen over het leven en de dood geeft Leer en
Verbonden 76 ons meer inzicht? (De strekking van de antwoorden dient het
volgende te omvatten: dat we via Leer en Verbonden 76 een basisbegrip van
het leven na de dood krijgen en van wat we moeten doen om weer in de
tegenwoordigheid van onze hemelse Vader en Jezus Christus te leven.)

Leg uit dat het visioen van het celestiale koninkrijk een van de belangrijkste
visioenen is die Joseph Smith en Sidney Rigdon hebben gekregen. Vraag de
cursisten Leer en Verbonden 76:50–53 te lezen en te letten op een opsomming van
vereisten voor het betreden van het celestiale koninkrijk. U kunt de cursisten
voorstellen om die vereisten in hun Schriften te markeren of te nummeren. Laat
een cursist vertellen wat hij of zij gevonden heeft en vraag vervolgens:

• Wat betekent het om een ‘getuigenis van Jezus’ te ontvangen? (Geloven in de
verlossende zending van de Heiland en zijn geboden onderhouden.)

• Wat betekent het om te ‘overwinnen door geloof’? (Verleidingen en zonden
overwinnen door geloof in Jezus Christus te oefenen en getrouw tot het einde
toe te volharden.)

• Wat houdt het in om ‘door de Heilige Geest der belofte’ verzegeld te zijn? (De
Heilige Geest, die ook de Heilige Geest der belofte is, getuigt tot de Vader dat
we de heilsverordeningen van zijn evangelie ontvangen hebben en dat we de
verbonden nagekomen zijn die we gesloten hebben.)

Vat Leer en Verbonden 76:54–70 samen door uit te leggen dat in deze verzen veel
zegeningen staan die de verhoogde bewoners van het celestiale koninkrijk zullen
ontvangen. Geef de cursisten even de tijd om deze verzen te lezen en te letten op
de beloofde zegeningen of toestanden die voor hen het belangrijkst zijn.

• Welke beloofde zegening aan de getrouwen is voor jou belangrijk? Waarom?

• Hoe geeft vers 69 ons inzicht in de rol die de Heiland speelt in het leven van
wie het celestiale koninkrijk beërven? (Ieder van ons zal, hoe hard we het ook
proberen, niet aan alle vereisten voldoen om het celestiale koninkrijk te
beërven. Alleen dankzij het zoenoffer van de Heiland kunnen we van onze
zonden gereinigd en vervolmaakt worden.)

• Hoe kunnen we met de kennis van de waarheden over het heilsplan in Leer en
Verbonden 76 betere keuzes maken?

Toon het volgende citaat van president Boyd K. Packer en vraag een cursist het voor
te lezen:

‘Zonder kennis van het evangelieplan lijkt overtreding natuurlijk, onschuldig en
zelfs gerechtvaardigd. Er is geen grotere bescherming tegen de tegenstander dan
de waarheid te weten — het plan te kennen!’ (Our Father’s Plan [1994], 27).
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• In welk opzicht kan kennis van de waarheden in Leer en Verbonden 76 ons
tegen de invloed van Satan beschermen?

• Op welke manier heeft jouw kennis van het plan van onze hemelse Vader je
beschermd en is het je tot zegen geweest?

Laat een cursist Leer en Verbonden 76:114–117 voorlezen. Laat de klas meelezen
en letten op de belofte aan wie zich reinigen. Vraag de cursisten om de belofte in
die verzen te beschrijven.

Laat de cursisten antwoord geven en toon vervolgens deze uitspraak van de profeet
Joseph Smith (1805–1844) over het visioen in Leer en Verbonden 76:

‘Ik zou honderd keer meer kunnen uitleggen over de heerlijkheden van de
koninkrijken die ik in het visioen heb gezien, als ik daar toestemming voor kreeg,
en als de mensen daarop voorbereid waren.’ (In History of the Church, 5:402.)

Om de cursisten te helpen toepassen wat ze in de les geleerd hebben, toont u de
volgende onvolledige zinsneden of schrijft u ze op het bord:

Na het bestuderen van Leer en Verbonden 76:

weet ik dat …

wil ik …

ga ik …

Laat de cursisten de zinsneden op een blaadje afmaken. Laat ze bedenken of de
keuzes die ze maken hen in staat stellen het celestiale koninkrijk te beërven en
andere zegeningen te ontvangen die in Leer en Verbonden 76 beloofd worden.
Geef uw getuigenis van de waarheden die in deze les zijn besproken.

Leesstof voor de cursisten
• Leer en Verbonden 76.

• L.Tom Perry, ‘Het heilsplan’, Liahona, november 2006, 69–72.
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LES 14

De Kirtlandtempel en de
priesterschapssleutels

Inleiding
Na bijna drie jaar moeilijkheden en financiële offers werd de
Kirtlandtempel op 27 maart 1836 ingewijd. Er gingen
wonderbaarlijke gebeurtenissen met de inwijding gepaard en
één week later herstelden hemelse boodschappers

priesterschapssleutels aan Joseph Smith en Oliver Cowdery.
Die sleutels zijn een belangrijk kenmerk van de kerk en zijn
miljoenen leden van de kerk tot zegen geweest.

Achtergrondinformatie
• Jeffrey R. Holland, ‘Ons allerbelangrijkste kenmerk’, Liahona, mei 2005, 43–45

• David A. Bednar, ‘Op eervolle wijze een naam en status behouden’, Liahona,
mei 2009, 97–100.

• ‘Een heerlijke tijd in Kirtland, 1834–1836’, hoofdstuk 13 in De geschiedenis van de
kerk in de volheid van tijden, 2e uitgave (Lesboek kerkelijke
onderwijsinstellingen, 2003), 153–168.

Lessuggesties
Leer en Verbonden 109:1–28
De heiligen brachten offers om de Kirtlandtempel te bouwen
Toon de cursisten een afbeelding van de Kirtlandtempel. (Zie Evangelieplatenboek
[2009], nr. 117; zie ook LDS.org.) Leg uit dat de heiligen bijna drie jaar lang
werkten en offers brachten om de Kirtlandtempel te bouwen. Daardoor zagen ze
de belofte van de Heer in vervulling gaan dat als ze zijn geboden zouden
onderhouden, ze ‘de macht [zouden] hebben om [de tempel] te bouwen’ (LV
95:11). Bijna duizend mensen woonden de tempelinwijding op 27 maart 1836 bij.
Het inwijdingsgebed dat Joseph Smith door openbaring ontving, staat in Leer en
Verbonden 109.

Vraag enkele cursisten beurtelings een vers uit Leer en Verbonden 109:1-5 voor te
lezen. Moedig de andere cursisten aan mee te lezen en vooral te letten op
zinsneden die de offers beschrijven die de leden bij het bouwen van de tempel
brachten. Stel daarna de volgende vragen:

• Welke zinsneden gebruikte Joseph Smith om de offers van de heiligen te
beschrijven?

Vraag een cursist de volgende samenvatting voor te lezen om de cursisten meer
inzicht in de offers van de heiligen te geven:
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Tussen juni 1833 en maart 1836 werkten mannen en vrouwen tezamen aan de bouw van het
huis van de Heer. Ze metselden, versleepten stenen, sponnen garen, breiden kleding voor de
werklui of maakten de gordijnen voor het huis van de Heer. Ze deden dat alles ‘opdat de Zoon
des Mensen een plek zou hebben om Zich aan zijn volk te vertonen’ (LV 109:5). Sommige
heiligen der laatste dagen, zoals John Tanner, gaven veel van hun rijkdom voor de bouw van de
tempel. De bouw van de tempel kostte in totaal waarschijnlijk 40.000 dollar, wat in die tijd een
erg hoog bedrag was. Ondanks de kostprijs en de offers werkten de heiligen getrouw om het
gebod van de Heer te gehoorzamen (zie LV 95:11). De Kirtlandtempel was een werk van liefde en
een oefening in gehoorzaamheid, opoffering en geloof.

• Welke offers moeten wij in deze tijd brengen om de zegeningen van de tempel
te ontvangen?

• Welke zegeningen ontvangen we als we offers brengen om het werk van de
Heer te doen?

Toon dit citaat van zuster Carol B. Thomas van het algemeen
jongevrouwenpresidium om die vraag te beantwoorden. Laat een cursist het
voorlezen:

‘Opoffering is een geweldig beginsel. Als we gewillig geven van onze tijd,
talenten en alles wat we hebben, wordt dat een van onze trouwste vormen van
aanbidding. Het kan in ons binnenste een sterke liefde voor elkaar en onze
Heiland, Jezus Christus, doen ontwikkelen. Door opoffering kan ons hart
veranderen; we zijn dan dichter bij de Geest en verlangen minder naar wereldse
zaken.’ (‘Sacrifice: An Eternal Investment’, Ensign, mei 2001, 64.)

Vraag de cursisten Leer en Verbonden 109:12–13 en 20–21 in stilte door te nemen
en te letten op hoe de heilige aard van de tempel in dit gebed beschreven wordt.
Vraag de cursisten wat hen in deze verzen vooral opgevallen is.

Vertel de cursisten dat Joseph Smith de Heer in het inwijdingsgebed om specifieke
zegeningen vroeg. Vraag enkele cursisten beurtelings een vers uit Leer en
Verbonden 109:12–15, 22–28 voor te lezen. Moedig de andere cursisten aan mee te
lezen en te letten op zegeningen van waardige aanbidding in de tempel. U kunt de
cursisten in overweging geven om woorden en zinsneden te markeren die voor hen
belangrijk zijn. Bespreek dan de volgende vragen:

• Welke van de zegeningen die je gevonden hebt, is het belangrijkst voor
je? Waarom?

• Welke leerstelling of welk beginsel halen we uit deze verzen? (Maak de
cursisten het volgende beginsel duidelijk: als we getrouw in de tempel
aanbidden, kunnen we meer bescherming en kracht tegen de
goddeloosheid van de wereld ontvangen.)

Toon het volgende citaat van ouderling David A. Bednar van het Quorum der
Twaalf Apostelen en laat een cursist het voorlezen:
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‘Overdenk [Leer en Verbonden 109:24–28] eens in het licht van de huidige
razernij van de boze en […] onze gewilligheid om de naam van Jezus Christus op
ons te nemen, en de beloofde zegen van bescherming aan hen die op eervolle
wijze een naam en status in de heilige tempel hebben. En wat veelbetekenend is:
deze zegeningen van het verbond gelden voor alle generaties en in alle
eeuwigheid. Ik nodig u uit de betekenis en gevolgen van deze teksten in uw

leven en voor uw gezin regelmatig en gebedsvol te lezen en te overdenken.

‘Wij hoeven niet verrast te zijn door de moeiten die Satan doet om het werk in de tempel te
dwarsbomen of in diskrediet te brengen. De duivel veracht de reinheid in en de kracht van het
huis van de Heer. En de bescherming die wij allemaal kunnen genieten in en door de
tempelverordeningen en -verbonden, vormt een groot struikelblok voor de kwade bedoelingen
van Lucifer.’ (‘Op eervolle wijze een naam en status behouden’, Liahona, mei 2009, 99–100.)

• Hoe heb je als gevolg van tempelaanbidding meer geestelijke kracht gevoeld?

Laat de cursisten bedenken hoe ze meer zegeningen kunnen ontvangen die
beloofd zijn aan wie getrouw naar de tempel gaan. Herinner de cursisten eraan dat
als ze over de Schriften en de woorden van de profeten nadenken, hun hart en
geest meer open voor inspiratie van de Geest zullen staan.

Leer en Verbonden 110
Jezus Christus, Mozes, Elia en Elias verschenen in de Kirtlandtempel
Leg uit dat God de offers van de heiligen voor de bouw van de Kirtlandtempel
beloonde met een uitstorting van geestelijke manifestaties op de dagen rond de
inwijding. Als u voldoende tijd hebt, kunt u even enkele van de verhalen vertellen
uit hoofdstuk 13 (‘Een heerlijke tijd in Kirtland, 1834–1836’ van De geschiedenis van
de kerk in de volheid van tijden, 2e uitgave (Lesboek kerkelijke onderwijsinstellingen,
2003), vooral in het deel getiteld ‘A Pentecostal Season’ (pp. 164–167). Vertel de
cursisten dat misschien wel de belangrijkste van die gebeurtenissen op 3 april 1836
plaatsvond, een week na de inwijding van de tempel.

Laat een cursist de inleiding van Leer en Verbonden 110 voorlezen en vraag de
anderen mee te lezen. Stel dan de volgende vraag:

• Aan wie werd dit visioen gegeven? Wat waren Joseph Smith en Oliver Cowdery
aan het doen voordat ze het visioen zagen?

Leg uit dat de eerste tien verzen van Leer en Verbonden 110 een heerlijk visioen
van de Heiland aan Joseph Smith en Oliver Cowdery bevatten. De Heiland
verscheen om hun te vertellen dat Hij de Kirtlandtempel aanvaard had. Laat de
cursisten deze verzen in stilte doornemen en letten op belangrijke waarheden over
de Heiland en de tempel. Stel na voldoende tijd de volgende vragen:

• Wat vind je in deze verzen belangrijk? Waarom?

• Volgens vers 6 verklaarde de Heiland: ‘Laat het hart van mijn gehele volk […]
zich verheugen.’ Waarom hadden de heiligen toen reden om zich te verheugen?

Leg uit dat na het visioen van de Heiland nog een aantal visioenen volgden. In die
visioenen verschenen Mozes, Elias en Elia een voor een aan Joseph Smith en Oliver
Cowdery.
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Zet het volgende op het bord:

Mozes: Leer en Verbonden 110:11.

Elias: Leer en Verbonden 110:12.

Elia: Leer en Verbonden 110:13–15.

Deel de klas op in drie groepjes. Wijs elke groep een van de namen op het bord toe.
Laat de cursisten de bijbehorende tekst lezen om meer te weten te komen over de
specifieke priesterschapssleutels die hersteld werden. Vraag de cursisten na verloop
van tijd naar hun bevindingen.

De volgende verklaringen kunnen de cursisten meer begrip geven van wat ze
gelezen hebben. Laat een cursist telkens een citaat voorlezen nadat u de
bijbehorende Schrifttekst gelezen hebt:

Mozes: De sleutels van de vergadering van Israël omvatten het gezag om het evangelie tot de
vier delen der aarde te prediken. ‘Het is terecht dat Mozes de sleutels van de vergadering van
Israël aan de herstelde kerk overdroeg, aangezien hij de eerste keer de kinderen Gods naar hun
erfland heeft geleid.’ (Russell M. Nelson, ‘De vergadering van het verstrooide Israël’, Liahona,
november 2006, 82, voetnoot 28.)

Elias: ‘Een man die Elias heette, leefde kennelijk in de tijd van Abraham en droeg de bedeling
van het evangelie van Abraham over aan Joseph Smith en Oliver Cowdery in de Kirtlandtempel
op 3 april 1836.’ (Bible Dictionary, ‘Elias’.) ‘Elias [herstelde] “het evangelie van Abraham”, het
grote Abrahamitische verbond waardoor de getrouwen de belofte van een eeuwig
nakomelingschap ontvangen, beloften dat dankzij het celestiale huwelijk hun eeuwig
nakomelingschap zo talrijk als het zand aan de kust of de sterren in de hemel zal zijn.’ (Bruce R.
McConkie, ‘The Keys of the Kingdom’, Ensign, mei 1983, 22.)

Elia: ‘Deze verzegelmacht, die op Elia bevestigd was, is de macht waarmee de vrouw aan de
man, en kinderen aan hun ouders, voor tijd en alle eeuwigheid verzegeld worden. Het is de
bindende macht die in elke evangelieverordening schuilt. […] Dankzij deze macht zijn alle
heilsverordeningen gebonden, of verzegeld, en het was Elia’s zending om die te herstellen.’
(Joseph Fielding Smith, Elijah the Prophet and His Mission [1957], 5.)

Lees Leer en Verbonden 110:16 voor en laat de cursisten meelezen. Vraag de
cursisten wat hier aan Joseph Smith en Oliver Cowdery overgedragen wordt (‘de
sleutels van deze bedeling’). Stel dan de volgende vraag:

• Wat weten we volgens vers 16 omdat deze sleutels hersteld zijn? (De
wederkomst is nabij.)

• Waarom moesten volgens vers 16 de sleutels die door Mozes, Elias en Elia
hersteld werden, vóór de ‘grote en geduchte dag des Heren’ hersteld worden?

• Hoe ben je door de herstelling van die priesterschapssleutels gezegend? (Vat na
hun antwoorden het belang van de herstelling van die sleutels samen door dit
beginsel te vermelden: Met de sleutels van zendingswerk, eeuwige
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gezinnen en tempelwerk kunnen we onszelf en de wereld beter op de
wederkomst van Jezus Christus voorbereiden.)

Toon het volgende citaat van ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der
Twaalf Apostelen en laat een cursist het voorlezen:

‘Het priesterschap van God, met zijn sleutels, zijn verordeningen, zijn goddelijke
oorsprong en bevoegdheid om in de hemel te binden wat op de aarde is
gebonden, [is] net zo onmisbaar als het uniek is voor de ware kerk van God, en er
[zou] geen Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zijn zonder
priesterschap.’ (‘Ons allerbelangrijkste kenmerk’, Liahona, mei 2005, 43–45.)

Vertel hoe de herstelde priesterschapssleutels u tot zegen zijn. Getuig dat de
priesterschapssleutels een belangrijk kenmerk van de kerk zijn; ze onderscheiden
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen van elke andere
kerk op aarde.

Leesstof voor de cursisten
• Leer en Verbonden 109:1–28; 110:1–16.

• David A. Bednar, ‘Op eervolle wijze een naam en status behouden’, Liahona,
mei 2009, 97–100.
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LES 15

Kracht in tijden van
tegenstand

Inleiding
In 1837 en 1838 verspreidde er zich een geest van vitten,
twisten en afvalligheid onder de leiders en leden van de kerk
in Kirtland (Ohio) en het noorden van Missouri. De problemen
werden erger toen sommigen openlijk tegen de profeet
Joseph Smith in opstand kwamen. We kunnen uit de

ervaringen van de eerste heiligen leren dat als we met
tegenstand te maken krijgen, we geestelijke kracht
ontvangen als we rechtschapen zijn en de dienstknechten
van de Heer steunen.

Achtergrondinformatie
• ‘Pas op voor de bittere vruchten van afvalligheid’, hoofdstuk 27 in Leringen van

kerkpresidenten: Joseph Smith (2007), 341–352.

• Jeffrey R. Holland, ‘Lessen uit de gevangenis in Liberty’, (CES-haardvuuravond,
7 september 2008), lds.org/broadcasts.

• Neil L. Andersen, ‘De beproeving van uw geloof’, Liahona, november
2012, 39–42.

Lessuggesties
Leer en Verbonden 112:10–15
Afvalligheid in Kirtland (Ohio)
Zet de volgende woorden op het bord: kwaad, gekwetst, jaloers. Vraag de cursisten
na te denken over momenten waarop ze zich zo gevoeld hebben.

Toon het volgende verhaal en vraag een cursist het voor te lezen. Vraag de cursisten
welke situatie de gevoelens op het bord bij Thomas B. Marsh opriep.

Kort na zijn roeping als apostel in 1835 werd Thomas B. Marsh als president van
het Quorum der Twaalf Apostelen geroepen. In het voorjaar van 1837 kwam
president Marsh te weten dat een van de twaalf apostelen, ouderling Parley P. Pratt,
zich zonder zijn medeweten op een zending naar Engeland voorbereidde.
President Marsh, die zich in Missouri bevond, stuurde een uitnodiging naar
ouderling Pratt en de andere leden van de Twaalf om op 24 juli 1837 bijeen te
komen in Kirtland (Ohio), zodat ze één konden zijn in hun zendingsplannen. Maar
een maand vóór die vergadering vertrokken twee andere leden van de Twaalf,
ouderlingen Heber C. Kimball en Orson Hyde, naar Engeland op zending nadat ze
een zendingsoproep van de profeet Joseph Smith gekregen hadden. President
Marsh was kennelijk kwaad dat leden van de Twaalf het evangelie zonder zijn
inmenging in Engeland gingen verkondigen.

• Wat had president Marsh in deze situatie kunnen doen om de gevoelens op het
bord te voorkomen?

74



• Wat zijn de gevaren als we toestaan dat zulke gevoelens onze gedachten en
handelingen beheersen? (Wijs de cursisten erop dat zulke gevoelens de Heilige
Geest grieven en vaak tot ernstigere zonden leiden.)

Laat de cursist verder lezen:

President Marsh praatte erover met de profeet Joseph Smith en vroeg hem om
raad. Als antwoord gaf de Heer hem de openbaring in Leer en Verbonden 112.

Toen de Heer deze openbaring in juli 1837 gaf, was er veel verdeeldheid, twist en
afvalligheid in de kerk. Hoogmoed en hebzucht leidden ertoe dat sommige leden
de profeet Joseph Smith openlijk bekritiseerden en zijn gezag in twijfel trokken.
Sommige leden van de kerk, onder wie enkele leden van het Quorum der Twaalf
Apostelen, probeerden Joseph Smith zelfs als president van de kerk te ontheffen.

• Welke gevoelens brachten sommige leden ertoe hun getuigenis van de
waarheid te negeren en openlijk in opstand tegen de profeet Joseph Smith
te komen?

Vraag de cursisten Leer en Verbonden 112:10–12, 15 te lezen en te letten op de raad
die de Heer president Marsh en andere leden van het Quorum der Twaalf
Apostelen gaf, en die voorkomt dat leden hun leiders bekritiseren.

Vraag de cursisten naar hun bevindingen. Vraag dan:

• Hoe voorkomt de raad in deze verzen dat de leden hun leiders bekritiseren?
(Zie erop toe dat de cursisten bij hun bespreking de volgende beginselen
begrijpen: Als we nederig zijn, zal de Heer ons leiden en onze gebeden
beantwoorden. De Heer vraagt ons de leiders te steunen die de sleutels
dragen om de kerk te leiden. Geef de cursisten in overweging om bij vers 15
een kruisverwijzing naar Leer en Verbonden 84:35–38 te plaatsen. U kunt ze er
ook op wijzen dat de raad om de leden van de Twaalf terecht te wijzen aan de
president van het Quorum der Twaalf Apostelen gegeven werd en niet op
andere leden van de kerk van toepassing is.)

Geef de cursisten een kopie van het uitreikblad dat u aan het eind van
deze les vindt. Overweeg om de klas in groepjes op te delen en laat elk

groepje samen het deel ‘Afvalligheid in Kirtland: de noodzaak om kerkleiders trouw
te volgen’ lezen. Vraag de cursisten de vragen aan het eind van het deel in hun
groepje te bespreken.

U kunt tot slot van de les dit citaat van president Heber C. Kimball (1801–1868) van
het Eerste Presidium tonen en bespreken:

‘Ik zal u een sleutel geven die broeder Joseph Smith in Nauvoo gaf. Hij zei dat
afvalligheid begon met het verlies van vertrouwen in de leiders van deze kerk en
dit koninkrijk en dat als je die geest ontdekte, je kon weten dat dit degene die
deze geest met zich meedroeg zou leiden tot afvalligheid.’ (Leringen van
kerkpresidenten: Joseph Smith [2007], 343.)
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Om te benadrukken dat het belangrijk is om de profeet en andere leiders van de
kerk trouw te volgen, leest u deze ervaring van Brigham Young (1801–1877), die
destijds lid van het Quorum der Twaalf Apostelen was:

‘In Kirtland werd president Brigham Young geconfronteerd met een groep
afvalligen die, nota bene in de tempel, een complot tegen de profeet Joseph
Smith aan het smeden waren. Hij zei: “Ik stond op en zei hun in krachtige en
duidelijke bewoordingen dat Joseph een profeet was, dat ik dat wist, en dat zij
hem zoveel konden beschimpen en belasteren als ze wilden, maar dat zij zijn
aanstelling als profeet van God niet konden vernietigen, dat zij alleen hun eigen

gezag konden vernietigen, en de draad konden doorsnijden die hen verbond met de profeet en
met God, en zichzelf in de hel konden laten zakken.”’ (Leringen van kerkpresidenten: Brigham
Young [1997], 79.)

Leer en Verbonden 121:1–10, 16–17; 122:1–9
Tegenstand in het noorden van Missouri
Overweeg om de cursisten in hun groepjes te laten en laat ze het tweede deel van
het uitreikblad lezen met de titel ‘Conflict in het noorden van Missouri: tegenstand
leren verdragen’. Leg uit dat in dit deel enkele daden beschreven worden die ertoe
leidden dat de heiligen uit het noorden van Missouri verdreven werden en de
profeet in de gevangenis in Liberty opgesloten werd. Vraag de cursisten de vragen
aan het eind van het deel met hun groepje te bespreken.

Als de cursisten klaar zijn, legt u uit dat Leer en Verbonden 121–123 stukken bevat
uit een brief die de profeet Joseph Smith tegen het eind van zijn opsluiting in de
gevangenis in Liberty aan de heiligen schreef.

Vraag vier cursisten beurtelings een vers uit Leer en Verbonden 121:1–6 voor te
lezen. Laat de cursisten letten op de vragen die de profeet aan de Heer stelde.

• Welke vragen heb je gevonden?

Vraag een cursist Leer en Verbonden 121:7–10, 16–17; 122:7–9 voor te lezen. Laat
de anderen meelezen en bedenken hoe de antwoorden van de Heer op de
smeekbede van Joseph Smith hem gesterkt zouden hebben om de voortdurende
tegenstand van zijn vijanden te verdragen.

Vraag de cursisten om leerstellingen en beginselen op te noemen die ze uit deze
verzen geleerd hebben. (Mogelijke antwoorden: Als we in dit leven de
tegenstand goed verdragen, zal God ons nu en in de eeuwigheid zegenen.
Mensen die de dienstknechten van de Heer verwijten maken, zijn slaven van
de zonde. We kunnen in onze beproevingen gesterkt worden door op de
verzoening van de Heiland te vertrouwen en zijn voorbeeld van trouwe
volharding indachtig te zijn.

Toon het volgende citaat van ouderling Neil L. Andersen van het Quorum der
Twaalf Apostelen en laat een cursist het voorlezen:
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‘Een beproeving is van nature moeilijk. Zij gaat gepaard met smart, verwarring,
slapeloze nachten en kussens nat van de tranen. Maar onze beproevingen
hoeven ons niet geestelijk fataal te worden. Ze hoeven ons niet weg te leiden van
onze verbonden of van het huisgezin Gods. […]

‘Zoals metaal in een hoogoven in staal verandert, zal er zich, als we getrouw
blijven in de vurige beproeving van ons geloof, een spirituele zuivering voordoen

en zal onze geestelijke kracht toenemen.’ (‘De beproeving van uw geloof’, Liahona, november
2012, 41.)

Laat de cursisten nadenken over wat ze gedaan hebben of zullen doen om te
gedenken dat God hen kan sterken als ze met beproevingen of tegenstand tegen
hun geloof te maken krijgen. Geef de cursisten de tijd om te vertellen over hun
ervaring met of gedachten over in moeilijke tijden op God vertrouwen.

Leesstof voor de cursisten
• Leer en Verbonden 112:10–15; 121:1–10, 16–17; 122:1–9.

• Neil L. Andersen, ‘De beproeving van uw geloof’, Liahona, november
2012, 39–42.

Sterk blijven in tijden van tegenstand
Afvalligheid in Kirtland: de noodzaak om kerkleiders trouw te volgen
In 1837 hadden de heiligen in Kirtland (Ohio) wat financiële problemen. Om de heiligen te helpen
financieel zelfredzamer te zijn richtten Joseph Smith en andere kerkleiders een bedrijf op dat met een
bank vergelijkbaar was en de Kirtland Safety Society heette. Wegens de wijdverbreide economische
crisis in die tijd gingen veel banken in de Verenigde Staten bankroet. De Kirtland Safety Society ging
ook failliet in het najaar van 1837. Tweehonderd investeerders in de bank waren bijna alles kwijt.
Joseph Smith leed de grootste verliezen. Hoewel de Kirtland Safety Society niet door de kerk
gesponsord werd, zagen sommige leden het bedrijf als de bank van de kerk of van de profeet en
gaven Joseph Smith de schuld van hun financiële problemen. Sommigen begonnen hem zelfs een
valse profeet te noemen. Maar ondanks het faillissement van de bank bleven velen die geld verloren
waren trouw aan het geloof en de profeet.

Een geest van vitten en afvalligheid begon zich onder vele heiligen te verspreiden. In juni 1838
hadden ongeveer twee- tot driehonderd afvalligen de kerk verlaten, onder wie vier apostelen, de drie
getuigen van het Boek van Mormon en een lid van het Eerste Presidium. De meeste heiligen, onder
wie Brigham Young, reageerden echter in geloof op deze tijd van beproeving Ze werden door de Heer
gesterkt en bleven hun getuigenis trouw. Een aantal mensen die de kerk in deze tijd van afval verlaten
hadden, keerden later terug en vroegen of ze zich weer bij de kerk mochten voegen. Oliver Cowdery,
Martin Harris, Luke Johnson en Frederick G. Williams waren enkele van hen.

Tijdens deze moeilijkheden in Kirtland wilden enkele afvalligen Joseph Smith doden. Joseph Smith en
Sidney Rigdon werden door de Geest gewaarschuwd en vertrokken in de nacht van 12 januari 1838.
Hun vijanden achtervolgden hen dagenlang, maar de Heer beschermde hen. Op 14 maart 1838
kwamen ze met hun gezin in Far West (Missouri) aan.

Bespreek de volgende vragen als groep:
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• Welke beginselen over hoe we met tegenstand moeten omgaan, leren we uit deze
gebeurtenissen? Wat kunnen we uit deze gebeurtenissen leren over hoe we met tegenstand
tegen de kerk moeten omgaan?

• Wat kunnen we doen om onze kerkleiders trouw te blijven als we horen dat anderen hen
bekritiseren?

• In welke opzichten bent u gezegend omdat u de profeet hebt gevolgd?

Conflict in het noorden van Missouri: tegenstand leren verdragen
In 1837 en 1838 begonnen sommige misnoegde en geëxcommuniceerde leden van de kerk die onder
de heiligen in Far West woonden rechtszaken tegen de kerk en haar leiders aan te spannen om de
kerk te treiteren. In juni 1838 gaf Sidney Rigdon een heftige toespraak die nu als de ‘Zoutrede’
bekend staat. Hij verwees naar Mattheüs 5:13 en zei dat als het zout zijn smaak verliest, het nergens
meer voor deugt en weggeworpen dient te worden, waarmee hij bedoelde dat wie de kerk verlaten
had uit het midden van de heiligen geworpen moest worden. Twee weken later, op 4 juli, gaf Sidney
Rigdon een toespraak waarin hij beloofde dat de heiligen zich zouden verdedigen, zelfs als er een
‘uitroeiingsoorlog’ van kwam. Hoewel beide toespraken de instructie van de Heer ‘verzoekt om vrede’
(LV 105:38) leken tegen te spreken, werden beide toespraken gepubliceerd en veroorzaakten ze veel
oproer bij de niet-leden.

In die periode nam Sampson Avard, een bekeerling, geheime eden af en vormde hij een roversbende
die hij de Danieten noemde. Avard droeg hen op om de inwoners van Missouri te beroven en zei dat
dit zou helpen om het koninkrijk van God op te bouwen. Avard overtuigde zijn volgelingen dat hij in
opdracht van het Eerste Presidium handelde. De waarheid kwam later aan het licht en Avard werd
geëxcommuniceerd. Avards handelingen brachten ernstige schade aan het imago van de kerk toe en
leidden ertoe dat de profeet in de gevangenis in Liberty geworpen werd.

In oktober 1838 veroorzaakte een strijd tussen enkele leden van de kerk en de militie van Missouri
enkele doden in beide kampen. Overdreven verhalen over de strijd bereikten gouverneur Lilburn W.
Boggs van Missouri, die vervolgens een bevel uitvaardigde dat het uitroeiingsbevel genoemd wordt:
‘De mormonen moeten als vijanden beschouwd worden en moeten zo nodig voor het algemeen
welzijn uitgeroeid of uit de staat verdreven worden.’ (Geciteerd in History of the Church, deel 3, 175.)
Al gauw werd Far West door een militie omsingeld met vijf keer meer soldaten dan troepen van de
heiligen. Joseph Smith en andere kerkleiders werden in de gevangenis in Liberty opgesloten, waar ze
heel de winter bleven. De andere heiligen werden uit de staat verdreven.

Bespreek de volgende vragen als groep:

• Welke beginselen kunnen we uit deze verzen leren om beter in tijden van tegenstand te
volharden?

• Waarom is het belangrijk dat we in tijden van tegenstand en nood het voorbeeld van de Heiland
volgen? Wat gebeurde er in het noorden van Missouri omdat enkele heiligen dat niet deden?

• Wanneer heb je gezien dat iemands woorden of daden iemand anders een positief beeld van de
kerk gaven?
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LES 16

Verlossing van de doden
Inleiding
Als onderdeel van de algehele herstelling in de bedeling van
de volheid der tijden herstelde de Heer de leer van de
verlossing van de doden door de profeet Joseph Smith. Die
leer werd ‘regel op regel’ hersteld. Het werk van de
verlossing van de doden is essentieel voor het heil van zowel

de levenden als de doden, en de profeet Joseph Smith heeft
aangegeven hoe belangrijk deelname aan dat werk is: ‘De
grootste plicht die in deze wereld door God op onze
schouders is geplaatst, is het zoeken naar onze doden.’
(Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith [2007], 511.)

Achtergrondinformatie
• Richard G. Scott, ‘De vreugdevolle verlossing van de doden’, Liahona,

november 2012, 93–95.

• D. Todd Christofferson, ‘De verlossing van de doden en het getuigenis van
Jezus’, Liahona, november 2000, 9–12.

• ‘Verlossers op de berg Zion worden’, hoofdstuk 41 in Leringen van
kerkpresidenten: Joseph Smith (2007), 503–514.

• Matthew S. McBride, ‘Letters on Baptism for the Dead: D&C 127, 128’, de reeks
Revelations in Context, 29 mei 2013; history.lds.org.

Lessuggesties
Leer en Verbonden 137
Het visioen van de profeet Joseph Smith over het celestiale koninkrijk
Geef de cursisten de volgende historische achtergrond:

‘In november 1823 werd Alvin, het oudste kind van Joseph Smith sr. en Lucy Mack Smith,
plotseling ernstig ziek en balanceerde op het randje van de dood. Alvin was 25 jaar en gold als
een sterke, handige jonge man die met zijn harde werken veel bijdroeg aan de financiële
stabiliteit van het gezin. Zijn moeder beschreef hem als “een jongen met een bijzonder goed
karakter” die zo “edel en gul” was dat hij de mensen om zich heen “elk uur van zijn bestaan tot
zegen” was. […]

‘Alvin wist dat hij stervende was. Hij riep zijn broers en zussen bij zich en sprak met ieder van
hen. Tegen Joseph, die bijna achttien was en de gouden platen nog niet had ontvangen, zei
Alvin: “Ik wil dat je je best doet en alles doet wat je kunt om de kronieken te krijgen. Volg
instructies nauwkeurig op en houd je aan elk gebod dat je gekregen hebt. […]”

‘Toen Alvin was overleden, vroeg de familie een presbyteriaanse predikant in Palmyra (in de staat
New York) om zijn begrafenisdienst te leiden. Daar Alvin niet tot de kerkgemeente van deze
predikant had behoord, beweerde deze in zijn preek dat Alvin niet te redden was. Josephs
jongere broer William vertelde daar later over: “[De predikant] suggereerde overduidelijk dat
[Alvin] naar de hel gegaan was, want Alvin was geen kerklid, maar hij was een goede jongen en
het beviel mijn vader helemaal niet.”’ (Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith [2007], 433,
435.)
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• De leer van de verlossing van de doden was op het ogenblik van Alvins
overlijden nog niet hersteld. Waarover zou de familie Smith zich met betrekking
tot zijn heil zorgen hebben kunnen maken?

Vertel de cursisten dat ze in deze les zullen begrijpen dat de Heer de leer van de
verlossing van de doden regel op regel openbaarde. Nodig de cursisten uit om de
inleiding van Leer en Verbonden 137 in stilte door te nemen. Leg uit dat deze
openbaring enkele maanden voor de inwijding van de Kirtlandtempel ontvangen
werd. (U kunt vermelden dat er in de uitgave van 2013 van de Leer en Verbonden
enkele wijzigingen in de inleiding van afdeling 137 aangebracht werden.)

Vraag een cursist Leer en Verbonden 137:1–6 voor te lezen terwijl de anderen
meelezen. Bespreek het volgende:

• Wie zag Joseph Smith in het celestiale koninkrijk? (De cursisten vinden het
misschien interessant om te weten dat Joseph Smiths vader en moeder ten tijde
van dit visioen in leven waren; Josephs vader was zelfs in de kamer waar hij de
openbaring ontving.)

• Waarom was Joseph Smith volgens vers 6 verwonderd dat hij zijn broer Alvin in
het celestiale koninkrijk zag? (U kunt de cursisten eraan herinneren dat Joseph
Smith pas enkele jaren na dit visioen met de leer van de verlossing van de
doden bekend raakte.

Laat een cursist Leer en Verbonden 137:7–9 voorlezen. Laat de andere cursisten
meelezen en letten op een leerstelling die de heiligen meer kennis gaf over Gods
plan voor het heil van zijn kinderen.

• Wat is de bepaling in Gods plan voor mensen zoals Alvin Smith die gestorven
zijn zonder de kans te krijgen om het evangelie van Jezus Christus of de
doopverordening te ontvangen? (Zie erop toe dat de cursisten bij hun
bespreking van deze vraag de volgende leerstelling vinden: Allen die
gestorven zijn zonder kennis van het evangelie, maar het aangenomen
zouden hebben als ze het gehoord hadden, zullen het celestiale
koninkrijk beërven.

• Wat zegt die leerstelling over het karakter en de liefde van onze hemelse Vader
voor zijn kinderen?

• Wanneer heb je troost uit deze leerstelling geput? Wanneer heb je anderen
gezien, misschien op zending, die door deze leer getroost werden?

Leer en Verbonden 124:30–34; 127:5–8; 128:1–18; 138:28–37
Plaatsvervangende verordeningen voor de doden
De profeet Joseph Smith sprak voor het eerst over de leer van de doop voor de
doden op de begrafenis van Seymour Brunson op 15 augustus 1840, kort nadat de
heiligen zich in Nauvoo (Illinois) gevestigd hadden. De leden van de kerk waren
verrast en enthousiast toen ze die geopenbaarde leer hoorden. Gedurende een
aantal maanden na die aankondiging lieten de heiligen zich in de nabijgelegen
rivier Mississippi voor hun overleden familieleden dopen (zie Leringen: Joseph Smith,
435; De geschiedenis van de kerk in de volheid van tijden, 2e uitgave [Lesboek
kerkelijke onderwijsinstellingen, 2003], 251).
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• Hoe gaf deze toespraak de leden meer begrip over het plan van onze hemelse
Vader om zijn kinderen te redden? (Terwijl de cursisten antwoorden, zet u de
volgende waarheid op het bord: De heilsverordening van de doop kan
verricht worden voor wie het evangelie niet op aarde aanvaard hebben.)

• Hoe zou jij gereageerd hebben als je de profeet Joseph Smith voor het eerst in
deze bedeling over de leer van de doop voor de doden had horen spreken?

Leg uit dat de profeet Joseph Smith in de oktoberconferentie van 1841 in Nauvoo
(Illinois) verklaarde dat de Heer wilde dat de heiligen ophielden met de doop voor
de doden totdat ze zich in Gods huis konden laten dopen (zie LV 124:29–34). Op 8
november 1841 wijdde Brigham Young, toenmalig president van het Quorum der
Twaalf Apostelen, de doopvont in de kelder van de onafgewerkte Nauvootempel
in, waarna de leden plaatsvervangende dopen voor de overledenen begonnen te
verrichten.

Laat de cursisten de inleiding van Leer en Verbonden 127 lezen, waarin staat dat
afdeling 127 een brief van Joseph Smith aan de heiligen is, waarin hij hun de
opdracht gaf om verslagen bij te houden van de dopen die ze verrichtten. Leg uit
dat Joseph een week later nog een brief over de doop voor de doden schreef die in
Leer en Verbonden 128 staat.

Zet de volgende Schriftuurplaatsen op het bord. (Niet de tekst tussen haakjes, die
is alleen voor u als leerkracht bedoeld.)

Leer en Verbonden 127:5–7; 128:8 (Als een verordening met het gezag van het
priesterschap verricht wordt en er een verslag van bijgehouden wordt, is de
verordening op aarde en in de hemel bindend.)

Leer en Verbonden 128:6–7 (Het verslag van plaatsvervangende
verordeningen maakt deel uit van de boeken die bij het oordeel van de
doden geopend worden.)

Leer en Verbonden 128:15, 17–18 (Het heil van onze overleden voorouders is
van essentieel belang voor ons heil.)

Wijs elke cursist een van de tekstverwijzingen op het bord toe. Laat ze letten op
leerstellingen die ons een ruimer begrip geven van Gods plan voor de verlossing
van de doden. Laat de cursisten de leerstelling over de verlossing van de doden in
elke Schrifttekst samenvatten. Vraag een paar cursisten de leerstellingen naast de
verwijzingen op het bord te zetten. Wijs ze erop dat de openbaringen in Leer en
Verbonden 127 en 128 een veelvoorkomend patroon in de herstelling van het
evangelie illustreren: de Heer openbaart waarheden regel op regel in plaats van
alles tegelijk.

Leg de cursisten uit dat vele jaren nadat deze openbaringen ontvangen waren de
Heer meer kennis van zijn plan voor de verlossing van de doden gaf. In 1918
ontving Joseph F. Smith een visioen over de verlossing van de doden. Hij kreeg het
visioen toen hij over de dood van zijn zoon Hyrum M. Smith rouwde die eerder dat
jaar als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen gestorven was.
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Vraag de cursisten Leer en Verbonden 138:28–37 te lezen en te letten op
waarheden over de verlossing van de doden die aan president Joseph F. Smith
geopenbaard werden.

• Welke waarheden over de verlossing van de doden worden in deze verzen
vermeld? (Zorg ervoor dat de cursisten de volgende waarheid begrijpen: In
opdracht van Jezus Christus verkondigen rechtschapen boodschappers het
evangelie aan wie zich in de gevangenis in de geestenwereld bevinden.)

• Hoe begrijpen we door deze aanvullende waarheden beter hoe iemand zoals
Alvin Smith, die gestorven is zonder de verordeningen van het evangelie te
ontvangen, toch het celestiale koninkrijk kan beërven?

Lees de volgende uitspraak van ouderling David A. Bednar van het Quorum der
Twaalf Apostelen voor:

‘Als leden van de herstelde kerk van Christus hebben wij de verbondstaak om de
gegevens van onze voorouders op te zoeken en hun de verlossende
evangelieverordeningen aan te bieden. Er staat dat ‘zij niet zonder ons tot de
volmaaktheid konden komen’ (Hebreeën 11:40; zie ook Leringen: Joseph Smith,
511), en “net zo min als wij zonder onze doden tot volmaking kunnen komen”
(LV 128:15).’ (‘Het hart der kinderen zal zich wenden’, Liahona, november

2011, 25.)

• Waarom moeten we van het werk van het verlossen van de doden een
prioriteit maken?

• Hoe bevordert het verrichten van heilsverordeningen voor onze overleden
voorouders zowel hun als onze vervolmaking?

Lees het volgende citaat voor van ouderling Russell M. Nelson van het Quorum der
Twaalf Apostelen:

‘Het is waar dat het familiehistorische werk een grote zegen in zich draagt voor
wie zich in het geestenrijk bevinden. Maar het werk is de levenden evenzeer tot
zegen. Het heeft een louterende invloed op wie eraan werken. Zij werken
letterlijk aan de verhoging van hun familie.’ (‘Generaties in liefde
aaneengeschakeld’, Liahona, mei 2010, 93.)

• Hoe getuigt de leer van de verlossing van de doden van het oneindige bereik
van de verzoening van Jezus Christus?

Lees de volgende uitspraak voor van ouderling Richard G. Scott van het Quorum
der Twaalf Apostelen:
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‘De Heer heeft aan de profeet Joseph Smith sublieme leer geopenbaard over de
heilige verordening van de doop. Dat licht kwam terwijl andere christelijke kerken
leerden dat de dood bepalend was voor het onherroepelijke en eeuwige lot van
de ziel. Men leerde dat de gedoopten werden beloond met eindeloze vreugde,
terwijl alle anderen eeuwige kwelling zonder hoop op verlossing wachtte. […]

‘Deze heerlijke leer beklemtoont de allesomvattende aard van de verzoening van
Jezus Christus. Hij stelt iedere bekeerlijke ziel heil in het vooruitzicht. Zijn verzoening heeft de
dood overwonnen en Hij biedt de waardige overledenen de kans om alle heilsverordeningen
plaatsvervangend te ontvangen.’ (‘De vreugdevolle verlossing van de doden’, Liahona, november
2012, 93.)

• Wat heb je meegemaakt waardoor je het belang van deelname aan het werk van
de verlossing van de doden bent gaan inzien?

• Hoe is je getuigenis versterkt door aan dat werk deel te nemen? (Laat een
aantal cursisten hun getuigenis geven.)

Laat de cursisten bedenken hoe ze aan het grote werk van de verlossing van de
doden kunnen deelnemen door familiehistorisch onderzoek of door in de tempel
plaatsvervangende verordeningen te verrichten. Getuig dat dankzij het werk in
hedendaagse tempels alle kinderen van onze hemelse Vader alle noodzakelijke
heilsverordeningen kunnen ontvangen.

Leesstof voor de cursisten
• Leer en Verbonden 124:30–41; 127:1–9; 128:1–18; 137:1–10; 138:28–37.

• Richard G. Scott, ‘De vreugdevolle verlossing van de doden’, Liahona,
november 2012, 93–95.
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LES 17

Evangelieleringen in
Nauvoo

Inleiding
De eerste jaren die de heiligen in Nauvoo (Illinois)
doorbrachten, waren vredig en welvarend. In die periode
ontving Joseph Smith openbaringen en onderwees en
verduidelijkte hij leerstellingen die alleen in De Kerk van
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen voorkomen.

Enkele van die leerstellingen waren het doel van tempels, ons
goddelijk potentieel om als onze hemelse Vader te worden en
enkele leerstellingen in de geloofsartikelen. Dankzij deze les
zullen de cursisten de grootsheid van de profeet Joseph Smith
en ons eigen goddelijke potentieel inzien.

Achtergrondinformatie
• ‘God de eeuwige Vader’, hoofdstuk 2 in Leringen van kerkpresidenten: Joseph

Smith (2007), 39–47.

• ‘Leerstellige ontwikkelingen in Nauvoo’, hoofdstuk 20 in De geschiedenis van de
kerk in de volheid van tijden, 2e uitgave (Lesboek kerkelijke
onderwijsinstellingen, 2003), 251–262.

• ‘Becoming Like God’, Gospel Topics, lds.org/topics.

Lessuggesties
De Geloofsartikelen
Belangrijke uitspraken over evangelieleerstellingen
Leg uit dat Joseph Smith in Nauvoo (Illinois) een brief schreef naar John
Wentworth, de redacteur van de krant de Chicago Democrat die meer informatie
over de mormonen gevraagd had. In die brief gaf de profeet een verslag van de
geschiedenis van de heiligen der laatste dagen en een beknopte lijst van
geloofspunten die later de geloofsartikelen genoemd werden. (De hele brief staat in
Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith [2007], 472–480.)

Toon het volgende citaat van ouderling L. Tom Perry van het Quorum der Twaalf
Apostelen en laat een cursist het voorlezen:

‘[De geloofsartikelen] zijn enkele van de belangrijkste en zeker de meest
beknopte verklaringen van de leer van de kerk. Als je ze gebruikt als handleiding
bij je studie van het evangelie van Jezus Christus, zul je voorbereid zijn om tot de
wereld te getuigen van de herstelling van de waarheid. Je zult je voornaamste en
dierbaarste geloofspunten als lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen
der Laatste Dagen op een eenvoudige, duidelijke en diepzinnige manier kunnen

uitleggen.’ (‘De leerstellingen en beginselen die in de geloofsartikelen staan’, Liahona, november
2013, 48.)
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• Hoe zou je de uitspraak van ouderling Perry samenvatten? (Zorg ervoor dat de
cursisten deze waarheid begrijpen: als we de leerstellingen in de
geloofsartikelen kennen, zijn we beter voorbereid om anderen over ons
geloof te vertellen.

• Wanneer heb je de geloofsartikelen gebruikt om anderen het evangelie uit
te leggen?

Laat de cursisten de geloofsartikelen in stilte lezen. Bespreek na voldoende tijd de
volgende vragen:

• Welk geloofsartikel vind je vooral belangrijk en waarom?

• Hoe geven de leerstellingen in de geloofsartikelen je leiding en versterken ze je
getuigenis dat Joseph Smith een profeet van God was?

Leer en Verbonden 124:25–28, 37–42
Herstelling van tempelverordeningen
Leg uit dat nadat de heiligen zich in Nauvoo (Illinois) gevestigd hadden, de profeet
Joseph Smith de opdracht kreeg om een tempel te bouwen. De bouw van de
tempel vergde net als in Kirtland (Ohio) grote offers van de heiligen der
laatste dagen.

Vraag enkele cursisten beurtelings een vers uit Leer en Verbonden 124:25–28,
37–42 voor te lezen. Vraag de klas om in stilte mee te lezen en te letten op de
leringen van de Heer over waarom de heiligen een tempel nodig hadden. Leg eerst
uit dat deze verzen naar de tabernakel verwijzen die Mozes en zijn volk bouwden.
Het volk van Mozes verrichtte geen doop voor de doden. Er werd geen werk voor
de doden verricht tot de Heiland dat werk na zijn dood in de geestenwereld
instelde. Vraag vervolgens:

• Waarom hadden de heiligen in Nauvoo volgens de leringen van de Heer in
deze verzen een tempel nodig? (Laat de cursisten antwoorden en benadruk
deze leerstelling: de Heer aanvaardt bepaalde heilsverordeningen alleen als
ze in de tempel verricht zijn.)

Leg uit dat de Kirtlandtempel ‘vooral voor de herstelling van de
priesterschapssleutels gebouwd was’. (Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation,
Bruce R. McConkie, 3 delen [1954–1956], deel 2, 242.) Die priesterschapssleutels
werden in de Nauvootempel gebruikt om heilsverordeningen voor de levenden en
plaatsvervangende dopen voor de overledenen te verrichten. In de laatste twee jaar
van zijn leven bediende Joseph Smith de begiftiging aan een kleine groep getrouwe
leden. Hij stelde ook de eeuwige verzegeling van man en vrouw in.

• Welke tempelverordeningen worden in Leer en Verbonden 124:39 vermeld?

Laat een cursist het volgende citaat voorlezen. Laat de cursisten letten op waarom
de tempelverordeningen in het plan van onze hemelse Vader belangrijk zijn:

‘Gehoorzaam aan het gebod van de Heer [om in Nauvoo een tempel te bouwen,] begonnen de
profeet en de heiligen zo snel mogelijk aan de bouw van een huis van de Heer. Maar de profeet
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besefte dat de bouw jaren zou duren en hij wist dat de heiligen de volledige zegeningen van de
tempel nodig hadden. Daarom bediende Joseph Smith op 4 mei 1842, ook al was de tempel niet
voltooid, de begiftiging aan een kleine groep getrouwe broeders.

‘De groep kwam bijeen in de grote bovenkamer van de roodstenen winkel van de profeet. […]

‘In de geschiedenis van de profeet staat: “Ik bracht de dag door in de bovenkamer van de winkel,
[…] in een bijeenkomst met generaal James Adams uit Springfield, patriarch Hyrum Smith, de
bisschoppen Newel K. Whitney en George Miller, president Brigham Young en de ouderlingen
Heber C. Kimball en Willard Richards, en instrueerde hen in de beginselen en orde van het
priesterschap, door middel van wassingen, zalvingen, begiftigingen en de communicatie van
sleutels met betrekking tot het Aäronische priesterschap enzovoort tot de hoogste orde van het
Melchizedeks priesterschap. Ik zette de orde volgens de oude van dagen uiteen, alsmede alle
plannen en beginselen waardoor iemand in staat wordt gesteld om de volheid te verkrijgen van
de zegeningen die voor de kerk van de Eerstgeborene zijn bereid en om in de eeuwige werelden
in de tegenwoordigheid van de Elohim te komen en verblijven.”’ (Leringen: Joseph Smith,
445–446.)

Vraag de cursisten:

• Waarom was de herstelling van tempelverordeningen nodig?

Geef de cursisten meer begrip door dit citaat van ouderling Robert D. Hales van het
Quorum der Twaalf Apostelen voor te lezen:

‘Het belangrijkste doel van de tempel is de verordeningen te verschaffen die
nodig zijn voor onze verhoging in het celestiale koninkrijk. De
tempelverordeningen brengen ons tot onze Heiland en leiden tot de zegeningen
die wij dankzij de verzoening van Jezus Christus kunnen krijgen.’ (‘Blessings of
the Temple’, Ensign, oktober 2009, 48.)

• Hoe is de herstelling van tempelverordeningen jou tot zegen geweest?

Nodig de cursisten uit om de komende week te bedenken hoe ze de tempel meer
aandacht kunnen geven.

Psalmen 82:6; Mattheüs 5:48; Johannes 10:32–34; Romeinen 8:16–17;
2 Petrus 1:3–4; 1 Johannes 3:2–3; Leer en Verbonden 93:11–20; 132:20
Ons goddelijke potentieel
Leg uit dat de profeten in de Bijbel over ons goddelijke potentieel schreven. Schrijf
de volgende verwijzingen op het bord en laat de cursisten er een aantal van lezen
en letten op wat ze over ons eeuwige potentieel zeggen: Psalmen 82:6; Mattheüs
5:48; Johannes 10:32–34; Romeinen 8:16–17; 2 Petrus 1:3–4; 1 Johannes 3:2–3. U
kunt de cursisten aanmoedigen om tijdens hun studie een kruisverwijzing bij deze
teksten te zetten.

Vraag na enige tijd:

• Wat kunnen we uit deze Schriftteksten over ons potentieel leren? (De strekking
van de antwoorden van de cursisten dient de volgende leerstelling te omvatten:
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als kind van onze hemelse Vader hebben we de mogelijkheid om net als
Hij te worden.)

• Welke zinsneden in deze verzen beschrijven ons goddelijke potentieel?

Leg uit dat ons goddelijke potentieel ook in hedendaagse Schriftuur vermeld
wordt. Vraag een cursist Leer en Verbonden 93:11–13, 19–20 en Leer en Verbonden
132:20 voor te lezen. Leg deze leerstelling uit: Net zoals de Heiland kunnen we
van genade op genade groeien tot we de volheid van de Vader ontvangen.

Leg uit dat de profeet Joseph Smith in april 1844 in een algemene
conferentie van de kerk een van zijn belangrijkste toespraken gaf. In die

toespraak loofde de profeet broeder King Follett die onlangs overleden was. Die
toespraak staat bekend als de King Follett-toespraak. Geef de cursisten het
uitreikblad ‘Fragmenten uit de King Follett-toespraak’. Vraag ze om de fragmenten
te lezen en woorden en zinsneden te onderstrepen die uitleggen waarom we het
karakter van God moeten proberen te begrijpen.

Fragmenten uit de King Follett-toespraak
De profeet Joseph Smith (1805–1844) heeft gezegd:

‘Als een mens niets leert behalve eten, drinken en slapen, en hij begrijpt
niets van de bedoelingen van God, dan begrijpt hij net zoveel als een beest.
Een beest drinkt, slaapt en weet niets van een God; toch weet het net
zoveel als wij, tenzij wij begrip krijgen door de inspiratie van de almachtige
God. Als de mens het karakter van God niet kan begrijpen, kan hij zichzelf
niet begrijpen. […]

‘Mijn eerste doel is het karakter te ontdekken van de enige wijze en ware God, en wat voor
wezen Hij is. […]

‘God was eens zoals wij nu zijn. Hij is een verhoogde Persoon en zit in de hemel op zijn
troon! Dat is de grote verborgenheid. Als de sluier nu vaneengescheurd zou worden, en de
machtige God die deze wereld in haar loopbaan houdt en alle werelden en alle dingen
door zijn macht in stand houdt, Zich zichtbaar zou maken — ja, als u Hem vandaag zou
zien, zou u Hem zien in de vorm van een mens; want Adam was in de gelijkenis en vorm
van God geschapen; hij wandelde, sprak met Hem en ontving onderricht van Hem, zoals de
ene mens met de andere spreekt en communiceert.’ (Leringen van kerkpresidenten: Joseph
Smith [2007], 44.)

‘Dat is dan het eeuwige leven — de enige wijze en ware God te kennen; en u zult zelf
moeten leren om een god te worden en koningen en priesters van God te zijn, […] door
van de ene kleine graad tot de andere te gaan, en van een klein vermogen tot een groot;
van genade tot genade, van verhoging tot verhoging, totdat u de opstanding uit de doden
bereikt en in staat bent in een eeuwige gloed te verkeren en in heerlijkheid te zitten, gelijk
zij die in eeuwigdurende macht tronen.’ (Leringen: Joseph Smith, 239.)

Help de cursisten deze verzen te analyseren door de volgende vragen te stellen:
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• Waarom is het voor ons belangrijk om over Gods karakter en aard en over onze
band met Hem als onze hemelse Vader te leren?

• Wat houdt het proces in van zoals onze hemelse Vader worden?

Toon het volgende citaat van president Gordon B. Hinckley (1910–2008) om de
cursisten ons goddelijke potentieel duidelijk te maken. Laat een cursist het
voorlezen:

‘De hele opzet van het evangelie is om ons voorwaarts en opwaarts te voeren
naar grotere prestaties, en uiteindelijk zelfs naar het godschap. Die grote
mogelijkheid werd door de profeet Joseph Smith in de King Follett-toespraak
verkondigd [zie History of the Church, deel 6, 302–317] en door president
Lorenzo Snow benadrukt. Dat houdt dit grote en onvergelijkbare idee in: zoals
God nu is, kan de mens eens worden! [Zie The Teachings of Lorenzo Snow,

Clyde J. Williams (1984), 1.]

‘Onze vijanden hebben ons bekritiseerd omdat we hierin geloven. Ons antwoord daarop is dat dit
hooggestemde idee God de eeuwige Vader op geen enkele manier kleineert. Hij is de Almachtige.
Hij is de Schepper en de Heerser van het heelal. Hij is de grootste van allen en zal dat altijd zijn.
Maar net zoals een aardse vader wil dat zijn zoons en dochters succesvol zijn, geloof ik dat onze
Vader in de hemel wil dat zijn kinderen Hem in status benaderen en met goddelijke kracht en
wijsheid naast Hem staan.’ (‘Don’t Drop the Ball’, Ensign, november 1994, 48.)

Stel de cursisten als samenvatting de volgende vragen:

• Wat hebben wij eraan om deze belangrijke waarheden over onze hemelse Vader
en ons goddelijke potentieel te weten?

• Denk na over wat we vandaag besproken hebben (geloofsartikelen,
tempelverordeningen en ons goddelijke potentieel). Hoe geeft je begrip van
deze waarheden je meer waardering voor de profeet Joseph Smith? Hoe kun je
door deze waarheden te begrijpen het karakter van God en jouw band met
Hem als je hemelse Vader begrijpen? (Geef de cursisten de tijd om hun
gedachten op te schrijven.)

Nodig de cursisten uit om te getuigen van of te vertellen over wat ze opgeschreven
hebben als dat niet te persoonlijk is. Getuig tot slot van de leerstellingen in deze les
en van de profeet Joseph Smith als machtig openbaarder.

Leesstof voor de cursisten
• Psalmen 82:6; Mattheüs 5:48; Johannes 10:32–34; Romeinen 8:16–17; 2 Petrus

1:3–4; 1 Johannes 3:2–3; Leer en Verbonden 93:11–22; 124:25–28, 37–42;
132:20–24.

• ‘God de eeuwige Vader’, hoofdstuk 2 in Leringen van kerkpresidenten: Joseph
Smith (2007), 39–47.
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LES 18

De zustershulpvereniging en
de kerk

Inleiding
‘De ZHV bereidt vrouwen voor op de zegeningen van het
eeuwige leven door ze te helpen hun geloof en
rechtschapenheid te vergroten, gezinnen te sterken en
mensen in nood te dienen.’ (‘Het doel van de
zustershulpvereniging’, lds.org/callings/relief-society/

purposes.) Dankzij deze les zullen de cursisten de oprichting
en het doel van de ZHV beter begrijpen. De cursisten zullen
ook inzien dat vrouwen grote en unieke mogelijkheden en
taken in de opbouw van Gods koninkrijk hebben.

Achtergrondinformatie
• Dallin H. Oaks, ‘De sleutels en het gezag van het priesterschap’, Liahona, mei

2014, 49–52.

• M. Russell Ballard, ‘Man en vrouw en priesterschapsmacht’, Liahona, september
2014, 28–33.

• Julie B. Beck, ‘De visie van profeten over de ZHV: geloof, gezin, hulp’, Liahona,
mei 2012, 83–85.

Lessuggesties
Leer en Verbonden 25
De instructies van de Heer aan Emma Smith
Toon het volgende citaat van president Spencer W. Kimball (1895–1985) en vraag
een cursist het voor te lezen:

‘De grootste groei van de kerk in de laatste dagen zal veroorzaakt worden
doordat veel goede vrouwen van de wereld […] in groten getale tot de kerk
worden aangetrokken. Dit zal plaatsvinden omdat de vrouwen van de kerk
rechtschapen en welbespraakt door het leven gaan en omdat zij — in positieve
zin — als anders gezien worden dan de vrouwen van de wereld.’ (Leringen van
kerkpresidenten: Spencer W. Kimball [2006], 245–246.)

• Wat voor gedachten komen er in je op als je over deze uitspraak nadenkt?

• Ken je vrouwen die gelukkig zijn door rechtschapen te leven? Hoe hebben zij
iets betekend voor de mensen die hen kennen?

Leg uit dat dat deze les de manieren behandelt waarop de ZHV de dochters en
zoons van onze hemelse Vader in de herstelde kerk van Jezus Christus tot zegen is.

Vraag de cursisten Leer en Verbonden 25 open te slaan en in de inleiding van de
afdeling de persoon op te zoeken tot wie de Heer Zich in deze openbaring richtte.
Lees vervolgens vers 3 voor. Leg de cursisten uit dat Emma Smith een ‘uitverkoren
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vrouw’ in de ogen van de Heer was. In de eerste bijeenkomst van de
vrouwenhulpvereniging van Nauvoo legde Joseph Smith uit dat dit betekende dat
ze uitverkoren was om een bepaalde taak te verrichten. Hij zei ook dat de
openbaring die Emma Smith ontvangen had, ‘vervuld was doordat zuster Smith in
het presidium van de [zustershulpvereniging] geroepen werd.’ (In History of the
Church, deel 4, 552–553.) Laat de helft van de klas Leer en Verbonden 25:4–9 en de
andere helft Leer en Verbonden 25:10–15 lezen. Vraag de cursisten naar de
opdrachten of roepingen te zoeken die de Heer Emma Smith gaf. Ze kunnen een
lijst van deze taken maken of ze in hun Schriften markeren. Vraag de cursisten na
verloop van tijd te vertellen wat hun bevindingen zijn.

• Hoe zou het vervullen van deze taken tot de groei van de kerk bijdragen?

• Welke zegening beloofde de Heer Emma Smith als ze zijn geboden
gehoorzaamde?

Vraag een cursist Leer en Verbonden 25:16 voor te lezen.

• Dit was een openbaring aan Emma Smith. Hoe kunnen we de woorden van de
Heer aan Emma op onszelf toepassen? (De leerstellingen over gehoorzaamheid
en andere evangeliebeginselen in deze openbaring zijn op iedereen van
toepassing. [Noot: leg uit dat het een belangrijke studievaardigheid is om de
Schriften op onszelf toe te passen. Daardoor kunnen we de overeenkomsten
tussen onze ervaringen en die van de mensen in de Schriften zien.])

Zie erop toe dat de cursisten bij hun bespreking van deze vraag de volgende
waarheid begrijpen: Als we getrouw de geboden onderhouden en de
opdrachten uitvoeren die de Heer ons geeft, ontvangen we een kroon van
gerechtigheid. U kunt van die waarheid getuigen.

De zustershulpvereniging is een belangrijk onderdeel van de herstelde Kerk
van Jezus Christus
Vertel de cursisten dat de Heer de organisatie van de kerk regel op regel
openbaarde. Hij gaf als onderdeel van dat proces Emma Smith een heel belangrijke
roeping. Laat een cursist de volgende samenvatting van de organisatie van de
zustershulpvereniging voorlezen. Laat de cursisten letten op hoe de profeet Joseph
Smiths visie op de ZHV de visie op de vrouwen verruimde.

In Nauvoo kregen de mormoonse vrouwen hun eigen organisatie binnen de kerk.
Die werd opgericht toen enkele vrouwen onder leiding van Sarah Granger Kimball
hemden wilden maken voor de mannen die de tempel bouwden. De vrouwen
besloten zich officieel te organiseren en vroegen Eliza R. Snow om een
beginselverklaring voor hun groep op te stellen. Toen ze de profeet Joseph Smith
om raad vroegen, zei hij dat hun beginselverklaring uitstekend was, maar hij bood
hun aan om de vrouwen op een betere manier te organiseren. Op 17 maart 1842
kwamen de profeet, ouderlingen John Taylor en Willard Richards en twintig
vrouwen bijeen op de bovenverdieping van de roodstenen winkel, waar de profeet
de vrouwenhulpvereniging van Nauvoo oprichtte. Emma Smith werd de presidente
van de organisatie, waardoor de openbaring die haar als ‘uitverkoren vrouw’ (LV
25:3) bestempelde, vervuld werd. De profeet zei later dat het doel van de
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organisatie was om ‘de armen te helpen’ en ‘zielen te redden’. (Leringen van
kerkpresidenten: Joseph Smith [2007], 487.)

Op 28 april 1842 kwam de profeet opnieuw met de zusters bijeen. Hij zei dat ze
door de orde van het priesterschap instructies zouden ontvangen en verklaarde
vervolgens: ‘Nu geef ik u in de naam van God de sleutel, en deze vereniging zal
zich verheugen, en kennis en intelligentie zal haar van nu af toevloeien.’ (Leringen:
Joseph Smith, 485.)

U kunt de cursisten erop wijzen dat ze de notulen van de eerste
ZHV-bijeenkomsten op josephsmithpapers.org/paperSummary/
Nauvoo-relief-society-minute-book kunnen lezen.

• Hoe verruimde de visie van de profeet op het potentieel van de ZHV het
aanvankelijke voorstel van Sarah Kimball?

• Wat betekent deze uitspraak van de profeet Joseph Smith: ‘Nu geef ik u in de
naam van God de sleutel’? (De ZHV was onder leiding van de priesterschap
georganiseerd, door mannen die priesterschapssleutels droegen.)

Toon de volgende citaten van zusters Zina D. H. Young (1821–1901) en Julie B.
Beck, voormalige algemeen ZHV-presidentes, over de doelen van de ZHV en vraag
drie cursisten ze voor te lezen. Laat de andere cursisten meelezen en bedenken wat
deze uitspraken over de doelen van de ZHV zeggen.

‘De ZHV […] is bijna vijftig jaar geleden door de profeet Joseph Smith opgericht
volgens het patroon en onder leiding van het heilig priesterschap om de armen
en hulpbehoevenden van materiële zegeningen te voorzien; en om de zwakken
aan te moedigen, en de afdwalenden tegen te houden, en om sympathie en
naastenliefde van de vrouw beter te ontwikkelen en uit te oefenen, zodat ze de
kans heeft om geestelijke kracht op te doen en macht om meer goeds te doen in

het werk van de verlossing van de mens.’ (Zina D. H. Young, ‘First General Conference of the
Relief Society’, Woman’s Exponent, 15 april 1889, 172.)

‘De profeet Joseph Smith omschreef het doel van de ZHV en zette de zusters hun
doel uiteen. […] Onze organisatie wordt nog steeds geleid door hedendaagse
profeten, zieners en openbaarders.’ (Julie B. Beck, ‘ZHV: een heilig werk’,
Liahona, november 2009, 110–111.)

‘Zoals de profeten van de Heer de ouderlingen en hogepriesters steeds in hun
plichten hebben onderwezen, zo hebben ze ook hun visie voor de zusters van de
ZHV bekendgemaakt. Uit hun raad blijkt duidelijk dat het doel van de ZHV is:

toenemen in geloof en rechtschapenheid, het gezin versterken en mensen in nood vinden en
helpen. Geloof, gezin, en hulp — deze drie eenvoudige woorden drukken de visie van profeten
voor de zusters in de kerk uit.’ (Julie B. Beck, ‘De visie van profeten over de ZHV: geloof, gezin,
hulp’, Liahona, mei 2012, 83.)

• Hoe zijn de doelen van de ZHV de hele kerk tot zegen? (De cursisten dienen de
volgende waarheid te vinden: De zustershulpvereniging streeft ernaar in
geloof en rechtschapenheid toe te nemen, het gezin te versterken en
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mensen in nood op te zoeken en te helpen. Als de vrouwen deze doelen
bereiken, is dat de hele kerk tot zegen.)

• Hoe heb je de ZHV haar doelen zien bereiken?

Toon het volgende citaat en vraag een cursist het voor te lezen:

‘De profeet Joseph Smith heeft verklaard: “De kerk was pas volmaakt georganiseerd toen de
vrouwen aldus waren georganiseerd.” [Leringen: Joseph Smith, 485.] […]

‘Behalve Joseph Smith hebben ook andere hedendaagse profeten getuigd dat de organisatie van
de zustershulpvereniging een geïnspireerd onderdeel van de herstelling is, waarbij de vrouwen in
de kerk tot kerkelijke posities worden geroepen om elkaar te dienen en de gehele kerk tot zegen
te zijn. President Joseph F. Smith heeft gezegd: “Deze organisatie is door God opgericht,
goedgekeurd, ingesteld en verordineerd om de mensen voor het heil van hun ziel te bedienen.”
[Leringen van kerkpresidenten: Joseph F. Smith (1998), 184.]’ (Dochters in mijn koninkrijk: de
geschiedenis en het werk van de zustershulpvereniging (2011), 7.)

• Wat leren we uit dat citaat over de rol die de ZHV in de herstelling van het
evangelie speelt? (Zorg ervoor dat de cursisten deze waarheid begrijpen, zelfs
als ze die met andere woorden omschrijven: De zustershulpvereniging is een
door God geïnspireerd onderdeel van de herstelling van de Kerk van
Jezus Christus. Zet die waarheid op het bord.)

• Wat betekent het voor je om te weten dat de organisatie van de ZHV een
onderdeel van de herstelling is?

• Hoe zorgt de deelname van vrouwen aan kerkroepingen ervoor dat de kerk
‘volmaakt georganiseerd’ is?

Vrouwen en het priesterschap
Leg aan de cursisten uit dat sommigen zich afvragen waarom vrouwen niet tot een
ambt in het priesterschap geordend worden. Benadruk dat hoewel we niet weten
waarom vrouwen niet tot een ambt in het priesterschap geordend worden, we wél
weten dat vrouwen in hun kerkroepingen en thuis aan het priesterschap
deelnemen.

Geef de cursisten een kopie van het volgende citaat van ouderling Dallin
H. Oaks van het Quorum der Twaalf Apostelen en laat een cursist het

voorlezen. Vraag de cursisten te letten op manieren waarop vrouwen het gezag van
het priesterschap kunnen uitoefenen:

Vrouwen en het priesterschap
Ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd:
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‘In een toespraak gericht tot de ZHV, heeft president Joseph Fielding Smith,
toen hij president van het Quorum der Twaalf Apostelen was, gezegd:
“Hoewel de zusters niet het priesterschap dragen, omdat het niet aan hen
wordt verleend, wil dat niet zeggen dat de Heer hun geen gezag heeft
gegeven. […] Een broeder, of een zuster, kan gezag ontvangen om
bepaalde dingen in de kerk te doen, die bindend zijn en absoluut

noodzakelijk voor ons heil, bijvoorbeeld het werk dat onze zusters in het huis van de Heer
doen. Zij hebben het gezag gekregen om bepaalde grote en geweldige dingen te doen die
heilig voor de Heer zijn, en die in alle opzichten net zo bindend zijn als de zegens die de
priesterschapsdragers geven.” [“Relief Society—An Aid to the Priesthood”, Relief Society
Magazine, januari 1959, 4.]

‘In die gedenkwaardige toespraak zei president Smith telkens weer dat vrouwen gezag
hebben ontvangen. Tot de vrouwen zei hij: “U kunt met gezag spreken, omdat de Heer u
gezag heeft gegeven.” Hij zei ook dat aan de ZHV-zusters “macht en gezag is gegeven om
vele dingen te doen. Het werk dat zij doen, doen zij door middel van goddelijk gezag.” En
uiteraard wordt het kerkwerk dat mannen en vrouwen doen, hetzij in de tempel, hetzij in
de wijken of gemeenten, gedaan op aanwijzing van hen die priesterschapssleutels dragen.
Daarom legde president Smith met betrekking tot de ZHV uit: “[De Heer] heeft ze […] deze
geweldige organisatie gegeven, met het gezag om op aanwijzing van […] de bisschop van
de wijk naar de geestelijke en stoffelijke noden van onze mensen om te zien.” [“Relief
Society—An Aid to the Priesthood”, 4–5.] […]

‘We zijn het niet gewend om van vrouwen te zeggen dat zij het priesterschapsgezag in hun
kerkroepingen dragen, maar welk ander gezag zou het kunnen zijn? Als een vrouw — jong
of oud — als voltijdzendelinge wordt aangesteld om het evangelie te prediken, ontvangt
zij het priesterschapsgezag om een priesterschapstaak uit te voeren. Hetzelfde geldt voor
een vrouw die op aanwijzing van iemand die de sleutels van het priesterschap draagt als
functionaris of leerkracht in een kerkelijke organisatie wordt aangesteld. Al wie in een
functie of roeping werkzaam zijn, die zij hebben gekregen van iemand die
priesterschapssleutels draagt, oefenen priesterschapsgezag uit in de taak die hem of haar
is toegewezen.’ (‘De sleutels en het gezag van het priesterschap’, Liahona, mei
2014, 50–51.)

• Welke waarheden over de taken van de vrouw in de kerk vermeldt ouderling
Oaks? (Zorg ervoor dat de cursisten deze waarheid begrijpen: als vrouwen
aangesteld worden om in de kerk te dienen, ontvangen ze
priesterschapsgezag om hun taken uit te voeren.)

Om het begrip en de gevoelens van de cursisten te versterken over de waarheden
die ze in de les besproken hebben, verdeelt u hen in tweetallen en vraagt u ze het
volgende te bespreken:

• Hoe kunnen we verbeteren wat we over vrouwen in de kerk zeggen om aan te
tonen dat hun bijdrage echt belangrijk is?

Laat de cursisten vertellen wat ze vinden van de invloed van vrouwen en het werk
dat ze als discipelen in het koninkrijk van de Heer doen. Moedig de cursisten aan
om met wat ze tijdens de les gevoeld hebben aan de slag te gaan, en meer
aandacht aan de ZHV te schenken.
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Leesstof voor de cursisten
• Leer en Verbonden 25.

• Julie B. Beck, ‘De visie van profeten over de ZHV: geloof, gezin, hulp’, Liahona,
mei 2012, 83–85.
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LES 19

De leer van het eeuwig
huwelijk en gezin

Inleiding
Het evangelie van Jezus Christus benadrukt de leer dat het
huwelijk en gezin door God zijn verordonneerd. De profeet
Joseph Smith heeft gezegd dat gehuwde echtparen na de
opstanding als man en vrouw verder kunnen leven. De Heer
legt in een openbaring uit dat ‘het nieuw en eeuwigdurend

huwelijksverbond’ (LV 131:2) noodzakelijk is om de
verhoging te ontvangen. In deze les leren de cursisten dat
een huwelijk pas eeuwig is als het echtpaar verzegeld is door
iemand die priesterschapssleutels draagt, en ze een
rechtschapen leven leiden.

Achtergrondinformatie
• Russell M. Nelson, ‘Het celestiale huwelijk’, Liahona, november 2008, 92-95.

• David A. Bednar, ‘Het huwelijk is onmisbaar voor zijn eeuwige plan’, Liahona,
juni 2006, 50–55.

• Joshua J. Perkey, ‘Why Temple Marriage?’ New Era, augustus 2013, 30–32.

Lessuggesties
Leer en Verbonden 49:15–17; 131:1–4
‘Het nieuw en eeuwigdurend huwelijksverbond’
Noot: wees er tijdens deze les attent op dat er misschien cursisten zijn die een
moeilijke thuissituatie of pijnlijke ervaringen met het huwelijk en het krijgen van
kinderen gehad hebben. Denk tijdens de voorbereiding en les na over de behoeften
van die cursisten.

Vertel de cursisten dat Leman Copley in 1831 in Kirtland (Ohio) lid van de kerk
werd. Hij was een voormalig lid van de United Society of Believers in Christ’s
Second Appearing, die men de shakers noemde vanwege hun manier van
aanbidding, waarbij ze met hun lichaam schudden terwijl ze op muziek zongen,
dansten en in hun handen klapten. Leman Copley geloofde in het evangelie, maar
hij geloofde ook nog steeds in sommige leringen van de shakers. Hij bezocht
Joseph Smith en naar aanleiding van dat bezoek gaf de Heer Joseph op 7 mei 1831
de openbaring in Leer en Verbonden 49. (In de inleiding in vroegere uitgaven van
de Leer en Verbonden stond maart 1831 als datum. Geschiedkundigen hebben
onlangs ontdekt dat 7 mei 1831 een nauwkeurigere datum is.)

De shakers verwierpen het huwelijk en geloofden in een volkomen celibatair leven
(zonder seksuele omgang). De Heer weerlegde die foute leer in de openbaring en
gebood Leman Copley en anderen om het evangelie aan de shakers te
verkondigen.

Vraag de cursisten Leer en Verbonden 49:15–17 te lezen en te letten op wat de
Heer over het belang van het huwelijk en het gezin zei. Vraag:
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• Wat zegt de Heer volgens deze verzen over het huwelijk? (De cursisten dienen
de volgende leerstelling te vinden: Het huwelijk tussen man en vrouw is
door God verordonneerd.

• Wat betekent het dat het huwelijk door God verordonneerd is ‘opdat de aarde
aan het doel van haar schepping zal beantwoorden’? (Hun antwoorden kunnen
de volgende waarheden bevatten: Man en vrouw zijn geboden om kinderen
te krijgen. De aarde is geschapen als plek waar de kinderen van God in
gezinsverband kunnen wonen.

• Hoe kunnen we door begrip van de waarheden in deze verzen de leringen van
de kerk betreffende het huwelijk beter uitleggen?

Leg uit dat de heiligen jaren later meer begrip kregen van het belang van de leer
over het eeuwig huwelijk en het gezin. Op 16 mei 1843 reisde Joseph Smith naar
Ramus (Illinois). Hij verbleef bij Benjamin en Melissa Johnson en onderwees hen in
het eeuwig huwelijk. Enkele van de instructies van de profeet in Ramus staan in
Leer en Verbonden 131. Laat een cursist Leer en Verbonden 131:1–4 voorlezen.

• Wat moeten we doen om de hoogste graad van het celestiale koninkrijk te
verwerven? (De cursisten dienen de volgende leerstelling te vinden: Willen we
de hoogste graad van het celestiale koninkrijk verwerven, dan moeten we
het nieuw en eeuwig huwelijksverbond aangaan. Leg uit dat nieuw in deze
context betekent dat dit verbond in deze bedeling opnieuw hersteld werd.
Eeuwigdurend betekent dat dit verbond altijd bestaan heeft en eeuwig zal blijven
bestaan. U kunt de cursisten in overweging geven om die definities in de
kantlijn van hun Schriften te noteren.)

• Hoe gaan man en vrouw in deze tijd het ‘nieuw en eeuwigdurend
huwelijksverbond’ aan?

Benadruk dat mannen en vrouwen het nieuw en eeuwigdurend huwelijksverbond
alleen in de tempel kunnen aangaan. Mensen die buiten de tempel getrouwd zijn,
kunnen misschien ‘voor tijd en eeuwigheid’ in hun huwelijksgelofte zetten, maar
God beschouwt die huwelijken niet als eeuwig.

Toon het volgende citaat van ouderling Russell M. Nelson van het Quorum der
Twaalf Apostelen en laat een cursist het voorlezen. Moedig de cursisten aan te
zoeken naar wat ouderling Nelson zegt over het belang van het eeuwig huwelijk:

‘Het huwelijk is over de hele wereld onderwerp van gesprek, vooral daar waar er
verschillende soorten relaties bestaan. De reden dat ik dit onderwerp behandel, is
dat ik als apostel van de Heer wil verklaren dat het huwelijk tussen man en
vrouw heilig is — dat God het heeft ingesteld. En ik onderstreep ook het nut van
een tempelhuwelijk. Het is het hoogste en duurzaamste soort huwelijk dat onze
Schepper zijn kinderen kan bieden.

‘Verlossing mag dan een individuele kwestie zijn, maar verhoging is een
gezinsaangelegenheid. […]

‘Om in aanmerking te komen voor het eeuwige leven, moeten we een eeuwig verbond sluiten
met onze hemelse Vader [zie LV 132:19]. Dit betekent dat een tempelhuwelijk niet alleen een
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verbintenis tussen man en vrouw is; God is ook deelhebber aan de relatie [zie Mattheüs 19:6].’
(‘Het celestiale huwelijk’, Liahona, november 2008, 92–93.)

• Wat betekent de zin ‘Verlossing mag dan een individuele kwestie zijn, maar
verhoging is een gezinsaangelegenheid’?

• Wat betekent het dat God in een eeuwig huwelijk ook ‘deelhebber aan de
relatie’ is? Waarom is het belangrijk dat God in het huwelijk deelhebber aan de
relatie is? (Het huwelijk is het enige verbond dat iemand met iemand anders en
met God aangaat. Alle andere verbonden worden tussen een persoon en God
gesloten.)

• Hoe kan de herstelde leer van het eeuwig huwelijk en gezin iemand meer
verlangen geven om een liefdevol en blijvend huwelijk op te bouwen?

Ouderling Parley P. Pratt (1807–1857) van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft
uitgelegd welke invloed de kennis van die herstelde leer op hem had. Laat een
cursist het volgende voorlezen:

‘Van [Joseph Smith] vernam ik dat mijn eigen lieve vrouw voor tijd en alle
eeuwigheid aan mij verbonden kon worden. […] Van hem heb ik geleerd dat we
die liefde kunnen ontwikkelen en er tot in de eeuwigheid in kunnen groeien en
vooruitgang maken, terwijl het resultaat van ons eeuwig samenzijn
nakomelingen zal zijn, zo talrijk als de sterren aan de hemel of het zand aan de
oever van de zee. […] Ik had eerder liefgehad, maar ik wist niet waarom. Maar

nu had ik lief — met een zuiverheid — een intensiteit van verheven gevoelens.’ (Autobiography
of Parley P. Pratt, red. Parley P. Pratt jr. [1938], 297–298.)

Voor u met de les voortgaat, kunt u kort het volgende bespreken:

‘Sommige leden van de kerk blijven, hoewel ze best willen huwen, ongehuwd. Als dat voor u
geldt, wees er dan zeker van dat God “voor hen die God liefhebben, alle dingen [doet]
meewerken ten goede” (Romeinen 8:28). Als u de kerk trouw blijft, zult u op een goede dag, in
dit leven of het volgende, alle zegeningen van een eeuwig gezin ontvangen.’ (Trouw aan het
geloof: evangeliewijzer [2004], 86.)

Leer en Verbonden 132:1–21
Het celestiale huwelijk is essentieel voor de verhoging
Leg uit dat Joseph Smith twee maanden na de instructie in Leer en Verbonden 131
de openbaring ontving die nu bekend staat als Leer en Verbonden 132. Vraag een
cursist de inleiding bij Leer en Verbonden 132 voor te lezen. Leg uit dat polygamie
in de volgende les behandeld wordt. Laat een cursist Leer en Verbonden 132:3–6
voorlezen. Laat de andere cursisten meelezen en letten op woorden en zinsneden
die het belang weergeven van het nieuw en eeuwigdurend huwelijksverbond.
Bespreek de volgende vragen:
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• Welke woorden en zinsneden in deze verzen verduidelijken het belang van het
eeuwig huwelijk?

• Wat zijn de gevolgen als we die leer verwerpen? (U kunt zo nodig uitleggen dat
het woord verdoemd betekent dat iemand wordt tegengehouden om eeuwige
vooruitgang te maken.)

Noot: wijs de cursisten er even op dat het een belangrijke studievaardigheid is om
sleutelwoorden en -zinsneden op te merken. Dat hebben ze net met Leer en
Verbonden 132:3–6 gedaan. Het is belangrijk om woorden en zinsneden op te
merken en te begrijpen als we de Schriften bestuderen. In de verzen 3–6 is het
belangrijk dat we deze zinsneden begrijpen: ‘ontvangen en […] gehoorzamen’,
‘moeten […] gehoorzamen’, ‘indien gij u niet aan dat verbond houdt, zijt gij
verdoemd’, ‘niemand kan dat verbond verwerpen’, ‘moet en zal’. Sommige van die
zinsneden zijn ook voorbeelden van verbanden tussen begrippen in de Schriften.
Een verband is een relatie of link tussen begrippen. Bijvoorbeeld: vers 3 toont het
verband tussen voorbereiden, ontvangen en gehoorzamen.

Vraag de cursisten Leer en Verbonden 132:7–8 te lezen en te letten op de
voorwaarden van de wet van de Heer die een man en vrouw in staat stellen om in
het hiernamaals als echtpaar verder te leven.

• Welke voorwaarden zijn volgens deze verzen noodzakelijk voor een eeuwig
huwelijk? (Terwijl de cursisten antwoorden, zet u de volgende waarheid op het
bord: Als een verbond wordt gesloten door het juiste priesterschapsgezag
en verzegeld door de Heilige Geest der belofte, duurt het voor
eeuwig voort.

Lees de volgende definitie van de Heilige Geest der belofte voor: ‘De Heilige Geest
is tevens de Heilige Geest der belofte (Handelingen 2:33). Hij bevestigt de
rechtvaardige handelingen, verordeningen en verbonden van de mensen als
aanvaardbaar voor God. De Heilige Geest der belofte getuigt tot de Vader dat de
heilsverordeningen op de juiste wijze zijn verricht en dat de bijbehorende
verbonden zijn nageleefd. (Zie Gids bij de Schriften, ‘Heilige Geest der belofte’,
scriptures.lds.org.)

U kunt het volgende citaat van ouderling Bruce R. McConkie (1915–1985) van het
Quorum der Twaalf Apostelen voorlezen zodat de cursisten dit beginsel beter gaan
begrijpen:

‘Verzegelen is bekrachtigen, rechtvaardigen of goedkeuren. Daarom wordt een
handeling die door de Heilige Geest der belofte wordt verzegeld, door de Heilige
Geest bekrachtigd. Het is een handeling die door de Heer is goedgekeurd. En de
persoon die de verplichting op zich heeft genomen, wordt daarin door de Geest
gerechtvaardigd. De bekrachtigende verzegeling van goedkeuring wordt alleen
aan een handeling verleend als de mensen die het contract afsluiten

rechtschapen genoeg zijn om die goddelijke goedkeuring te ontvangen.’ (Mormon Doctrine, 2e
ed. [1966], 361–362.)

De Heer bleef de noodzakelijke voorwaarden voor en zegeningen van het eeuwig
huwelijk samenvatten in Leer en Verbonden 132:19–21. Laat de cursisten deze
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verzen in tweetallen bestuderen. Laat elk tweetal twee lijstjes maken: (1)
voorwaarden voor een eeuwig huwelijk en (2) zegeningen als je aan die
voorwaarden voldoet. Mogelijke antwoorden:

Voorwaarden voor een eeuwig huwelijk
Het huwelijk moet volgens de wet van de Heer en ‘het nieuw en eeuwigdurend
verbond’ voltrokken worden.

Het huwelijk moet door de Heilige Geest der belofte verzegeld worden.

Het huwelijk moet voltrokken worden door iemand die de
priesterschapssleutels draagt.

Het echtpaar moet zich aan Gods verbond houden.

Zegeningen die men ontvangt
Het echtpaar zal in de eerste opstanding voortkomen.

Het echtpaar zal tronen, koninkrijken, prinsdommen, machten, heerschappijen
en alle hoogten en diepten beërven.

Het huwelijk zal na de lichamelijke dood volledig van kracht zijn.

Het echtpaar zal de engelen passeren.

Het echtpaar zal verhoogd zijn en verheerlijking in alle dingen hebben.

Het echtpaar zal ‘een voortzetting […] van nakomelingschap tot in alle
eeuwigheid’ hebben (hun gezin en nageslacht zal eeuwig zijn, ze zullen eeuwig
nakomelingschap hebben).

Het echtpaar zal goden zonder einde zijn.

Het echtpaar zal boven alles zijn en alle macht bezitten en alles zal aan hen
onderworpen zijn.

Bespreek de volgende vragen zodat de cursisten de noodzakelijke voorwaarden en
beloofde zegeningen van het eeuwig huwelijk beter begrijpen:

• Wat betekent het om zich aan het huwelijksverbond te houden? (U kunt
uitleggen dat zich eraan houden betekent dat we dat blijven doen. Het betekent
het verbond altijd nakomen.)

• Waarom is het niet voldoende om alleen in de tempel verzegeld te worden om
een eeuwig huwelijk te hebben?

• Welke gedachten of gevoelens krijg je als je nadenkt over de beloftes van je
hemelse Vader?

Toon het volgende citaat van ouderling Russell M. Nelson van het Quorum der
Twaalf Apostelen:
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‘Het celestiale huwelijk is een cruciaal onderdeel van onze voorbereiding op het
eeuwige leven. Daarvoor moeten we met de juiste persoon op de juiste plek door
het juiste gezag trouwen en dat heilige verbond getrouw nakomen. Dát biedt de
zekerheid van verhoging in het celestiale koninkrijk van God.’ (‘Het celestiale
huwelijk’, Liahona, november 2008, 94.)

• Hou zou je aan iemand die geen lid is het belang uitleggen van ‘op de juiste
plek door het juiste gezag’ trouwen?

• Wat kun je gezien het belang van de leer van het eeuwig huwelijk en gezin nu
doen om je voor te bereiden op een eeuwig huwelijk en het opbouwen van een
sterke relatie?

Laat de cursisten bedenken wat ze misschien moeten veranderen om beter
voorbereid te zijn op een tempelverzegeling of om de bijbehorende verbonden na
te komen. Getuig dat een eeuwig huwelijk de moeite en de offers waard is.

Leesstof voor de cursisten
• Leer en Verbonden 49:15–17; 131:1–4; 132:1–24.

• Russell M. Nelson, ‘Het celestiale huwelijk’, Liahona, november 2008, 92-95.
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LES 20

Het meervoudig huwelijk
Inleiding
Het huwelijk tussen één man en één vrouw is de wet van de
Heer tenzij Hij een ander gebod geeft (zie Jakob 2:27–30). De
profeet Joseph Smith werd geboden het gebruik van het
meervoudig huwelijk te herstellen, dat ruim vijftig jaar door
de kerk beoefend werd tot president Wilford Woodruff de
inspiratie van de Heer kreeg om het gebruik af te schaffen.

Het meervoudig huwelijk was een grote beproeving van
geloof voor Joseph Smith en de meesten die het sloten. Als
de cursisten geloof oefenen, kunnen ze te weten komen dat
het meervoudig huwelijk in de laatste dagen deel uitmaakte
van de herstelling van alle dingen.

Achtergrondinformatie
• ‘Plural Marriage in The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints’, Gospel

Topics, lds.org/topics.

• ‘Plural Marriage in Kirtland and Nauvoo’, Gospel Topics, lds.org/topics.

• ‘Plural Marriage and Families in Early Utah’, Gospel Topics, lds.org/topics.

• ‘The Manifesto and the End of Plural Marriage’, Gospel Topics, lds.org/topics.

Noot: in deze teksten van Gospel Topics staat veel meer informatie dan u in de les
kunt behandelen. Denk daaraan bij het voorbereiden en geven van de les.

Lessuggesties
Jakob 2:27–30; Leer en Verbonden 132:1–2, 34–48, 54, 63
De Heer openbaarde het gebruik van het meervoudig huwelijk
Leg uit dat Joseph Smith in 1831 aan de geïnspireerde vertaling van het Oude
Testament werkte, die we nu als de Bijbelvertaling van Joseph Smith kennen, en las
dat sommige profeten van weleer het meervoudig huwelijk (ook wel polygamie
genoemd) toepasten. Enkele van die profeten waren Abraham, Jakob, Mozes en
David. Joseph Smith bestudeerde de Schriften en dacht erover na om te weten hoe
dat gerechtvaardigd kon zijn (zie LV 132:1–2). De Heer openbaarde de antwoorden
op zijn vragen in de openbaring in Leer en Verbonden 132. Hoewel de datum van
deze openbaring 12 juli 1843 is, ontving Joseph Smith waarschijnlijk openbaring
over deze beginselen gedurende een periode die in 1831 begon.

Vraag enkele cursisten beurtelings een vers uit Leer en Verbonden 132:34–36 voor
te lezen. Laat de klas meelezen en opletten waarom Abraham en Sara met het
meervoudig huwelijk begonnen.

• Waarom gaf Sara Abraham volgens vers 34 nog een vrouw? Wat kunnen we
daaruit over het meervoudig huwelijk leren? (Terwijl de cursisten antwoorden,
zet u het volgende beginsel op het bord: Het meervoudig huwelijk is alleen
toegestaan als de Heer het gebiedt.

Vraag een cursist Jakob 2:27, 30 voor te lezen. Beklemtoon het volgende beginsel:
het huwelijk tussen één man en één vrouw is Gods norm tenzij Hij anders
gebiedt. Wijs ze erop dat de Heer in deze verzen ook een reden geeft voor het
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meervoudig huwelijk: om nageslacht voor de Heer te doen opstaan door het aantal
kinderen van getrouwe ouders te vermeerderen (zie ook LV 132:63).

Leg uit dat de Heer in Leer en Verbonden 132:37–43 aan Joseph Smith openbaarde
dat als zijn volk het meervoudig huwelijk sluit als de Heer het geboden heeft, het
geen overspel pleegt. Maar als iemand een meervoudig huwelijk sluit zonder
daartoe een gebod van de Heer bij monde van zijn profeet gekregen te hebben,
pleegt hij overspel. Wijs de cursisten erop dat vernietigd in de verzen 41 en 54
betekent dat wie hun heilige verbonden, waaronder hun huwelijksverbond,
schenden van God en van zijn verbondsvolk afgesneden zullen worden (zie ook
Handelingen 3:22–23; 1 Nephi 22:20).

Vraag de cursisten Leer en Verbonden 132:40 in stilte door te nemen en te letten op
nog een reden die de Heer voor het meervoudig huwelijk geeft.

• Wat zou de Heer volgens vers 40 in de laatste bedeling doen? (Alle dingen
herstellen.)

Leg uit dat ‘alle dingen’ de wetten en verordeningen van het evangelie inhouden
die in voorgaande bedelingen waren geopenbaard. Zet de volgende waarheid op
het bord: Het gebod om de wet van het meervoudig huwelijk in de laatste
dagen na te leven maakte deel uit van de herstelling van alle dingen. (zie ook
Handelingen 3:20–21).

Laat een cursist Leer en Verbonden 132:45, 48 voorlezen. Vraag de andere cursisten
in hun eigen Schriften mee te lezen en te letten op wat Joseph Smith in staat stelde
om alle dingen te herstellen. Maak de cursisten het volgende beginsel duidelijk:
Het meervoudig huwelijk kan alleen gevolmachtigd worden door de sleutels
van het priesterschap die aan de president van de kerk zijn verleend.

Geef de cursisten het uitreikblad dat u aan het eind van deze les vindt.
Laat een cursist het eerste deel ‘Het meervoudig huwelijk’ voorlezen.

• Hoe kun je, met behulp van de kennis dat het beginsel van het meervoudig
huwelijk door openbaring aan de profeet Joseph Smith gegeven was, dat
gebruik in de begintijd van de kerk beter begrijpen?

Het meervoudig huwelijk was een beproeving van geloof
Laat de helft van de klas in stilte het deel ‘Een moeilijk gebod’ op het uitreikblad
lezen. Laat de andere helft het deel ‘Een beproeving van geloof’ lezen. Bespreek
dan de volgende vragen:

• Waarom zouden de profeet Joseph Smith en anderen hebben geaarzeld om een
meervoudig huwelijk te sluiten?

• Wat ervoeren Joseph Smith, Lucy Walker en anderen waardoor ze uiteindelijk
grote moeilijkheden overwonnen en de wet van het meervoudig huwelijk
aanvaardden?

Vraag een paar cursisten beurtelings een stuk uit het deel ‘Joseph Smith en het
meervoudig huwelijk’ voor te lezen.

Leg uit dat er nog veel is dat we niet weten over het meervoudig huwelijk in de
begintijd van de kerk. Ons begrip van de term verzegeling is bijvoorbeeld niet
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helemaal hetzelfde als in de jaren 1840 toen de verzegeling nog nieuw was en de
mensen die verordening nog niet helemaal begrepen. Als wij het woord verzegeling
horen, denken we meteen aan het huwelijk, maar voor Joseph Smith en de eerste
heiligen betekende een verzegeling niet altijd een huwelijk waarbij men als man en
vrouw samenwoont. Veel details van het meervoudig huwelijk werden
vertrouwelijk gehouden en de verslagen beantwoorden gewoon niet al onze
vragen. Moedig de cursisten aan om de leesopdrachten aan het eind van het
hoofdstuk te bestuderen om meer informatie over het meervoudig huwelijk te
krijgen.

Herinner ze eraan dat het bij het bestuderen van het meervoudig huwelijk
belangrijk is om het patroon in gedachte te houden dat de profeet Joseph Smith
gebruikte om zijn evangeliekennis op te doen. Hij studeerde, dacht na en bad om
kennis te verkrijgen. Ze dienen ook te beseffen dat er op het internet en in gedrukt
materiaal veel onbetrouwbare informatie over het meervoudig huwelijk te vinden
is. Sommige auteurs die over de kerk en de geschiedenis ervan schrijven, trekken
informatie uit haar verband of noemen halve waarheden die misleidend kunnen
zijn. Soms zijn die verhandelingen erop gericht geloof te vernietigen.

Officiële verklaring 1
De Heer openbaarde dat de heiligen der laatste dagen geen meervoudig huwelijk
meer aan mochten gaan
Leg uit dat de toepassing van het meervoudig huwelijk uitbreidde toen de heiligen
in Utah aankwamen en dat het later door openbaring afgeschaft werd. Vraag een
paar cursisten beurtelings de delen ‘Tegenstand tegen het meervoudig huwelijk’ en
‘Het tweede manifest’ van het uitreikblad voor te lezen.

• Welke gevolgen moesten de heiligen dragen omdat ze het gebod van de Heer
om een meervoudig huwelijk te sluiten, gehoorzaamd hadden?

Vraag enkele cursisten beurtelings de laatste twee alinea’s van Officiële verklaring 1
in de Leer en Verbonden voor te lezen en de eerste en zevende alinea uit
‘Gedeelten uit drie toespraken van president Wilford Woodruff over het manifest’
na Officiële verklaring 1. Vraag dan:

• Waarin onderwees president Woodruff de heiligen? (Enkele van de beginselen
die hij onderwees: De Heer zal nooit toestaan dat een president van de kerk
de leden op een dwaalspoor brengt. De Heer leidt zijn kerk door middel
van openbaring aan de president van de kerk.

Het volgende kan nuttig zijn om de afschaffing van het meervoudig huwelijk te
verduidelijken:

‘President George Q. Cannon heeft het volgende gezegd over het
openbaringsproces dat het manifest teweegbracht: “Het presidium van de kerk
moet net als u wandelen. Zij moeten net als u stappen zetten. Ze moeten
vertrouwen op de openbaringen die ze van God krijgen. Ze zien, in tegenstelling
tot de Heer, het einde niet vanaf het begin.” Over het Eerste Presidium zei
president Cannon: “We kunnen alleen maar de zin en de wil van God zoeken, en

als die ons bekend wordt, moeten we de stappen zetten die God aanwijst, en Hem vertrouwen,
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ook al kan dat ingaan tegen de gevoelens die we zelf hadden.”’ (‘The Manifesto and the End of
Plural Marriage’, Gospel Topics, lds.org/topics).

Vraag de cursisten tot slot:

• Wat zou je nu antwoorden als iemand je vroeg of mormonen polygamie
beoefenen?

Overweeg om de volgende uitspraak van president Gordon B. Hinckley
(1910–2008) voor te lezen:

‘Als wij erachter komen dat een van onze leden een meervoudig huwelijk heeft,
wordt hij of zij geëxcommuniceerd, de zwaarste straf die de kerk kan opleggen.
[…] Meer dan een eeuw geleden heeft God duidelijk aan zijn profeet Wilford
Woodruff geopenbaard dat het meervoudig huwelijk afgeschaft moest worden,
wat inhoudt dat het nu tegen Gods wet is. Zelfs in landen waar de burgerlijke
wet of de godsdienstige wetten het meervoudig huwelijk toelaten, leert de kerk

dat het huwelijk monogaam moet zijn, en accepteert men geen nieuwe leden met een
meervoudig huwelijk.’ (‘What Are People Asking about Us?’ Ensign, november 1998, 71–72.)

De volgende alinea kan ook nuttig zijn als u het huwelijk binnen de kerk in deze
tijd behandelt:

‘In overeenstemming met de leringen van Joseph Smith staat de kerk een weduwnaar toe om
aan een andere vrouw verzegeld te worden als hij hertrouwt. Bovendien mogen de leden
verordeningen verrichten voor overleden mannen en vrouwen die op aarde meermaals getrouwd
waren, waardoor ze aan alle huwelijkspartners verzegeld worden met wie ze wettig gehuwd
waren. De precieze aard van die relaties in het hiernamaals is onbekend en veel familiebanden
worden daar geregeld. De leden van de kerk worden aangemoedigd om onze wijze hemelse
Vader te vertrouwen. Hij heeft zijn kinderen lief en doet alles voor hun ontwikkeling en heil.’
(‘Plural Marriage in Kirtland and Nauvoo’, Gospel Topics, lds.org/topics).

Aan het eind van de les kan het verstandig zijn om de cursisten te vertellen dat
sommige afvalligen nog steeds een meervoudig huwelijk aangaan. Ze moedigen
mensen aan om te bidden en af te wegen of het meervoudig huwelijk in deze tijd
toegestaan is. We dienen niet om openbaring te vragen die de openbaring van de
Heer aan zijn profeten tegenspreekt. De Heer heeft bij monde van zijn profeet
geopenbaard dat er in de kerk geen meervoudig huwelijk meer wordt gesloten.
Iemand die in deze tijd voorstander van het meervoudig huwelijk is, is geen
dienstknecht van de Heer.

Getuig van de profeet Joseph Smith. U kunt getuigen dat hij de openbaring van
God ontving en gehoorzaamde, net zoals de aloude profeten Abraham, Izak en
Jakob (zie LV 132:37).

Leesstof voor de cursisten
• Jakob 2:27–30; Leer en Verbonden 132:1–3, 34–48, 54, 63; Officiële Verklaring 1.
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• ‘Plural Marriage in The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints’, Gospel
Topics, lds.org/topics.

Het meervoudig huwelijk begrijpen
Het meervoudig huwelijk

‘Heiligen der laatste dagen geloven dat het huwelijk tussen één man en één vrouw de
vaststaande huwelijkswet van de Heer is. In de tijd van de Bijbel gebood de Heer sommige
mensen om een meervoudig huwelijk te sluiten — een huwelijk tussen één man en
meerdere vrouwen. In het begin van de jaren 1840 gebood de Heer Joseph Smith in een
openbaring om het meervoudig huwelijk onder de leden van de kerk in te stellen.
Gedurende ruim vijftig jaar sloten sommige heiligen der laatste dagen een meervoudig
huwelijk onder toezicht van de president van de kerk.’ (‘Plural Marriage in The Church of
Jesus Christ of Latter-day Saints’, Gospel Topics, lds.org/topics.)

Een moeilijk gebod
Eliza R. Snow (1804–1887), de tweede algemeen ZHV-presidente, was aan de profeet Joseph Smith
verzegeld. Ze beschreef de volgende ervaring waarin de profeet Joseph het beginsel van het
meervoudig huwelijk aan haar broer Lorenzo Snow leerde.

‘De profeet Joseph luchtte zijn hart [bij Lorenzo Snow] en beschreef de kwellende mentale
beproeving die hij onderging om de weerzin in zijn gevoelens te overwinnen, het
natuurlijke gevolg van opvoeding en cultuur, met betrekking tot de introductie van het
meervoudig huwelijk. Hij kende de stem van God — hij wist dat de Almachtige hem
gebood door te gaan — om het voorbeeld te geven en het celestiale meervoudige huwelijk
in te stellen. Hij wist dat hij niet alleen zijn eigen vooroordelen en vooringenomenheid
moest zien te bestrijden en overwinnen, maar met die van de hele christelijke wereld te
maken zou krijgen. Maar God, die boven allen staat, had het gebod gegeven en Hij moest
gehoorzaamd worden. Toch aarzelde de profeet en schoof hij het herhaaldelijk voor zich
uit, totdat een engel van God met getrokken zwaard bij hem stond en hem vertelde dat,
tenzij hij doorging en het meervoudig huwelijk instelde, zijn priesterschap van hem zou
worden weggenomen en hij vernietigd zou worden! Dat getuigenis legde hij niet alleen af
aan mijn broer, maar ook aan anderen — een getuigenis dat niet kan worden
weersproken.’ (Biography and Family Record of Lorenzo Snow [1884], 69–70.)

Een beproeving van geloof
Velen die met het beginsel van het meervoudig huwelijk worstelden, werden met een geestelijke
bevestiging van de waarheid van het beginsel gezegend.

‘Volgens Helen Mar Kimball zei Joseph Smith dat “dit beginsel de moeilijkste beproeving
zou zijn die de heiligen ooit zouden krijgen”. Hoewel het een van de “zwaarste”
beproevingen van haar leven was, getuigde ze dat het ook “een van de grootste
zegeningen” geweest was. […]
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‘Lucy Walker herinnerde zich haar innerlijke strijd toen Joseph Smith haar vroeg om zijn
vrouw te worden. “Mijn hele ziel kwam ertegen in opstand”, schreef ze. Maar nadat ze
een aantal slapeloze nachten in gebed op haar knieën doorgebracht had, vond ze
verlichting toen haar kamer “van een heilige invloed vervuld werd” die op “stralend
zonlicht” leek. Ze zei: “Mijn ziel was vol van een kalme, zoete vrede die ik nooit eerder
gevoeld had” en “buitengewoon geluk vervulde mijn hele lichaam.”’ (“Plural Marriage in
Kirtland and Nauvoo,” Gospel Topics, lds.org/topics).

Joseph Smith en het meervoudig huwelijk
Er werden veel vrouwen aan Joseph Smith verzegeld, maar het exacte aantal is niet bekend.

‘Tijdens de periode waarin het meervoudig huwelijk voorkwam, maakten de heiligen der
laatste dagen een onderscheid tussen verzegelingen voor tijd en eeuwigheid en
verzegelingen voor eeuwigheid. Verzegelingen voor tijd en eeuwigheid omvatten
verbintenissen en relaties in dit leven, waaronder meestal ook de mogelijkheid tot een
seksuele relatie. Verzegelingen voor eeuwigheid waren relaties die alleen in het
hiernamaals golden.

‘[…] Sommige vrouwen die aan Joseph Smith verzegeld waren, getuigden later dat hun
huwelijk voor tijd en eeuwigheid was, terwijl anderen aangaven dat ze alleen voor de
eeuwigheid golden.

‘De meeste vrouwen die aan Joseph Smith verzegeld waren, waren tussen de twintig en
veertig jaar oud toen ze zich lieten verzegelen. De oudste, Fanny Young, was 56. De jongste
was Helen Mar Kimball, […] die een aantal maanden voor haar vijftiende verjaardag aan
Joseph Smith verzegeld werd. In die tijd was het wettig om op die leeftijd te trouwen,
hoewel het in deze tijd ongepast is. Sommige vrouwen trouwden in hun tienerjaren. Helen
Mar Kimball zei dat haar verzegeling aan Joseph Smith “alleen voor de eeuwigheid” was,
wat aangeeft dat ze geen seksuele relatie met hem had. […]

“Joseph Smith was aan een aantal vrouwen verzegeld die al getrouwd waren. Noch Joseph
noch deze vrouwen vertelden veel over hun verzegeling, hoewel een aantal van hen zei dat
ze alleen voor de eeuwigheid waren. Andere vrouwen lieten geen documenten na
waardoor men niet weet of hun verzegeling voor tijd en eeuwigheid was.

‘Er zijn een aantal mogelijke verklaringen voor dit gebruik. Misschien zorgden die
verzegelingen voor een eeuwige band of verbinding tussen Josephs familie en de andere
families in de kerk. De banden golden zowel tussen ouders en kinderen als tussen
verschillende families. In deze tijd worden zulke banden gesmeden door tempelhuwelijken
tussen mensen die ook aan hun eigen familie verzegeld zijn, waardoor verschillende
families met elkaar verbonden worden.’ (‘Plural Marriage in Kirtland and Nauvoo’, Gospel
Topics, lds.org/topics).

Na de dood van de profeet werden veel vrouwen aan hem verzegeld die op aarde geen relatie met
hem hadden.

Tegenstand tegen het meervoudig huwelijk
Veel godsdienstige en politieke leiders in de VS waren tegen het meervoudig huwelijk dat ze
immoreel en barbaars vonden. De heiligen der laatste dagen werden in toespraken, boeken,
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tijdschriften en kranten belachelijk gemaakt. Het Amerikaanse Congres keurde wetten goed die de
vrijheid van de leden van de kerk beperkten en de kerk op financieel gebied schade toebrachten door
de hoeveelheid onroerend goed van de kerk te beperken. ‘Die wettelijke regeling was er tenslotte de
oorzaak van dat mannen met meer dan één vrouw gearresteerd en gevangengezet werden, en dat
hun het stemrecht, het recht op privacy en de voordelen van andere burgerlijke vrijheden werden
ontzegd.’ (Ons erfgoed: een beknopte geschiedenis van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen
der Laatste Dagen [1996],97). Tegen 1890 waren honderden getrouwe heiligen der laatste dagen in
de gevangenis beland. Anderen doken onder om arrestatie en gevangenisstraf te vermijden. Onder
die omstandigheden kregen veel gezinnen met stress, verdriet, armoede en hongersnood te maken.

Hoewel de wereld hen vanwege het meervoudig huwelijk bespotte, verdedigden veel heiligen der
laatste dagen het gebruik en getuigden dat ze wisten dat het door God bij monde van de profeet
Joseph Smith geopenbaard was.

Die moeilijke omstandigheden brachten president Wilford Woodruff ertoe om de raad van de Heer te
zoeken over het meervoudig huwelijk. In 1889 instrueerde president Woodruff de leiders van de kerk
om niet meer in het beginsel van het meervoudig huwelijk te onderwijzen. In 1890 werden er nog
zeer weinig meervoudige huwelijken voltrokken en die gingen tegen de raad van president Woodruff
in. Sommigen beweerden echter dat de kerk het meervoudig huwelijk nog steeds promootte.
Daardoor kreeg de kerk nog meer tegenstand te verduren. In september 1890 vaardigde president
Woodruff een manifest uit dat nu bekend staat als Officiële verklaring 1 in de Leer en Verbonden.

Het tweede manifest
‘In het manifest [Officiële verklaring 1] stond het voornemen van president [Wilford] Woodruff om
zich aan de wetten van de VS te onderwerpen. Er stond niets in over de wetten van andere landen.
Sinds het vestigen van kolonies in Mexico en Canada hadden de leiders van de kerk meervoudige
huwelijken in die landen voltrokken en na oktober 1890 werden daar nog steeds in stilte
meervoudige huwelijken voltrokken. […] Onder uitzonderlijke omstandigheden werd een klein aantal
nieuwe meervoudige huwelijken tussen 1890 en 1904 in de VS voltrokken. Het is onduidelijk of er
wettelijke toestemming voor die huwelijken was.’ (‘The Manifesto and the End of Plural Marriage’,
Gospel Topics, lds.org/topics.)

‘In de aprilconferentie van 1904 vaardigde president [Joseph F.] Smith een krachtige verklaring uit, die
het tweede manifest genoemd word, waarin stond dat nieuwe meervoudige huwelijken met
excommunicatie bestraft werden.’ (‘Plural Marriage in The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints’,
Gospel Topics, lds.org/topics.)
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LES 21

De profetische zending van
Joseph Smith

Inleiding
Na de martelaarsdood van Joseph Smith loofde ouderling
John Taylor, die bij de profeet was toen hij werd vermoord,
(misschien samen met een of meer heiligen) de profeet als
volgt: ‘Joseph Smith, de profeet en ziener des Heren, heeft,
Jezus alleen uitgezonderd, meer gedaan voor het heil van de

mensen in deze wereld dan enig ander mens die hier ooit
heeft geleefd’ (LV 135:3). Dankzij deze les gaan de cursisten
beseffen dat de bediening van de profeet aloude profetieën
vervulde. Deze les behandelt ook de bijdragen van Joseph
Smith aan het heil van Gods kinderen.

Achtergrondinformatie
• Neil L. Andersen, ‘Joseph Smith’, Liahona, november 2014, 28–31

• Tad R. Callister, ‘Joseph Smith — profeet van de herstelling’, Liahona, november
2009, 35–37.

• ‘D&C 135:3. Joseph Smith Has Done More for the Salvation of Men Than
Anyone Other Than Jesus’, Leer en Verbonden Student Manual (Lesboek
kerkelijke onderwijsinstellingen, 2001), 349–350.

Lessuggesties
2 Nephi 3:1–21
De voorgeordende zending van Joseph Smith
Laat de cursisten vertellen wat er bij hen opkomt als ze aan de profeet Joseph
Smith denken. Vraag een paar cursisten iets te vertellen over een moment waarop
ze dankbaar voor de profeet Joseph Smith waren.

Vertel de cursisten dat de profeet Nephi raad opschreef die Lehi aan zijn zoon Jozef
gegeven had. Die raad staat in 2 Nephi 3 en bevat een profetie van Jozef uit Egypte
over het gezin van Lehi en de laatste dagen. Lehi ontdekte die profetieën
waarschijnlijk door de koperen platen te lezen. In 2 Nephi 3 lezen we dat Jozef uit
Egypte de zending van Joseph Smith in de laatste dagen voorspelde. Vraag een
cursist 2 Nephi 3:6–9 voor te lezen. Vraag de klas mee te lezen en te letten op hoe
Jozef uit Egypte Joseph Smith beschreef.

• Welke woorden of zinsneden gebruikte Jozef uit Egypte om Joseph Smith te
beschrijven? (Mogelijke antwoorden: uitgelezen ziener, hoog geacht, groot in
Gods ogen, groot zoals Mozes. (U kunt de cursisten in overweging geven om
die zinsneden in hun Schriften te markeren. In de marge naast de verzen 6–9
kunnen ze Joseph Smith schrijven.)

• Op welke manier was Joseph Smith zoals Mozes en Jozef uit Egypte? (Zie ook
Bijbelvertaling van Joseph Smith, Genesis 50:24–35 [in de Gids bij de
Schriften].)
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• Wat voorspelde Jozef uit Egypte volgens de verzen 7–8 over de bediening van
Joseph Smith? (Zie erop toe dat de cursisten de volgende waarheid begrijpen:
de Heer zou Joseph Smith doen opstaan om het volk met zijn verbonden
bekend te maken en zijn werk te doen.)

Vraag de cursisten in tweetallen te werken en 2 Nephi 3:7, 11–15, 18–21 te
bestuderen. Vraag elk tweetal een lijst te maken van wat Joseph Smith volgens de
Schriften zou doen om het werk van de Heer te verrichten. U kunt de cursisten
voorstellen om die lijst samen te stellen door belangrijke zinsneden in die verzen te
markeren. Vraag enkele tweetallen na verloop van tijd naar hun bevindingen.
(Mogelijke antwoorden: mensen met verbonden bekendmaken [vers 7]; het Boek
van Mormon tevoorschijn brengen [verzen 13, 18–21]; mensen overtuigen van de
waarheid van de Bijbel [vers 11]; sterk worden gemaakt [vers 13]; het volk tot
redding voeren [vers 15].)

Toon het volgende citaat van president Brigham Young (1801–1877) en vraag een
cursist het voor te lezen:

‘In de raadsvergaderingen der eeuwigheid, lang voordat de grondslag van de
aarde was gelegd, was bepaald dat hij, Joseph Smith, de man moest zijn die in de
laatste bedeling van deze wereld het woord van God aan de mensen zou
openbaren. […] De Heer had zijn ogen op hem gericht, en op zijn vader, en op
zijn vaders vader, en op hun voorvaders helemaal terug […] tot Adam. Hij sloeg
die familie gade en het bloed dat vanaf de bron gestroomd heeft tot aan de

geboorte van die man. Hij was in de eeuwigheid geordend in het voorsterfelijke bestaan om deze
laatste bedeling te presideren.’ (Leringen van kerkpresidenten: Brigham Young [1997], 343.)

Bespreek het volgende om de cursisten de waarheid en het belang van Joseph
Smiths voorgeordende zending te laten beseffen:

• Waarom is het belangrijk te weten dat Joseph Smith in het voorsterfelijk
bestaan voorgeordend en voorbereid was om de profeet van de herstelling
te zijn?

Leer en Verbonden 135:3
Joseph Smith heeft ‘Jezus alleen uitgezonderd, meer gedaan voor het heil van
de mensen’
Vraag de cursisten wat ze over Joseph Smith zouden zeggen of van hem zouden
getuigen als ze dat in enkele zinnen moesten doen. Leg uit dat men na de dood
van Joseph Smith een eerbetoon schreef dat later in de Leer en Verbonden
opgenomen werd. Laat een cursist de eerste zin van Leer en Verbonden 135:3
voorlezen. Vraag:

• Welke waarheid over Joseph Smith wordt in deze zin geuit? (De cursisten
kunnen veel waarheden noemen, waaronder: Joseph Smith heeft, Jezus
Christus alleen uitgezonderd, meer gedaan voor het heil van de mensen in
deze wereld dan enig ander mens.

Splits de klas op in groepjes om het werk en de bijdragen van de profeet Joseph
Smith door te nemen. Laat ze de Leer en Verbonden doorbladeren en nadenken
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over de lessen die ze tot nu toe gehad hebben. Laat ze een lijst met zegeningen en
leerstellingen maken die door de profeet Joseph Smith hersteld zijn en aan ons heil
bijdragen. Geef ze voldoende tijd en vraag ze vervolgens om één punt op hun lijst
klassikaal te bespreken en te vertellen hoe dat hun leven beïnvloedt en hen tot
heil voert.

Toon als samenvatting van de antwoorden van de cursisten dit citaat van ouderling
Tad R. Callister, voormalig lid van het Presidium der Zeventig. Laat een cursist het
voorlezen terwijl de anderen meelezen:

‘Door toedoen van Joseph Smith zijn alle machten, sleutels, leringen en
verordeningen hersteld, die noodzakelijk zijn voor het heil en de verhoging van
de mens. U zult die nergens anders in de wereld vinden. Ze worden in geen
enkele andere kerk gevonden. Noch worden ze gevonden in de filosofie, de
wetenschap of een bedevaart, hoe intellectualistisch die ook mogen lijken. Het
eeuwig heil wordt slechts op één plek gevonden, die door de Heer zelf is

aangegeven, toen Hij zei: “De enige ware en levende kerk op de ganse aardbodem” (LV 1:30).’
(‘Joseph Smith — Profeet van de herstelling’, Liahona, november 2009, 37.)

Laat de cursisten even bedenken hoe de bediening van Joseph Smith tot hun heil
bijgedragen heeft en vraag vervolgens:

• Op welke manier zou je leven anders zijn zonder de bediening van de profeet
Joseph Smith?

Leer en Verbonden 122:1–2; Geschiedenis van Joseph Smith 1:33
Josephs naam zou ‘onder alle natiën […] zowel ten goede als ten kwade bekend
[…] zijn’
Vertel de cursisten dat ondanks al het goede dat Joseph Smith bereikte, hij veel
lasteraars had, vooral aan het eind van zijn leven. Dat aspect van zijn leven was ook
door aloude profeten voorspeld (zie bijvoorbeeld 3 Nephi 21:10). Nodig een cursist
uit om voor te lezen wat Moroni tegen Joseph Smith in Geschiedenis van Joseph
Smith 1:33 over zijn tegenstanders zei. Laat een cursist Leer en Verbonden 122:1-2
voorlezen. Help de cursisten om een waarheid uit deze verzen te formuleren door
te vragen:

• Hoe zou je samenvatten wat we uit deze twee Schriftteksten leren over hoe de
mensen op Joseph Smith zouden reageren? (Zorg ervoor dat de cursisten deze
waarheid begrijpen: hoewel velen Joseph Smith zouden bespotten, zouden
de rechtvaardigen naar de zegeningen streven die dankzij zijn bediening
beschikbaar werden.

• Waarom denk je dat de profeet Joseph Smith zoveel critici en vijanden heeft,
ook al is hij lang geleden gestorven? (Een getuigenis van de herstelling hangt af
van het feit dat Joseph Smith een profeet van God was die zijn werk deed.
Daarom blijft Satan proberen om Joseph Smith in opspraak te brengen.)

Laat een cursist het volgende citaat van ouderling Neil L. Andersen van het
Quorum der Twaalf Apostelen voorlezen:
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‘Velen die de herstelling verwerpen, geloven eenvoudigweg niet dat hemelse
personen tot aardse mensen spreken. Ze beweren dat het onmogelijk is dat een
engel gouden platen tevoorschijn kan brengen en dat ze door de macht van God
vertaald werden. Door dergelijk ongeloof verwerpen ze snel het getuigenis van
Joseph en sommigen verlagen zich helaas tot het zwartmaken van de profeet.

‘Het is vooral droevig als iemand die ooit naar Joseph opkeek zijn overtuiging de
rug toekeert en de profeet vervolgens belastert.

‘Ouderling Neal A. Maxwell heeft ooit gezegd: “De kerk bestuderen […] door de ogen van
afvalligen [is als] Judas interviewen om een beter beeld van Jezus te krijgen. Afvalligen vertellen
ons altijd meer over zichzelf dan over hetgeen ze achter zich gelaten hebben.’ (‘All Hell Is Moved’
[devotional aan de Brigham Young University, 8 november 1977], 3, speeches.byu.edu) . […]

‘Het negatieve commentaar over de profeet Joseph Smith zal in aanloop naar de wederkomst van
de Heiland alleen maar toenemen. De halve waarheden en subtiele misleidingen zullen niet
afnemen. Uw familieleden en vrienden zullen uw hulp nodig hebben. U dient [zich nu voor te
bereiden] om anderen die de waarheid zoeken te helpen.’ (‘Joseph Smith’, Liahona, november
2014, 28–30.)

Bespreek de volgende vragen:

• Waarom is het nuttig om te weten dat de vijanden van de kerk Joseph Smiths
reputatie blijven aanvallen, hoewel hij lang geleden overleden is?

• Wat kunnen we doen om diegenen te helpen die willen weten of Joseph Smith
een profeet van God is?

Toon het volgende citaat van ouderling Neil L. Andersen en vraag een cursist het
voor te lezen:

‘Een oprechte onderzoeker dient de verspreiding van het herstelde evangelie te
zien als vrucht van het werk dat de Heer door toedoen van zijn profeet
voortgebracht heeft. […]

‘Jezus heeft gezegd:

‘“Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom
kan geen goede vruchten voortbrengen. […]

‘“Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen” [Mattheüs 7:18, 20].

‘Deze verklaringen zijn overtuigend, maar de oprechte onderzoeker hoort er geen genoegen mee
te nemen in zijn zoektocht naar waarheid.

‘Elke gelovige heeft een geestelijke bevestiging van de goddelijke zending en persoonlijkheid van
de profeet Joseph Smith nodig. Dat geldt voor elke generatie. Geestelijke vragen verdienen een
geestelijk antwoord van God.’ (‘Joseph Smith’, Liahona, november 2014, 29–30.)

Geef de cursisten de gelegenheid om te getuigen van de profeet Joseph Smith door
ze de volgende vragen voor te leggen:

• Welke aspecten van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste
Dagen zie je als bewijs van Joseph Smiths profetische zending?
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• Wanneer heb je iets meegemaakt dat je getuigenis van de profeet Joseph Smith
heeft versterkt?

Toon tot slot de volgende uitspraken van Bathsheba W. Smith (1822–1910), de
vierde algemeen ZHV-presidente, en president Brigham Young (1801–1877). Zowel
zuster Smith als president Young kenden Joseph Smith persoonlijk. Laat een cursist
deze uitspraken voorlezen:

‘Toen ik het evangelie hoorde, wist ik dat het waar was; toen ik het Boek van
Mormon voor de eerste keer las, wist ik dat het van God kwam; toen ik Joseph
Smith voor het eerst zag, wist ik dat ik oog in oog stond met een profeet van de
levende God, en ik heb geen moment aan zijn gezag getwijfeld.’ (Bathsheba W.
Smith, geciteerd in Dochters in mijn koninkrijk: de geschiedenis en het werk van
de zustershulpvereniging [2011], 38.)

‘Iedere keer als ik bedenk dat ik Joseph Smith heb gekend, wil ik halleluja roepen.
Hij is de profeet die door de Heer werd voorbereid en geordend en aan wie Hij de
sleutels en macht heeft gegeven om het koninkrijk van God op aarde op te
bouwen.’ (geciteerd in Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith [2007],531).

Laat de cursisten over hun getuigenis van de profeet Joseph Smith nadenken en
bedenken hoe ze anderen erover kunnen vertellen, in persoon of via sociale media.
Moedig ze aan om iemand uit te kiezen tot wie ze willen getuigen en dat dan ook
te doen.

Leesstof voor de cursisten
• 2 Nephi 3:1–21; Leer en Verbonden 122:1–2; 135:3; Geschiedenis van Joseph

Smith 1:33.

• Neil L. Andersen, ‘Joseph Smith’, Liahona, november 2014, 28–31
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LES 22

De martelaarsdood van de
profeet Joseph Smith

Inleiding
Andersdenkenden binnen de kerk en tegenstanders buiten de
kerk brachten de martelaarsdood van de profeet Joseph
Smith en zijn broer Hyrum Smith teweeg. Hun dood was een
krachtige verzegeling van hun getuigenis van het Boek van
Mormon, de Leer en Verbonden en het herstelde evangelie

van Jezus Christus. Bestuderen de cursisten het leven en de
martelaarsdood van de profeet Joseph Smith, dan zullen ze
aan de vele zegeningen denken die de Heer hun door de
bediening van de profeet Joseph Smith gegeven heeft, door
wie Hij zijn evangelie in de laatste dagen hersteld heeft.

Achtergrondinformatie
• Thomas S. Monson, ‘Het voorbeeld van de profeet Joseph Smith’, Liahona,

november 2005, 67–70.

• ‘Het martelaarschap’, hoofdstuk 22 in De geschiedenis van de kerk in de volheid
van tijden, 2e uitgave (Lesboek kerkelijke onderwijsinstellingen, 2003), 273–285.

• ‘De martelaarsdood: de profeet bezegelt zijn getuigenis met zijn bloed’,
hoofdstuk 46 in Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith (2007), 565–578.

Lessuggesties
Leer en Verbonden 135:4–5; 136:36–39
De vijanden van Joseph Smith wilden hem doden
Toon een afbeelding van de gevangenis
te Carthage. Leg uit dat de profeet
Joseph Smith en zijn broer Hyrum, toen
patriarch van de kerk, op 27 juni 1844 in
de gevangenis te Carthage (Illinois, VS)
de martelaarsdood stierven. Joseph
Smith was toen 38 jaar en Hyrum 44.

Vraag een cursist Leer en Verbonden
136:36–39 voor te lezen terwijl de
anderen meelezen. Laat de cursisten
letten op hoe de Heer het leven en
werk van Joseph Smith samenvatte. Bespreek dan de volgende vraag:

• Hoe beschreef de Heer het leven en werk van de profeet Joseph Smith? (Hun
antwoorden kunnen de volgende waarheden bevatten: Joseph Smith heeft het
fundament van Gods werk in deze evangeliebedeling gelegd. De profeet
Joseph Smith was onschuldig toen hij gedood werd en had zijn door God
gegeven zending getrouw vervuld.)

Om de cursisten de invloeden beter te laten begrijpen die de dood van de profeet
teweegbrachten, legt u uit dat de heiligen ongeveer drie jaar vrij vredig in de staat
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Illinois woonden. Maar in 1842 kwam er weer tegenstand. Onder de tegenstanders
van de kerk bevonden zich burgers van Illinois die de politieke invloed van de
heiligen vreesden. Anderen waren jaloers op de economische groei van Nauvoo en
bekritiseerden de macht van haar overheid en militie. Sommigen begrepen
bepaalde unieke mormoonse leerstellingen en gebruiken verkeerd.
Andersdenkenden binnen de kerk en tegenstanders buiten de kerk sloegen de
handen ineen om tegen de profeet en de kerk te strijden.

Geef de cursisten het uitreikblad dat u aan het eind van deze les vindt.
Laat een cursist het deel ‘Tegenstand tegen de profeet en de kerk’

voorlezen.

Leg uit dat het vernietigen van een drukpers ten tijde van de dood van de profeet
niet in strijd met de wet was. Toon het volgende citaat van ouderling Dallin H.
Oaks, lid van het Quorum der Twaalf Apostelen:

‘Het amendement bij de grondwet van de Verenigde Staten dat de persvrijheid
garandeerde als bescherming tegen de overheden van stad en staat werd pas in
1868 ingevoerd, en pas in 1931 als federale wet van kracht. […] We dienen de
daden van onze voorgangers op basis van hun wetten, geboden en
omstandigheden te beoordelen, niet de onze.’ (‘Joseph, the Man and the
Prophet’, Ensign, mei 1996, 72.)

• Waarom is het belangrijk de laatste zin in het citaat van ouderling Oaks in
gedachte te houden als we het over de daden van de eerste leiders van de kerk
hebben? (U kunt ze erop wijzen dat de meeste leden van de stadsraad van
Nauvoo leden van de kerk waren, maar dat ze als verkozen ambtenaar
handelden toen ze opdracht tot de vernietiging van de pers gaven. De kerk
ondernam als organisatie geen actie tegen de pers, maar de stadsraad
ondernam actie om ‘een eind aan de plaag te maken.’ [In History of the Church,
deel 6, 432.])

Laat een cursist het deel van het uitreikblad met de titel ‘Joseph en Hyrum valselijk
beschuldigd’ voorlezen. Laat een andere cursist Leer en Verbonden 135:4
voorlezen. Vraag de andere cursisten mee te lezen en te letten op wat Joseph Smith
op weg naar Carthage profeteerde.

• Ieder mens is onvolmaakt, maar wat denk je dat er nodig is voor iemand om
‘een geweten dat vrij is van overtreding jegens God en jegens alle mensen’ te
hebben? (LV 135:4.)

Leg uit dat Hyrum Smith vóór hij naar Carthage ging Ether 12:36–38 las en de
bladzijde omvouwde. Vraag een cursist Leer en Verbonden 135:5 voor te lezen,
waarin een rechtstreeks citaat van die verzen uit Ether staat, en laat de andere
cursisten meelezen. Vraag de cursisten te bedenken waarom deze Schrifttekst een
bijzondere betekenis voor Hyrum had. U kunt de cursisten voorstellen om woorden
en zinsneden te markeren die hun opvallen.

• Welke specifieke woorden of zinsneden in deze verzen uit het boek Ether
zouden voor Hyrum belangrijk geweest zijn met zijn gevangenschap en
mogelijke dood in het verschiet?
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• Wat betekent ‘alle mensen zullen weten dat mijn klederen niet met uw bloed
zijn bevlekt’? (U kunt de cursisten bij vers 5 een kruisverwijzing naar Jakob 1:19
en Mosiah 2:27 laten zetten om de betekenis van die zinsnede te verduidelijken.
Een kruisverwijzing bij een Schrifttekst zetten naar een andere Schrifttekst die
aanvullend inzicht geeft, is een belangrijke studievaardigheid.)

Laat de cursisten bedenken hoe Joseph en Hyrum zich waarschijnlijk voelden,
wetende dat ze hun roepingen en plichten van God zo goed mogelijk
vervuld hadden.

• Wat leren we uit het voorbeeld van Joseph en Hyrum Smith waardoor we onze
taken van God beter uit kunnen voeren?

Leer en Verbonden 135:1–3, 6–7
Martelaarsdood in de gevangenis te Carthage en eerbetoon aan Joseph Smith
Vraag een cursist de inleiding van Leer en Verbonden 135 voor te lezen. (U kunt ze
erop wijzen dat deze inleiding in de nieuwe uitgave uit 2016 vanwege recent
onderzoek verschilt van de vorige uit 2004.) Laat de cursisten om de beurt uit Leer
en Verbonden 135:1–2 en het deel van het uitreikblad met de titel ‘Martelaarsdood
in de gevangenis te Carthage’ voorlezen. Vraag de andere cursisten mee te lezen.

• Wat betekent de zinsnede ‘Ter verzegeling van het getuigenis van dit boek en
van het Boek van Mormon’?

Laat de cursisten antwoorden en overweeg de volgende definitie op het bord te
zetten: ‘verzegelen’ is iets permanent vestigen, zoals een getuigenis. U kunt de cursisten
in overweging geven om die definitie in hun Schriften naast vers 1 te noteren.

Vraag de cursisten Leer en Verbonden 135:3, 6–7 in stilte te lezen en te letten op
waarheden die we uit deze bekendmaking van de martelaarsdood van Joseph en
Hyrum Smith leren.

• Welke waarheden heb je uit deze bekendmaking van de martelaarsdood van
Joseph en Hyrum Smith gehaald? (De cursisten kunnen veel waarheden
noemen, waaronder: Joseph Smith heeft, Jezus Christus alleen
uitgezonderd, meer gedaan voor het heil van de mensen in deze wereld
dan enig ander mens. Het Boek van Mormon en de Leer en Verbonden
werden voor het heil van de wereld voortgebracht.

• Op welke manier zou je leven anders zijn zonder de bediening van de profeet
Joseph Smith?

Laat een cursist de uitspraak van ouderling Dallin H. Oaks in het deel ‘Eerbetoon
aan de profeet Joseph Smith’ van het uitreikblad voorlezen.

• Waarom is het belangrijk te beseffen dat Joseph Smiths bondgenoten hem als
profeet en een ‘eerzaam en rechtschapen mens’ beschouwden?

Vraag de cursisten tot slot of ze hun getuigenis van Joseph Smith willen geven.
Moedig de cursisten aan om de volgende dagen naar gelegenheden te zoeken om
van de profeet Joseph Smith te getuigen en van zijn rol in de herstelling van het
evangelie van Jezus Christus.
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Leesstof voor de cursisten
• Leer en Verbonden 135:1–7; 136:36–39.

• Thomas S. Monson, ‘Het voorbeeld van de profeet Joseph Smith’, Liahona,
november 2005, 67–70.

De martelaarsdood van de profeet Joseph Smith
Tegenstand tegen de profeet en de kerk
In juni 1844 was de vijandigheid tegen de kerk sterk toegenomen. Sommige burgers van Illinois
smeedden plannen om de heiligen uit de staat te verdrijven, terwijl anderen de profeet wilden doden.
Sommigen die tegen de profeet en de kerk samenzweerden, waren voormalige leden van de kerk die
afvallig geworden waren. Op 7 juni 1844 drukten William Law, voormalig tweede raadgever in het
Eerste Presidium, en andere afvalligen de eerste uitgave van de krant Nauvoo Expositor. In een
poging om de bevolking tegen de profeet en de kerk op te stoken, gebruikten deze mannen de krant
om Joseph Smith en andere kerkleiders zwart te maken. Joseph Smith, burgemeester van Nauvoo, en
de meerderheid van de stadsraad beseften dat de opruiende krant het gepeupel tot geweld tegen de
stad zou aanzetten. Ze verklaarden dat de krant een plaag was en bevolen dat de drukpers van de
Nauvoo Expositor vernield moest worden.

Joseph en Hyrum valselijk beschuldigd
‘Na dit besluit van de burgemeester en stadsraad [om de drukpers van de Nauvoo Expositor te
vernielen] beschuldigden de autoriteiten van Illinois de profeet, zijn broer Hyrum en andere
stadsbestuurders van Nauvoo vervolgens ten onrechte van ordeverstoring. De gouverneur van Illinois,
Thomas Ford, besloot dat de mannen terecht moesten staan in Carthage (Illinois), de hoofdzetel van
de county, en zegde hun bescherming toe. Joseph wist dat hij zijn leven niet veilig zou zijn als hij naar
Carthage ging, omdat de bendes hadden gedreigd hem om het leven te brengen.

‘Daar zij geloofden dat het gepeupel alleen hún bloed wilden zien vloeien, besloten Joseph en Hyrum
naar het westen uit te wijken. Op 23 juni staken zij de Mississippi over, maar later op die dag vonden
broeders uit Nauvoo de profeet en vertelden hem dat troepen de stad zouden binnenvallen als hij zich
niet overgaf aan de autoriteiten in Carthage. Daar stemde de profeet mee in in de hoop zowel de
autoriteiten als het gepeupel tevreden te stellen. Op 24 juni namen Joseph en Hyrum Smith afscheid
van hun gezin, waarna ze met andere stadsfunctionarissen uit Nauvoo naar Carthage reden om zich
de volgende dag vrijwillig in handen te stellen van de overheidsfunctionarissen in Carthage. Hoewel
de broers op borgtocht waren vrijgelaten voor de eerste aanklacht, werd hen later hoogverraad tegen
de staat Illinois ten laste gelegd. Zij werden gearresteerd en, in afwachting van de hoorzitting,
gevangengezet in de gevangenis van Carthage. De ouderlingen John Taylor en Willard Richards, de
enige twee van de Twaalf die toen niet op zending waren, voegden zich vrijwillig bij hen.’ (Leringen
van kerkpresidenten: Joseph Smith [2007], 567.)

Martelaarsdood in de gevangenis te Carthage
Op 27 juni 1844 had een bezoeker Joseph een revolver gegeven. Toen de menigte de kamer
probeerde binnen te dringen waarin de profeet en de andere mannen opgesloten waren, werd Hyrum,
die iedereen in de kamer wilde beschermen, doodgeschoten. Joseph rende naar de deur en schoot
van achter de hoek met het pistool de hal in. Hij schoot drie keer en verwonde een aantal mannen in
de menigte. De menigte forceerde hun geweren vervolgens door de halfgesloten deur, waarop John
Taylor de loop van hun geweren met een wandelstok probeerde weg te slaan.

Het conflict in de deuropening werd erger en John Taylor probeerde de kamer via het raam te
ontvluchten. Toen hij uit het raam probeerde te springen, werd hij vanuit de deuropening in de dij

LES 22

116



geschoten en ook door iemand die buiten stond. Hij viel op de grond en terwijl hij trachtte onder het
bed naast het raam te kruipen, werd hij door nog drie kogels ernstig verwond. Ondertussen kwamen
de geweren door de deuropening, waarop Willard Richards ze met een wandelstok begon weg
te slaan.

Joseph Smith probeerde vervolgens door hetzelfde raam te ontsnappen. Willard Richards bleef de
menigte aan de deur tegenhouden terwijl de profeet door het open raam sprong. Terwijl hij dat deed,
werd hij door kogels van binnen en buiten de gevangenis geraakt. Hij viel uit het raam en riep ‘O
Heer, mijn God!’ uit, waarna hij op de grond terechtkwam. De menigte die binnen was, rende naar
buiten om zich ervan te verzekeren dat Joseph dood was. Hoewel er geen leden van de kerk op weg
naar Carthage waren, riep iemand ‘De mormonen komen eraan!’ en de menigte vluchtte.

Eerbetoon aan de profeet Joseph Smith
Ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd:

‘De mannen die Joseph het beste kenden en samen met hem als leiders in
de kerk dienden, hielden van hem en steunden hem als profeet. Zijn broer
Hyrum koos ervoor om aan zijn zijde te sterven. John Taylor, die ook bij
hem was toen hij vermoord werd, heeft gezegd: “Ik getuig voor God,
engelen en mensen dat hij een goed, eerzaam en rechtschapen mens was;
[en] dat zijn karakter altijd en overal onberispelijk was; en dat hij leefde en

stierf als een man Gods.” (The Gospel Kingdom [1987], 355; zie ook LV 135:3). Brigham
Young heeft gezegd: “Ik denk niet dat er op aarde een man leeft die [Joseph Smith] beter
kende dan ik; en ik zeg stoutmoedig dat er met uitzondering van Jezus Christus nooit een
beter mens op deze aarde heeft geleefd of leeft.” [Discourses of Brigham Young, sel.
John A. Widtsoe (1954), 459.]’ (‘Joseph, the Man and the Prophet’, Ensign, mei 1996, 73.)
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LES 23

Opvolging in het
presidentschap

Inleiding
Tegen het einde van zijn leven verleende Joseph Smith de
priesterschapssleutels van deze bedeling aan de leden van
het Quorum der Twaalf Apostelen. Na het martelaarschap
van de profeet ontvingen vele heiligen in een bijeenkomst op
8 augustus 1844 een geestelijke bevestiging dat Brigham
Young, president van het Quorum der Twaalf Apostelen, de

kerk moest leiden. Als de cursisten de beginselen van
opvolging in het presidentschap van de kerk gaan begrijpen,
zullen ze erop vertrouwen dat de Heer iedere president van
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen
uitverkoren en voorbereid heeft.

Achtergrondinformatie
• ‘Succession in the Presidency’, hoofdstuk 3 in Teachings of the Living Prophets

Student Manual (Lesboek kerkelijke onderwijsinstellingen, 2010), 28–41.

• ‘De Twaalf moeten het koninkrijk beschermen’, hoofdstuk 23 in De geschiedenis
van de kerk in de volheid van tijden, 2e uitgave (Lesboek kerkelijke
onderwijsinstellingen, 2003), 286–296.

• Brent L. Top en Lawrence R. Flake, ‘“The Kingdom of God Will Roll On”:
Succession in the Presidency’, Ensign, augustus 1996, 22–35.

Lessuggesties
Leer en Verbonden 107:33; 112:30–32
Apostelen dragen de sleutels van deze bedeling
Stel de volgende vraag:

• Hoe verschilt de procedure van het kiezen van een nieuwe president van De
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen van de manier
waarop leiders in andere organisaties gekozen worden?

Leg de cursisten uit dat de overdracht van het leiderschap van de kerk na de dood
van de profeet Joseph Smith in deze les wordt behandeld. Leg uit dat de profeet
een aantal jaar voor zijn dood openbaringen over het Eerste Presidium en het
Quorum der Twaalf Apostelen ontvangen had. Laat de cursisten Leer en
Verbonden 107:33 en 112:30–32 bestuderen en letten op hoe de Heer het
priesterschapsgezag van de leden van het Eerste Presidium en het Quorum der
Twaalf Apostelen beschrijft.

• Hoe beschreef de Heer het gezag van het Eerste Presidium en het Quorum der
Twaalf Apostelen? (Maak de cursisten het volgende beginsel duidelijk: de
leden van het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen
dragen de priesterschapssleutels van deze bedeling en de Twaalf
handelen op aanwijzing van het Eerste Presidium.
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Geef de cursisten het uitreikblad dat u aan het eind van deze les vindt.
Leg uit dat Joseph Smith tijdens de laatste maanden van zijn leven

regelmatig met de leden van het Quorum der Twaalf Apostelen bijeenkwam om
hen op het leiderschap van de kerk voor te bereiden. Laat een cursist het deel van
het uitreikblad met de titel ‘Bijeenkomst met de twaalf apostelen, maart 1844’
voorlezen. Leg uit dat dit een kort verslag is van president Wilford Woodruff,
toenmalig apostel, over een bijeenkomst van de profeet Joseph Smith met de
apostelen en andere kerkleiders. Vraag na het lezen:

• Hoe bereidde deze overdracht van sleutels op de leden van het Quorum der
Twaalf Apostelen hen voor op de tijd na de dood van de profeet Joseph Smith?
(Ze ontvingen dezelfde priesterschapssleutels die de profeet Joseph bezat.)

• Waarom was het belangrijk dat Joseph Smith deze sleutels vóór zijn dood
overdroeg? (Joseph Smith was op dat ogenblik de enige die alle
priesterschapssleutels van deze bedeling droeg. Als hij deze sleutels niet
overgedragen had, zouden er opnieuw engelen naar de aarde hebben moeten
komen om ze te herstellen.)

Leer en Verbonden 124:127–28
Brigham Young volgde Joseph Smith als president van de kerk op
Leg uit dat toen het Quorum der Twaalf Apostelen in 1835 georganiseerd werd, de
senioriteit volgens leeftijd bepaald werd. Thomas B. Marsh, van wie men toen
dacht dat hij de oudste apostel was, werd als de senior apostel beschouwd. (Nu
weten we dat David W. Patten eigenlijk de oudste apostel was.)

Laat een cursist Leer en Verbonden 124:127–28 voorlezen. Leg uit dat president
Marsh in oktober 1838 afvallig werd en de kerk verliet en dat David W. Patten stierf.
Brigham Young werd toen de senior apostel, zoals in deze verzen staat. Na de
eerste apostelen werd de senioriteit in het Quorum der Twaalf Apostelen tot op de
dag van vandaag volgens de datum van ordening bepaald.

Leg uit dat alle apostelen, behalve John Taylor en Willard Richards, in het oosten
van de Verenigde Staten op zending waren toen Joseph en Hyrum Smith op 27 juni
1844 de martelaarsdood stierven. Binnen de drie weken vernamen alle apostelen
echter het trieste nieuws en haastten ze zich terug naar Nauvoo. Toen de apostelen
arriveerden, ontdekten ze dat er verwarring onder de leden van de kerk heerste
over wie de kerk moest leiden. Sommige leden geloofden dat het Quorum der
Twaalf Apostelen de kerk moest leiden. In de daaropvolgende maanden beweerden
enkele mannen dat zij het recht hadden om de kerk te leiden. Laat twee cursisten
de delen ‘De aanspraak van Sidney Rigdon’ en ‘De aanspraak van James Strang’
van het uitreikblad voorlezen. Vraag de anderen te luisteren en na te denken over
de bezorgdheden die ze misschien zouden hebben over die aanspraken als ze in
die tijd in Nauvoo woonden.

Vraag de cursisten vervolgens:

• Waarom waren de aanspraken van die mannen niet geldig? (U moet ze er
misschien op wijzen dat hoewel Sidney Rigdon een lid van het Eerste Presidium
was, Joseph Smith hem geen priesterschapssleutels verleend had.)
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Laat een cursist het deel ‘7 augustus 1844’ van het uitreikblad voorlezen. Bespreek
de volgende vragen met de cursisten:

• Waarom was het getuigenis van Brigham Young van de sleutels van het
apostelschap belangrijk? (Zet na de antwoorden van de cursisten de volgende
leerstelling op het bord:De apostelen dragen alle priesterschapssleutels die
nodig zijn om de kerk te presideren.)

Laat een cursist het deel ‘8 augustus 1844, 10.00 uur’ van het uitreikblad voorlezen.

• Hoe liet de Heer de heiligen weten wie Hij aangewezen had om de kerk
te leiden?

• Hoe kunnen wij te weten komen dat de huidige kerkleiders door God geroepen
zijn? (Zet na de antwoorden van de cursisten het volgende beginsel op het
bord:Door de Heilige Geest kunnen we een bevestiging ontvangen dat de
leiders van de kerk door God geroepen zijn.)

• Wanneer heeft de Geest aan jou bevestigd dat de huidige president van de kerk
door God geroepen is?

Leg uit dat Brigham Young en andere apostelen tijdens de bijeenkomst om 14.00
uur spraken. Laat een cursist het deel ‘8 augustus 1844, 14.00 uur’ van het
uitreikblad voorlezen.

Leg uit dat toen Joseph Smith stierf, Brigham Young als senior apostel meteen alle
priesterschapssleutels kon gebruiken. Gedurende ruim drie jaar na de
martelaarsdood van de profeet presideerde het Quorum der Twaalf Apostelen
onder leiding van Brigham Young de kerk. Op 5 december 1847 werd Brigham
Young als president van de kerk gesteund en werd het Eerste Presidium opnieuw
georganiseerd.

Sidney Rigdon verhuisde naar Pittsburgh (Pennsylvania) en stichtte een kerk van
Christus met apostelen, profeten, priesters en koningen. Die kerk mislukte in 1847.
En ook al was de aanspraak van James Strang op het presidentschap onterecht,
toch steunden drie van de voormalige twaalf apostelen hem, namelijk William E.
McLellin, John E. Page en William Smith. Strang werd in 1856 door afvallige
volgelingen vermoord.

Maak de cursisten duidelijk hoe de procedure van opvolging in het presidentschap
nu werkt. Toon daartoe het volgende citaat van president Boyd K. Packer van het
Quorum der Twaalf Apostelen over wat na de dood van president Gordon B.
Hinckley plaatsvond. Laat een cursist de uitspraak voorlezen.

‘Ze wisten precies wat hen te doen stond, ze aarzelden niet. We wisten dat de
senior apostel de president van de kerk was. En in die heilige vergadering werd
Thomas Spencer Monson door het Quorum der Twaalf Apostelen als president
van de kerk gesteund. […] Hij is nu, naar de Schrift, de enige man op aarde die
het recht heeft om alle sleutels te gebruiken. Maar wij, de apostelen, dragen ze
allemaal. Er is één man onder ons geroepen en geordend, en die wordt de

president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ (‘De Twaalf’,
Liahona, mei 2008, 83).
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• Wie wordt na de dood van een president van de kerk altijd de nieuwe president
van de kerk? (De senior apostel die president van het Quorum der Twaalf
Apostelen is.)

Sommige cursisten vragen zich misschien af wanneer de president van de kerk de
nodige sleutels ontvangt om de kerk te presideren. Leg uit dat iedere apostel die
sleutels ontvangt als hij tot apostel geordend wordt. Laat een cursist het volgende
citaat van president Gordon B. Hinckley (1910–2008) voorlezen:

‘Maar alleen de president van de kerk heeft het gezag om die sleutels te
gebruiken. Bij zijn overlijden wordt dat gezag overgedragen aan de senior
apostel. Hij wordt dan benoemd en geordend tot profeet en aangesteld als
president door zijn collega’s van de Raad der Twaalf Apostelen’ (‘Come and
Partake’, Ensign, mei 1986, 47).

• Welke gevoelens krijg je als je bedenkt dat het koninkrijk van de Heer na de
dood van een kerkpresident vrijwel ongestoord voortgaat?

U kunt tot slot getuigen dat de president van de kerk, zijn raadgevers in het Eerste
Presidium en de leden van het Quorum der Twaalf Apostelen dezelfde
priesterschapssleutels en -macht bezitten die Joseph Smith aan Brigham Young en
de leden van het Quorum der Twaalf Apostelen verleende. U kunt ook vertellen
hoe u een getuigenis ontvangen hebt dat de leiders van de kerk door God geroepen
zijn. Nodig de cursisten uit om er onder gebed naar te streven een getuigenis te
ontvangen van de waarheden die ze vandaag besproken hebben, of dat getuigenis
te sterken.

Leesstof voor de cursisten
• Leer en Verbonden 107:33; 112:30–32; 124:127–28.

• Boyd K. Packer, ‘De Twaalf’, Liahona, mei 2008, 83–87.

Opvolging in het presidentschap van de kerk
Bijeenkomst met de twaalf apostelen, maart 1844
President Wilford Woodruff (1807–1898) heeft gezegd:

‘Ik herinner mij de laatste toespraak die [Joseph Smith] vóór zijn dood
heeft gehouden. […] Hij stond drie uur lang op zijn benen. De zaal was
vervuld als met een verterend vuur, zijn gezicht was zo helder als amber en
de macht Gods rustte op hem. Hij legde uit wat onze taken waren. Hij
legde uit waar dit grote werk van God uit bestond, en in deze toespraak zei
hij tegen ons: “Op mijn hoofd is elke sleutel, elke macht en elk beginsel tot

leven en heil bezegeld die God ooit aan de mens op aarde heeft gegeven. En deze
beginselen en dit priesterschap en deze macht behoren toe aan deze grote en laatste
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bedeling, die de God des hemels op aarde heeft gevestigd. En let op”, zei hij, “ik heb al die
beginselen, dat priesterschap, apostelschap en die sleutels van Gods koninkrijk op uw
hoofd bezegeld.” […]

‘Nadat hij op die wijze tot ons gesproken had, zei hij: “Ik zeg u, broeders, de last van dit
koninkrijk ligt nu op uw schouders; u zult het de hele wereld in moeten dragen.”’
(Geciteerd in Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith [2007],569–570).

De aanspraak van Sidney Rigdon
Sidney Rigdon, eerste raadgever in het Eerste Presidium, kwam op 3 augustus 1844 uit Pittsburgh
(Pennsylvania) aan in Nauvoo. Hij wilde op dinsdag 6 augustus een bijzondere bijeenkomst houden
zodat de leden een beschermheer van de kerk konden kiezen. Het leek er echter op dat Sidney Rigdon
die bijeenkomst wilde houden zodat de leden zijn functie als beschermheer van de kerk konden
bekrachtigen, voordat alle twaalf apostelen van hun zending in het oosten van de Verenigde Staten
teruggekeerd waren. Gelukkig werd de bijeenkomst dankzij de inspanningen van ouderlingen Willard
Richards en Parley P. Pratt naar donderdag 8 augustus 1844 verplaatst. De meeste apostelen waren
op die dag al terug in Nauvoo.

Sidney Rigdon beweerde dat, aangezien hij reeds als woordvoerder van Joseph Smith geroepen en
geordend was (zieLV 100:9), het zijn taak was om ‘ervoor te zorgen dat de kerk op een goede manier
geleid werd.’ (In History of the Church, deel 7, 229.)

De aanspraak van James Strang
Na de dood van Joseph Smith beweerde James Strang, die zich in februari 1844 had laten dopen, dat
hij een brief van Joseph Smith gekregen had waarin Joseph hem tot zijn opvolger benoemd had. De
brief was een vervalsing, maar Joseph Smiths handtekening leek erop te staan, waardoor sommige
leden van de kerk misleid werden toen Strang hem aan ze toonde. Strang zei ook dat een engel hem
bezocht had, die hem sleutels gegeven had.

7 augustus 1844
Ouderlingen John Taylor, Willard Richards, Parley P. Pratt en George A. Smith waren al in Nauvoo toen
Sidney Rigdon arriveerde. De meeste andere apostelen, onder wie Brigham Young, kwamen op 6
augustus 1844 ’s avonds aan. De volgende dag, 7 augustus, kwamen de apostelen in het huis van
John Taylor samen. Later die middag kwamen de twaalf apostelen, de hoge raad en de hogepriesters
samen. President Young vroeg Sidney Rigdon zijn boodschap aan de heiligen te uiten. Sidney Rigdon
verklaarde stoutmoedig dat hij een visioen gezien had en dat niemand Joseph Smith als president van
de kerk mocht opvolgen. Vervolgens stelde hij voor om hem als beschermheer van het volk aan te
stellen.

Toen Sidney Rigdon klaar was, zei Brigham Young (1801–1877):

‘Het kan me niet schelen wie de kerk leidt […] ik moet maar één ding
weten en dat is wat God daarover te zeggen heeft. Ik heb de sleutels en
middelen om de wil van de Heer hierover te achterhalen. […]

‘Joseph bevestigde alle sleutels en macht die tot het apostelschap behoren
op ons hoofd, dezelfde macht die hij had voor hij werd weggenomen, en
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geen mens of groep mensen kan in deze wereld noch in de toekomstige wereld tussen
Joseph en de Twaalf komen.

‘Dikwijls heeft Joseph tot de Twaalf gezegd: “Ik heb het fundament gelegd en u moet
hierop verder bouwen, want op uw schouders rust het koninkrijk.”’ (In History of the
Church deel 7, 230.)

8 augustus 1844, 10.00 uur
Op 8 augustus 1844 kwamen de heiligen in Nauvoo om tien uur bijeen om te horen hoe Sidney
Rigdon op de positie van beschermheer van de kerk aanspraak maakte. Hij sprak anderhalf uur lang
tot de duizenden heiligen die aanwezig waren en legde uit waarom hij beschermheer van de kerk
moest zijn. Enkele mensen zeiden dat zijn toespraak saai was.

President Brigham Young richtte het woord kort tot hen en zei dat hij liever naar Nauvoo
teruggekomen zou zijn om over de dood van de profeet te rouwen dan om een nieuwe leider aan te
stellen. Hij kondigde aan dat leden en leiders die middag om twee uur bijeen zouden komen. Enkele
leden getuigden later dat toen Brigham Young sprak, ze zijn gelaat zagen veranderen en zijn stem
hoorden veranderen. Hij leek op en klonk als de profeet Joseph Smith.

Emily Smith Hoyt heeft gezegd: ‘Zijn manier van redeneren, de uitdrukking op zijn gelaat en het
geluid van zijn stem brachten mijn hele ziel in beroering. […] Ik wist dat Joseph dood was. En toch
schrok ik en keek ik meermaals naar het spreekgestoelte om te kijken of het Joseph was. Het was niet
Joseph, maar Brigham Young.’ (Geciteerd in Lynne Watkins Jorgensen, ‘The Mantle of the Prophet
Joseph Passes to Brother Brigham: A Collective Spiritual Witness’, BYU Studies, deel 36, nr. 4
[1996–1997], 142.)

Wilford Woodruff heeft geschreven: ‘Als ik hem niet met mijn eigen ogen gezien had, zou niemand
me hebben kunnen overtuigen dat het Joseph Smith niet was. En ieder die beide mannen kende, kan
dat beamen.’ (In History of the Church, deel 7, 236.)

8 augustus 1844, 14.00 uur
Om twee uur kwamen duizenden heiligen samen voor een bijeenkomst, waarvan ze wisten dat die
belangrijk zou zijn. Brigham Young sprak stoutmoedig over het voorstel van Sidney Rigdon om hem
beschermheer te maken en over het feit dat hij de afgelopen twee jaar van Joseph Smith vervreemd
geworden was. Vervolgens zei hij:

‘Als het volk wil dat president Rigdon hen leidt, mogen ze hem hebben; maar ik zeg u dat
het Quorum der Twaalf Apostelen de sleutels van het koninkrijk Gods in de hele
wereld heeft.

‘De Twaalf zijn door Gods vinger aangewezen. Hier staat Brigham, heeft hij zijn taken niet
altijd uitgevoerd? Heeft hij ooit leugens verteld? Hier staan Heber [C. Kimball] en de rest
van de Twaalf, een onafhankelijk bestuursorgaan dat de priesterschapssleutels bezit — de
sleutels van het koninkrijk Gods om de hele wereld te verlossen. Dat is de waarheid, zo
helpe mij God. Zij staan naast Joseph en zijn als het Eerste Presidium van de kerk.’ (In
History of the Church, deel 7, 233.)

Veel heiligen zeiden dat Brigham Young die middag als Joseph Smith klonk en op hem leek.
Bovendien voelden veel leden de Heilige Geest ook tot hen getuigen dat Brigham Young en het
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Quorum der Twaalf Apostelen door God geroepen waren om de kerk te leiden. Aan het eind van de
bijeenkomst stemden de heiligen unaniem om het Quorum der Twaalf Apostelen, met Brigham Young
aan het hoofd, te steunen als leiding van de kerk. Maar niet alle leden van de kerk kozen er
uiteindelijk voor om de apostelen te volgen. Sommigen kozen ervoor om mensen zoals Sidney Rigdon
en James Strang te volgen die ieder hun eigen kerk stichtten.
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LES 24

Het vertrek uit Nauvoo en
de trek naar het westen

Inleiding
Onder het geïnspireerde leiderschap van Brigham Young
voltooiden de heiligen de Nauvootempel, waar ze heilige
verbonden sloten voordat ze aan hun moeilijke reis naar hun
nieuwe woonplaats in de Rocky Mountains begonnen. Die
tempelverbonden gaven de heiligen onderweg kracht en

inspiratie in hun beproevingen. Als erfgenaam van het
erfgoed van die trouwe heiligen kunnen we van hun
voorbeeld leren en de weg voorbereiden zodat anderen de
zegeningen van het evangelie kunnen ontvangen.

Achtergrondinformatie
• Gordon B. Hinckley, ‘Trouw aan ’t geloof’, Liahona, september 1997, 65–67.

• M. Russell Ballard, ‘You Have Nothing to Fear from the Journey’, Ensign, mei
1997, 59–61.

• De geschiedenis van de kerk in de volheid van tijden, 2e uitgave [Lesboek kerkelijke
onderwijsinstellingen, 2003],302–314, 329–336.
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Lessuggesties
De voltooiing van de Nauvootempel
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Toon een afbeelding van de oorspronkelijke Nauvootempel, of gebruik een
afbeelding van de nieuwe Nauvootempel (zie Evangelieplatenboek [2009], nr. 118).
Vertel de cursisten dat nadat de heiligen der laatste dagen Nauvoo verlaten hadden
de tempel die ze gebouwd hadden in 1848 uitbrandde en in 1850 door een tornado
bijna helemaal met de grond gelijkgemaakt werd. Ongeveer 150 jaar later werd er
een nieuwe tempel gebouwd die heel erg op de oorspronkelijke leek en in juni
2002 ingewijd werd.

Leg uit dat de heiligen na de martelaarsdood van Joseph Smith onder leiding van
het Quorum der Twaalf Apostelen zo snel mogelijk de oorspronkelijke
Nauvootempel voltooiden. Toon de volgende citaten en vraag een cursist ze voor te
lezen. Laat de cursisten letten op offers die de heiligen voor de bouw van de
Nauvootempel brachten.
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‘Meer dan duizend mensen besteedden elke tiende dag aan de bouw van de tempel. Een jong
meisje, Louisa Decker, was ervan onder de indruk dat haar moeder haar porseleinen borden en
een mooie beddensprei verkocht als haar bijdrage voor de tempel. Andere heiligen der laatste
dagen gaven paarden, wagens, koeien, varkensvlees en graan om te helpen bij de bouw van de
tempel. De vrouwen van Nauvoo werd gevraagd om hun kleingeld in het tempelfonds te storten.’
(Ons erfgoed: een beknopte geschiedenis van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen [1996], 59).

Elizabeth Terry Kirby Heward schonk het enige dat ze kon geven — het horloge van haar man die
onlangs overleden was. ‘Ik schonk het horloge en alles wat ik maar kon missen en de laatste paar
dollar die ik had aan de bouw van de tempel. Alles bij elkaar was dat bijna vijftig dollar.’
(geciteerd in Carol Cornwall Madsen, In Their Own Words: Women and the Story of Nauvoo
[1994], 180.)

Leg uit dat de kerkleiders, vanwege de toenemende vervolging en dreigementen
van de vijanden van de kerk, op 24 september 1845 aankondigden dat de heiligen
Nauvoo het daaropvolgende voorjaar zouden verlaten. Vraag de cursisten:

• Hoe zou de beslissing om Nauvoo te verlaten de bouw van de tempel
beïnvloed hebben?

Leg uit dat de heiligen nog harder hun best deden om de tempel te voltooien voor
ze weggingen, ook al wisten ze dat ze Illinois zouden verlaten. De ruimtes in de
tempel werden ingewijd zodra ze klaar waren, zodat de verordeningen zo snel
mogelijk verricht konden worden. Vóór zijn dood had de profeet Joseph Smith de
begiftiging aan een kleine groep mannen en vrouwen bediend. Op 10 december
1845 begonnen ze in de ingewijde tempelruimtes tempelverordeningen aan andere
leden te bedienen. Vraag een cursist de volgende twee alinea’s voor te lezen,
waarin staat wat de heiligen en hun leiders vóór hun vertrek uit Nauvoo deden om
zoveel mogelijk mensen hun tempelverbonden te laten ontvangen:

Van 1844 tot en met 1846 hadden president Brigham Young en de twaalf apostelen
de voltooiing van de Nauvootempel hoge prioriteit gegeven. Er waren al
begiftigingen en verzegelingen verricht nog voordat het gebouw helemaal was
afgebouwd. Brigham Young (1801–1877) heeft geschreven: ‘Zo groot was het
verlangen dat de heiligen hadden getoond om de verordeningen [van de tempel] te
ontvangen, en zo groot het verlangen van onze kant om ze hun te bedienen, dat ik
me dag en nacht volledig aan het werk van de Heer in de tempel heb gewijd, zodat
ik gemiddeld niet meer dan vier uur per dag sliep en maar één maal per week naar
huis ging.’ (In History of the Church, deel 7, 567.)

Naast de mannen die in de tempel werkten, ‘werden 36 vrouwen
verordeningswerkster in de Nauvootempel. In de winter van 1845–1846 werkten ze
de klok rond om vóór de uittocht de verordeningen aan zoveel mogelijk mensen te
bedienen. ‘Ik werkte dagelijks zonder ophouden in de tempel tot die gesloten
werd’, heeft Elizabeth Ann Whitney, een van die 36, gezegd. ‘Ik gaf mijzelf, mijn
tijd en aandacht aan die zending.’ Tientallen andere vrouwen wasten de kleding en
bereidden het eten dat die opmerkelijke onderneming fysiek mogelijk maakte.’
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(Carol Cornwall Madsen, ‘Faith and Community: Women of Nauvoo’, in Joseph
Smith: The Prophet, The Man, red. Susan Easton Black en Charles D. Tate jr. [1993],
233–234.)

Leg uit dat tussen 10 december 1845 en 7 februari 1846 — de dag waarop de
heiligen naar het westen trokken — ongeveer 5615 heiligen in de Nauvootempel
hun begiftiging ontvingen en veel gezinnen daar verzegeld werden.

• Wat kunnen we leren van de offers die de heiligen brachten om de tempel te
voltooien, hoewel ze wisten dat ze Nauvoo spoedig zouden verlaten? (De
cursisten kunnen uiteenlopende beginselen noemen, zoals: De ontvangst van
tempelverordeningen is al onze moeite en offers waard. Overweeg om dit
op het bord te zetten.)

• Hoe zouden tempelverordeningen de heiligen voorbereid hebben op hun tocht
van ruim 1600 kilometer naar het westen van de Verenigde Staten?

Om die vraag te beantwoorden, toont u de volgende uitspraken van zuster Sarah
Rich en ouderling Robert D. Hales van het Quorum der Twaalf Apostelen en laat u
een cursist ze voorlezen:

‘Zonder het geloof en de kennis die in de Nauvootempel op ons waren uitgestort
door de invloed en hulp van de Geest des Heren, zou de tocht een sprong in het
duister zijn geweest.’ (Sarah Rich, geciteerd in Dochters in mijn koninkrijk: de
geschiedenis en het werk van de zustershulpvereniging [2011],34

‘Onze voorouders, de pioniers, lieten zich in Nauvoo verzegelen. De verbonden
die zij in de Nauvootempel met de Heer sloten, beschermden hen op hun reis
naar het westen, net als ze ons in deze tijd bescherming bieden. […]

‘Voor die eerste heiligen was hun deelname aan de tempelverordeningen
onmisbaar voor hun getuigenis dat ze zo hard nodig hadden bij hun ontberingen,
confrontaties met boze menigtes, verdrijving uit hun gerieflijke woningen in

Nauvoo en op de lange, moeilijke tocht die ze voor de boeg hadden. Ze waren in de heilige
tempel met macht begiftigd. Man en vrouw waren aan elkaar verzegeld. Kinderen waren aan
hun ouders verzegeld. Velen verloren onderweg gezinsleden aan de dood, maar ze wisten dat dit
niet het einde voor ze was. Ze waren in de tempel voor de eeuwigheid aan elkaar verzegeld.’
(Robert D. Hales,‘Temple Blessings’,New Era, februari 2014, 4.)

Vraag de cursisten:

• Welke invloed hadden de tempelverordeningen op de eerste heiligen der laatste
dagen die de lange tocht naar het westen moesten maken? (Zie erop toe dat de
cursisten bij hun bespreking van deze vraag het volgende beginsel
begrijpen:tempelverordeningen geven ons bescherming en kracht in tijden
van beproeving en tegenspoed.)

• Hoe heeft aanbidding in de tempel jou of mensen die je kent in beproeving
beschermd en gesterkt?
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Moedig de cursisten aan om te bedenken wat ze kunnen doen om in de tempel
meer bescherming en kracht te ontvangen.

Leer en Verbonden 136
De instructies van de Heer aan de leden die naar het westen reisden

Laat de cursisten achteraan in de Leer en Verbonden kaartnr. 6, ‘Westwaartse
beweging van de kerk’, openslaan en vraag ze Nauvoo en Winter Quarters te
zoeken. Leg uit dat de vijfhonderd kilometer lange tocht door Iowa van de heiligen
die in februari 1846 Nauvoo verlieten, vanwege de overvloedige regen en het
gebrek aan levensmiddelen vier maanden duurde. In die periode gaven ruim
vijfhonderd mormoonse mannen — die het Mormoons Bataljon genoemd werden
— gehoor aan de oproep van president Brigham Young om in het Amerikaanse
leger dienst te nemen en deel te nemen aan de oorlog tussen de VS en Mexico.
Sommige vrouwen en kinderen vergezelden de mannen. Hun legerdienst zou geld
opbrengen om de arme leden van de kerk in staat te stellen naar het westen te
trekken, maar veel gezinnen moesten het voor een gedeelte van de trek naar het
westen zonder echtgenoot en vader stellen. Daarom besloten de kerkleiders om
niet verder naar het westen te trekken tot in het voorjaar van 1847. De heiligen
bleven op een plek die ze Winter Quarters noemden. Brigham Young ontving er de
openbaring inLeer en Verbonden 136.

Vraag enkele cursisten beurtelings een vers uit Leer en Verbonden 136:1–5 voor te
lezen. Vraag de andere cursisten om in hun eigen Schriften mee te lezen en te
letten op wat de Heer de heiligen opdroeg om zich op de rest van hun trek naar het
westen voor te bereiden.

• Hoe moesten de groepen georganiseerd worden? Wat zouden de heiligen op
hun tocht aan die organisatie gehad hebben?

• Hoe is deze organisatie te vergelijken met de manier waarop de kerk nu
georganiseerd is? (Zet na de antwoorden van de cursisten desgewenst de
volgende waarheid op het bord:De Heer organiseert zijn heiligen in groepen
zodat iedereen leiding en zorg ontvangt.)

• Wat zegt vers 4 over hoe de heiligen kracht ontvangen in hun streven om de wil
van de Heer te doen?
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Vraag de cursisten Leer en Verbonden 136:6–11 in stilte te bestuderen en te letten
op manieren waarop de heiligen tijdens de trek naar het westen de zorg voor elkaar
en de armen en hulpbehoevenden moesten organiseren. Geef de cursisten
voldoende tijd en overweeg dan de volgende vragen ter inleiding van de discussie
te stellen:

• Welke woorden of zinsneden in de verzen 6–11 beschrijven hoe de heiligen
voor elkaar en de hulpbehoevenden moesten zorgen? (U kunt de woorden
‘voorbereiding’, ‘voorbereidingen’ en ‘gereedmaken’ inde verzen 6, 7 en 9
benadrukken. Dat vestigt hun aandacht op de studievaardigheid van herhaling
herkennen.)

• Wat zijn volgens vers 11 de beloften van de Heer aan wie ernaar streeft anderen
te helpen en het pad voor hen te bereiden? (Terwijl de cursisten antwoorden,
zet u het volgende beginsel op het bord:De Heer zal ons zegenen als we
anderen helpen en het pad voor hen bereiden.)

• Wie heeft het pad voor jou bereid zodat je de zegeningen van het evangelie kon
ontvangen? Wat hebben ze gedaan om het pad voor jou te bereiden?

U kunt uitleggen dat een pionier iemand is die het pad bereidt of mogelijk maakt
zodat anderen kunnen volgen. Dat betekent dat iedereen in zekere zin een pionier
kan zijn. Geef de cursisten wat tijd om te bedenken hoe ze anderen kunnen helpen
en het pad voor hen bereiden, zodat zij de zegeningen van het evangelie
ontvangen. Vraag een aantal cursisten naar hun gedachten. Getuig dat de Heer wil
dat we er heel ons leven naar streven om het pad voor zijn kinderen te bereiden,
zodat zij het evangelie kunnen ontvangen en tot Hem kunnen terugkeren.

Leg uit dat de heiligen de geboden van de Heer gehoorzaamden door elkaar te
helpen en het pad te bereiden voor wie er na hen kwamen. De eerste groep
pioniers verliet Winter Quarters op 5 april 1847. Ze reisden ruim 1600 kilometer en
kwamen eind juli 1847 aan. Op 24 juli 1847 kwam president Brigham Young in de
vallei aan en ontving hij een bevestiging dat de heiligen hun nieuwe woonplaats
gevonden hadden.

Toon het volgende citaat van ouderling William R. Walker, voormalig lid van de
Zeventig, en laat een cursist het voorlezen:

‘Of u nu een afstammeling van de pioniers bent of niet, het mormoonse erfgoed
van geloof en opoffering is uw erfgoed. Het is het edele erfgoed van De Kerk van
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.’ (‘‘Wees trouw aan het geloof’,
Liahona, mei 2014, 97).

• Waarom is het belangrijk dat alle leden van de kerk, ongeacht wie hun
voorouders waren, begrijpen dat ‘het mormoonse erfgoed van geloof en
opoffering’ hun erfgoed is?

• Hoe kan een studie van de tocht van de mormoonse pioniers de leden in deze
tijd ertoe aanzetten om anderen te dienen en te helpen tot onze hemelse Vader
terug te keren?
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Toon het volgende citaat van president Gordon B. Hinckley (1910–2008) en vraag
een cursist het voor te lezen:

‘Wij zijn nu de begunstigden van de grote inspanningen van [de pioniers]. Ik
hoop dat we dankbaar zijn. Ik hoop dat we in ons hart grote dankbaarheid
koesteren voor al wat ze voor ons gedaan hebben. […]

‘Geliefde broeders en zusters, we zijn zeer gezegend! Wat een heerlijk erfgoed
hebben we ontvangen! Het hield offers in, lijden, dood, visie, geloof en kennis en
getuigenis van God de eeuwige Vader en zijn Zoon, de herrezen Heer Jezus

Christus. […]

‘We eren onze voorvaders het beste als we de zaak van de waarheid met hart en ziel dienen.’
(Trouw aan ’t geloof’, Liahona, oktober 1997, 66–67.)

Herinner de cursisten eraan dat alle leden van de kerk gezegend zijn door anderen
die het pad voor hen bereid hebben zodat ze de zegeningen van het evangelie
kunnen ontvangen. Moedig de cursisten aan te bedenken wat ze kunnen doen om
anderen voor te bereiden, onder wie hun nakomelingen, om in geloof en
gehoorzaamheid aan onze hemelse Vader en Jezus Christus te leven.

Leesstof voor de cursisten
• Leer en Verbonden 136.

• Gordon B. Hinckley, ‘Trouw aan ’t geloof’, Liahona, september 1997, 65–67.

LES 24

132



LES 25

De oorlog in Utah en het
bloedbad bij
Mountain Meadows

Inleiding
In de jaren 1850 leidden spanningen en miscommunicatie
tussen heiligen der laatste dagen en overheidsfunctionarissen
van de Verenigde Staten tot de oorlog in Utah van
1857–1858. In september 1857 kwamen enkele heiligen der
laatste dagen in het zuiden van Utah en leden van een

huifkarrenkonvooi met emigranten op weg naar Californië in
conflict met elkaar. Uit woede en angst beraamden de
heiligen der laatste dagen een bloedbad en voerden ze het
uit onder ongeveer 120 emigranten. Deze gruweldaad staat
nu bekend als het bloedbad bij Mountain Meadows.

Achtergrondinformatie
• Richard E. Turley jr., ‘The Mountain Meadows Massacre’, Ensign, september

2007, 17–21.

• ‘Peace and Violence among 19th-Century Latter-day Saints’, Gospel Topics,
lds.org/topics.

• Henry B. Eyring, ‘150th Anniversary of Mountain Meadows Massacre’, Sept. 11,
2007, mormonnewsroom.org/article/
150th-anniversary-of-mountain-meadows-massacre.

Lessuggesties
Spanningen tussen heiligen der laatste dagen en de Amerikaanse overheid

Geef de cursisten het uitreikblad dat u aan het eind van deze les vindt.
Vraag een cursist het deel ‘Toenemende spanningen leidden tot de oorlog

in Utah’ van het uitreikblad voor te lezen.

• Als je lid van de kerk was in 1857 en hoorde dat er een groot leger in aantocht
was naar je woonplaats, wat zou er dan door je heengaan? (Mogelijke
antwoorden: de heiligen waren eerder met geweld uit Ohio, Missouri en Illinois
verdreven; velen waren waardevolle bezittingen en hun land kwijtgeraakt; en
sommigen waren gedurende die vervolgingen gedood of overleden. Het nieuws
van het naderende leger voedde de angst dat iets dergelijks ook in Utah zou
kunnen plaatsvinden.)

Laat een cursist het deel van het uitreikblad met de titel ‘Voorbereiding om het
territorium te verdedigen’ voorlezen.
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Er brak een conflict uit tussen enkele heiligen der laatste dagen en
emigranten in een huifkarrenkonvooi

Laat een kaart zien zoals die hier staat of teken er een op het bord.

Laat een cursist het deel van het uitreikblad met de titel ‘Conflict met het
huifkarrenkonvooi met emigranten’ voorlezen.

Vraag de cursisten wanneer ze met iemand of een groep mensen in conflict waren
geraakt Vraag een cursist 3 Nephi 12:25 voor te lezen. Vraag de klas mee te lezen
en te letten op een beginsel dat volgens Jezus Christus als leidraad kan dienen
wanneer we op gespannen voet met anderen staan.

• Wat betekent het om ‘vlug met uw tegenpartij tot een vergelijk’ te komen?

Laat een cursist de volgende uitspraak van ouderling David E. Sorensen van de
Zeventig voorlezen om de cursisten deze zinsnede duidelijk te maken:

‘De Heiland heeft gezegd: “Kom vlug met uw tegenpartij tot een vergelijk […]”,
waarmee Hij ons gebiedt om onze meningsverschillen snel op te lossen, zodat ze
niet uit de hand lopen en tot lichamelijk of geestelijk geweld leiden.’
(‘Vergevensgezindheid verandert verbittering in liefde’,Liahona, mei 2003, 11.)

• Hoe zou je de lering van de Heiland in 3 Nephi 12:25 in je eigen woorden
samenvatten? (Terwijl de cursisten antwoorden, zet u het volgende of een
eender beginsel op het bord: Als we conflicten met anderen op de wijze van
de Heer oplossen, kunnen we de schadelijke gevolgen van onenigheid
vermijden.)

• Hoe hadden de mensen die het huifkarrenkonvooi kwaad wilden berokkenen
dat beginsel kunnen toepassen?
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Laat een cursist het deel van het uitreikblad met de titel ‘Het conflict escaleert’
voorlezen.

• Wat hadden de leiders in Cedar City moeten doen na de raad van William
Dame om de militie niet in te zetten? Wat deden ze nadat ze de raad in de wind
sloegen? (Zet na de antwoorden van de cursisten het volgende beginsel op het
bord: Als we raad om het goede te doen in de wind slaan, zullen we
sneller verkeerde keuzes maken. U kunt er ook op wijzen dat het systeem
van raden waardoor de kerk geleid wordt erg verstandig is.

Vraag een paar cursisten beurtelings een stuk van het deel ‘Aanval op de
emigranten’ van het uitreikblad voor te lezen en laat de cursisten letten op het feit
dat de leiders van Cedar City verkeerde keuzes bleven maken nadat ze de raad in
de wind geslagen hadden.

• Wat bracht het besluit van de leiders van Cedar City teweeg om de raad van de
militiecommandant William Dame in de wind te slaan?

• Welke keuzes hadden de verantwoordelijken voor de aanvallen op dat
moment? (Ze konden bekennen wat ze hadden gedaan en de gevolgen
ondergaan, of ze konden proberen hun misdaden en zonden te bedekken.)

Laat de cursisten over de volgende vragen nadenken:

• Wat doe je als je iets verkeerds doet? Beken je wat je verkeerd hebt gedaan en
draag je de gevolgen, of probeer je de zonde op bedrieglijke wijze te bedekken?

Sommige heiligen der laatste dagen beraamden en richtten het bloedbad bij
Mountain Meadows aan
Leg uit dat de kerkleden die bij de aanvallen tegen de emigranten betrokken waren
ervoor kozen om te proberen hun zonden te bedekken. Vraag enkele cursisten
beurtelings een stuk van de delen ‘Het bloedbad bij Mountain Meadows’ en
‘Tragische gevolgen’ voor te lezen en laat ze letten op waar die beslissing
toe leidde.

Leg uit dat de keuzes van sommige kerkleiders en kolonisten in het zuiden van het
territorium Utah tot het tragische bloedbad bij Mountain Meadows leidden. In 1858
losten leiders van de kerk en het territorium in Salt Lake City daarentegen het
conflict met de Amerikaanse overheid op door vredesbesprekingen en
onderhandelingen. Tijdens dit conflict — later de oorlog in Utah genoemd — was
er wel sprake van schermutselingen maar nooit van gevechtshandelingen tussen de
troepen van de Verenigde Staten en de militieleden van Utah.

• Hoe zou je de keuzes die leidden tot het bloedbad bij Mountain Meadows
samenvatten?

• Welke beginselen kunnen wij uit deze tragedie leren? (De cursisten kunnen
veel beginselen noemen, waaronder: Als we ervoor kiezen onze zonden te
bedekken, kan dat aanleiding zijn om nog meer zonden te begaan. Als we
ervoor kiezen onze zonden te bedekken, zullen we daar spijt en leed van
ondervinden.)
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Verzeker de cursisten ervan dat ze op een ingeslagen weg van verkeerde keuzes en
zonde verder leed en spijt kunnen voorkomen door zich naar de Heer te wenden
en zich van hun zonden te bekeren.

Laat een cursist het deel van het uitreikblad met de titel ‘Kerkleiders werden van
het bloedbad op de hoogte gesteld’ voorlezen.

Leg uit dat een aantal plaatselijke heiligen der laatste dagen verantwoordelijk was
voor het plannen en aanrichten van het bloedbad bij Mountain Meadows en dat
sommige mensen door die gebeurtenis de hele kerk in een negatief daglicht zijn
gaan zien.

• Waarom is het belangrijk om te beseffen dat de verkeerde daden van sommige
kerkleden de waarheid van het evangelie niet bepalen?

Vraag een cursist de uitspraak van president Henry B. Eyring van het Eerste
Presidium in het deel ‘150-jarige herdenking van het bloedbad bij Mountain
Meadows’ van het uitreikblad voor te lezen.

• Hoe dienen we te reageren wanneer we van voorvallen vernemen waarin
kerkleden niet volgens de leringen van Jezus Christus hebben geleefd?

Laat een cursist Helaman 5:12 voorlezen. Vraag de klas om mee te lezen en te
letten op wat wij kunnen doen om ons getuigenis te ontwikkelen en te behouden,
zodat ons geloof in moeilijke tijden, wanneer we bijvoorbeeld vernemen dat
kerkleden niet altijd volgens de leringen van Jezus Christus hebben geleefd, niet
aan het wankelen wordt gebracht.

• Wat kunnen we volgens Helaman 5:12 doen om ons getuigenis te ontwikkelen
en te behouden? (Zet na de antwoorden van de cursisten desgewenst het
volgende beginsel op het bord: We kunnen een sterk getuigenis
ontwikkelen door ons geloof op het fundament van Jezus Christus te
bouwen.)

Toon ter verduidelijking van dat beginsel het volgende citaat en vraag een cursist
het voor te lezen:

‘James Sanders is de achterkleinzoon van […] een van de kinderen die het bloedbad overleefde
[en is tevens lid van de kerk]. […] Broeder Sanders […] zei dat de informatie dat zijn voorouder
bij het bloedbad was omgebracht “mijn geloof niet aantastte omdat het gebaseerd is op Jezus
Christus, niet op enige persoon in de kerk”.’ (Richard E. Turley jr., ‘The Mountain Meadows
Massacre’, Ensign, september 2007, 21.)

• Hoe kan ons geloof in Jezus Christus ons sterken wanneer we van voorvallen
vernemen waarin kerkleden niet volgens de leringen van de Heiland hebben
geleefd?

• Wat doe je om je geloof op het fundament van Jezus Christus te bouwen?

Getuig hoe belangrijk het is om de leringen van de Heiland na te leven en ons
geloof op Hem en zijn evangelie te baseren. Laat de cursisten bedenken hoe ze hun
geloof beter op het fundament van Jezus Christus kunnen bouwen en zich ten doel
stellen dat ook te doen.
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Leesstof voor de cursisten
• ‘Peace and Violence among 19th-Century Latter-day Saints’, Gospel Topics,

lds.org/topics.

De oorlog in Utah en het bloedbad bij
Mountain Meadows
Toenemende spanningen leidden tot de oorlog in Utah
Drie jaar nadat de eerste mormoonse pioneers de Salt Lake Valley bereikt hadden, organiseerde de
Amerikaanse overheid het territorium Utah en stelde Brigham Young als eerste gouverneur van het
territorium aan. Halverwege 1857 vernamen kerkleiders geruchten dat de federale overheid mogelijk
Brigham Young wilde vervangen door een nieuwe gouverneur van het territorium Utah, met steun van
een forse federale troepenmacht. Op 24 juli 1857 was president Brigham Young met een groep
heiligen hun aankomst van tien jaar eerder in de Salt Lake Valley aan het vieren toen het eerdere
bericht bevestigd werd dat een leger naar Salt Lake City onderweg was.

Jaren daarvoor hadden meningsverschillen en miscommunicatie tot toenemende spanningen tussen
de heiligen der laatste dagen en ambtenaren van de Amerikaanse overheid geleid. De heiligen wilden
geregeerd worden door leiders die ze zelf uitkozen, en hadden de door de federale overheid
benoemde ambtenaren met andere waarden dan de hunne, waaronder enkele die corrupt, oneerlijk
en immoreel waren, afgewezen. Sommige federale ambtenaren dachten vanwege de handelingen en
houding van de heiligen dat ze tegen de overheid van de Verenigde Staten in opstand kwamen.

Amerikaans president James Buchanan stuurde ongeveer 2500 man naar Salt Lake City om een
nieuwe gouverneur veilig naar Utah te begeleiden en om de vermeende opstand van de heiligen in de
kiem te smoren. Die beslissing werd zonder correcte informatie over de situatie in Utah genomen. (zie
De geschiedenis van de kerk in de volheid van tijden, 2e uitgave [Lesboek kerkelijke
onderwijsinstellingen, 2003],368–371).

Voorbereiding om het territorium te verdedigen
In toespraken tot de heiligen beschreven president Young en andere kerkleiders de naderende troepen
als vijanden. Ze waren bang dat de troepen de heiligen uit Utah zouden verdrijven, zoals eerder in
Ohio, Missouri en Illinois gebeurd was. President Young riep de heiligen al jaren op om graan op te
slaan en zette die oproep wederom kracht bij, zodat ze te eten hadden in het geval ze voor de
troepen moesten vluchten. Als gouverneur van het territorium Utah gaf hij de militie tevens de
opdracht zich voor te bereiden om het territorium te verdedigen.

Conflict met het huifkarrenkonvooi met emigranten
Een huifkarrenkonvooi met emigranten op weg naar het westen vanuit Arkansas naar Californië trok
Utah net binnen op het moment dat de heiligen der laatste dagen voorbereidingen troffen om het
territorium tegen de naderende Amerikaanse troepen te verdedigen. Sommige lieden in het
huifkarrenkonvooi raakten gefrustreerd omdat het maar niet lukte om het zo broodnodige graan te
kopen van de heiligen, die de opdracht hadden gekregen hun graan te bewaren. De emigranten
kwamen ook in conflict met heiligen die niet wilden dat de vele paarden en runderen van het konvooi
voedsel en water verbruikten, die de heiligen voor hun eigen dieren nodig hadden.

De gemoederen liepen hoog op in Cedar City, de laatste nederzetting in Utah op de route naar
Californië. Er deden zich confrontaties voor tussen sommige lieden in het huifkarrenkonvooi en enkele
heiligen der laatste dagen. Sommige emigranten in het konvooi dreigden dat ze zich bij de naderende
overheidstroepen tegen de heiligen zouden aansluiten. Hoewel de aanvoerder van het
huifkarrenkonvooi zijn metgezellen terechtwees voor die dreigementen, beschouwden sommige
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leiders en kolonisten in Cedar City de emigranten als vijanden. Het huifkarrenkonvooi trok ongeveer
een uur na aankomst in het stadje alweer verder, maar sommige kolonisten en leiders in Cedar City
wilden de mannen die hen hadden beledigd achtervolgen en bestraffen.

Het conflict escaleert
De heiligen losten hun conflict met de emigranten niet op de wijze van de Heer op en de situatie werd
daardoor nog ernstiger. Isaac Haight, de burgemeester van Cedar City, majoor van de militie en
ringpresident, vroeg de militiecommandant, die in de nabijgelegen nederzetting Parowan woonde,
toestemming om de militie bijeen te roepen om de schuldigen uit het huifkarrenkonvooi ter
verantwoording te roepen. Militiecommandant en lid van de kerk William Dame gaf Isaac Haight de
raad de dreigementen van de emigranten te negeren. Isaac Haight en andere leiders in Cedar City
sloegen die raad echter in de wind en besloten enkele indianen uit de streek over te halen het
huifkarrenkonvooi aan te vallen en hun vee te stelen om de emigranten zo een lesje te leren. Isaac
Haight vroeg John D. Lee, een kerklid en majoor van de militie ter plaatse, die aanval te leiden en ze
beraamden een plan om de indianen er later de schuld van te geven.

Aanval op de emigranten
Isaac Haight legde het plan om het huifkarrenkonvooi aan te vallen voor aan een raad met
plaatselijke leiders in de kerk, gemeenschap en militie. Sommige leden van de raad keurden het plan
ten zeerste af en vroegen Haight of hij president Brigham Young over de kwestie had geraadpleegd.
Haight zei van niet en stemde ermee in een boodschapper, James Haslam, naar Salt Lake City te
sturen met een brief waarin de situatie werd uitgelegd en om nadere aanwijzingen werd gevraagd.
Aangezien Salt Lake City echter zo’n 400 kilometer van Cedar City af ligt, zou de boodschapper te
paard in het gunstigste geval ongeveer een week nodig hebben om Salt Lake City te bereiken en met
president Youngs instructies naar Cedar City terug te keren.

Kort voordat Isaac Haight zijn brief met de boodschapper wegstuurde, vielen John D. Lee en een
groep indianen het kamp van de emigranten aan op een plek die Mountain Meadows werd genoemd.
Lee leidde de aanval maar verhulde zijn identiteit zodat het leek dat alleen de indianen erbij
betrokken waren. Sommige emigranten werden gedood of raakten gewond, en de rest verweerde zich
tegen de aanvallers en wist Lee en de indianen terug te dringen. De emigranten plaatsten hun
huifkarren snel in een dichte cirkel, of kraal, ter bescherming. Er volgden nog twee aanvallen
gedurende een beleg van vijf dagen op het huifkarrenkonvooi.

Op een gegeven moment zagen militieleden uit Cedar City twee emigranten die zich buiten de
huifkarrencirkel bevonden. De militieleden schoten op hen, waarbij er één werd gedood. De andere
man ontsnapte en berichtte aan het huifkarrenkamp dat blanke mannen bij de aanvallen tegen hen
betrokken waren. De mannen die de aanvallen heimelijk beraamd hadden, werden nu aan de kaak
gesteld. Mochten de emigranten naar Californië doorreizen, dan zou het nieuws zich verspreiden dat
heiligen der laatste dagen verantwoordelijk waren voor de aanval op het huifkarrenkonvooi. De
samenzweerders vreesden dat dit nieuws negatieve gevolgen voor henzelf en hun volk zou brengen.

Het bloedbad bij Mountain Meadows
In een poging om te voorkomen dat het nieuws zich zou verspreiden dat heiligen der laatste dagen
betrokken waren bij de aanvallen op het huifkarrenkonvooi, beraamden Isaac Haight, John D. Lee en
andere plaatselijke kerk- en militieleiders een plan om alle resterende emigranten, op kleine kinderen
na, te vermoorden. John D. Lee bracht dit plan ten uitvoer door naar de emigranten te gaan. Hij zei
dat de militie hen tegen verdere aanvallen zou beschermen en veilig terug naar Cedar City zou
begeleiden. Toen de emigranten naar Cedar City liepen, keerden de militieleden zich om en schoten
op hen. Enkele indianen die door de kolonisten gerecruteerd waren, kwamen uit hun schuilplaats
gesneld om aan de aanval mee te doen. Van de ongeveer 140 emigranten in het huifkarrenkonvooi
bleven slechts 17 kleine kinderen gespaard.
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Twee dagen na het bloedbad kwam James Haslam in Cedar City aan met president Youngs
antwoordbrief, waarin hij de plaatselijke leiders opdroeg het huifkarrenkonvooi met rust te laten.
‘Toen Haight Youngs woorden las, huilde hij als een kind en kon hij alleen de woorden uitbrengen:
“Te laat, te laat.”’ (Richard E. Turley jr., ‘The Mountain Meadows Massacre’, Ensign, september
2007, 20.)

Tragische gevolgen
Het bloedbad bij Mountain Meadows had niet alleen de dood van ongeveer 120 slachtoffers tot
gevolg, maar veroorzaakte ook veel leed bij de overlevende kinderen en andere familieleden van de
slachtoffers. Enkele heiligen der laatste dagen namen de zorg voor de kinderen van de emigranten die
het bloedbad overleefd hadden op zich. In 1859 namen federale ambtenaren deze kinderen onder
hun hoede en brachten ze naar Arkansas bij familieleden terug. De Paiute-indianen kregen door de
onterechte blaam voor de misdaad ook leed te verduren.

Kerkleiders werden van het bloedbad op de hoogte gesteld
‘Hoewel Brigham Young en andere kerkleiders in Salt Lake City al spoedig van het bloedbad op de
hoogte werden gesteld, werden de mate van betrokkenheid van de kolonisten en de verschrikkelijke
details van de misdaad hun na verloop van tijd beetje bij beetje duidelijker. In 1859 onthieven zij
ringpresident Isaac Haight en andere vooraanstaande kerkleiders in Cedar City die bij het bloedbad
een rol hadden gespeeld van hun roeping. In 1870 excommuniceerden zij Isaac Haight en John D. Lee
van de kerk.

‘In 1874 werden negen mannen wegens hun rol in het bloedbad door een territoriale grand jury
aangeklaagd. De meesten van hen werden uiteindelijk gearresteerd, hoewel alleen Lee voor de
misdaad werd berecht, veroordeeld en geëxecuteerd. Een andere aangeklaagde werd kroongetuige
[hij legde vrijwillig getuigenis af en leverde bewijs tegen de andere gedaagden] en anderen
probeerden jarenlang de arm der wet te ontlopen. Andere militieleden die het bloedbad hadden
aangericht, kampten de rest van hun leven met een vreselijk schuldgevoel en terugkerende
nachtmerries over wat ze hadden gedaan en gezien’. (Richard E. Turley jr., ‘The Mountain Meadows
Massacre’, Ensign, 20.)

150-jarige herdenking van het bloedbad bij Mountain Meadows
President Henry B. Eyring van het Eerste Presidium heeft gezegd:

‘De verantwoordelijkheid voor het bloedbad [bij Mountain Meadows] lag bij de plaatselijke leiders
van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in het gebied bij Mountain
Meadows, die ook burgerlijke en militaire taken hadden, en bij leden van de kerk die onder hun
leiding werkzaam waren. […]

‘Het evangelie van Jezus Christus dat wij aanhangen, verafschuwt het koelbloedig vermoorden van
mannen, vrouwen en kinderen. Het bepleit vrede en vergeving. Wat lang geleden door leden van de
kerk [bij Mountain Meadows] is gedaan, is een afschuwelijke en onvergeeflijke afwijking van
christelijk onderricht en gedrag. […] Het lijdt geen twijfel dat goddelijke gerechtigheid de
verantwoordelijken voor het bloedbad een gepaste straf zal opleggen. […]

‘Ik bid dat de God van de hemel, wiens zoons en dochters wij zijn, ons mag zegenen om diegenen die
hier gestorven zijn te eren door elkaar de reine liefde en geest van vergevensgezindheid toe te reiken
waarvan zijn eniggeboren Zoon het toonbeeld is.’ (‘150th Anniversary of Mountain Meadows
Massacre’, 11 september 2007, mormonnewsroom.org/article/
150th-anniversary-of-mountain-meadows-massacre.
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LES 26

De openbaring over het
priesterschap

Inleiding
Toen het zendingswerk zich in de twintigste eeuw wereldwijd
verspreidde, baden de kerkleiders om leiding inzake
restricties op de ordening tot het priesterschap en de
tempelverordeningen voor kerkleden van Afrikaanse afkomst.
Op 1 juni 1978 ontvingen president Spencer W. Kimball, zijn
raadgevers in het Eerste Presidium en de leden van het

Quorum der Twaalf Apostelen een gezaghebbende
openbaring in de Salt Laketempel. De cursisten zullen in deze
les beter begrijpen hoe ze in geloof met vragen over het
evangelie om kunnen gaan. Ze zullen ook over de
omstandigheden en waarheden met betrekking tot deze
gezaghebbende openbaring leren.

Achtergrondinformatie
• Gordon B. Hinckley, ‘Priesthood Restoration’, Ensign, Oktober 1988, 69–72.

• ‘Race and the Priesthood’, Gospel Topics, lds.org/topics.

• Ahmad Corbitt, ‘A Personal Essay on Race and the Priesthood’, delen 1–4, de
reeks Perspectives on Church History, history.lds.org/section/
perspectives-on-church-history.

Lessuggesties
Inleiding van Officiële verklaring 2
In geloof met vragen over het evangelie omgaan
Leg de volgende situatie aan de cursisten voor:

Op zekere dag werd Scott na school door een ander lid van de kerk benaderd in
wie er onlangs vragen over kerkleer waren opgekomen. Scott voelde dat hij zijn
vriend wel enigszins kon helpen, maar achteraf vroeg hij zich af wat hij de
volgende keer beter kon doen als een kerklid in een gelijkaardige situatie hem
benaderde.

Vraag de cursisten hoe ze kerkleden hebben geholpen die oprechte vragen over de
kerk of haar leer stellen.

Toon en lees de volgende uitspraak van president Dieter F. Uchtdorf van het Eerste
Presidium voor:

‘Navraag is de geboorteplaats van het getuigenis. Sommigen schamen zich of
voelen zich ontoereikend omdat ze diepgaande vragen over het evangelie
hebben. Maar het is onnodig om zich zo te voelen. Vragen stellen is geen teken
van zwakheid; het gaat vooraf aan groei.

‘God gebiedt ons om naar de antwoorden op onze vragen te zoeken en vraagt
ons vervolgens om dat te doen “met een oprecht hart en met een eerlijke
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bedoeling, en geloof […] in Christus” [Moroni 10:4]. Doen we dat, dan wordt de waarheid van
alle dingen aan ons kenbaar gemaakt “door de macht van de Heilige Geest” [Moroni 10:5].

‘Wees niet bang; stel vragen. Wees nieuwsgierig, maar twijfel niet! Houd altijd vast aan het
geloof en aan het licht dat je al hebt ontvangen.’ (‘Het spiegelbeeld in het water‘
[CES-haardvuuravond voor jongvolwassenen, 1 november 2009], 7, ldschurchnewsarchive.com).

• Wat heeft president Uchtdorf gezegd waarmee iemand uit de voeten kan die
vragen over leerstellige, historische of maatschappelijke kerkaangelegenheden
heeft? (Maak de cursisten het volgende beginsel duidelijk:Als we geloof in
Jezus Christus oefenen, kunnen oprechte vragen uiteindelijk door onze
Vader in de hemel beantwoord worden.)

Leg uit dat een aantal leden van de kerk zich vragen stelt bij een kerkelijk beleid
dat van het midden van de 19e eeuw tot en met 1978 van kracht was en zwarte
mannen van Afrikaanse oorsprong niet toestond om tot het priesterschap geordend
te worden. Het stond zwarte mannen en vrouwen ook niet toe om deel te nemen
aan de tempelbegiftiging of verzegelingsceremonies. Laat een cursist het volgende
citaat voorlezen dat in de inleiding vanOfficiële verklaring 2 (in de Leer en
Verbonden) staat. Laat de cursisten bedenken hoe iemand die vragen over deze
historische kwestie heeft deze informatie kan gebruiken.

‘Het Boek van Mormon leert dat “allen […] voor God gelijk” zijn — “zwarte en blanke, slaaf en
vrije, man en vrouw” (2 Nephi 26:33). Uit de geschiedenis van de kerk blijkt dat mensen uit alle
rassen en etnische groepen in vele landen zich hebben laten dopen en getrouw aan de kerk zijn
gebleven. In de tijd van Joseph Smith zijn er een klein aantal zwarte mannelijke leden van de kerk
tot het priesterschap geordend. Ook blijkt uit de geschiedenis van de kerk dat de kerkleiders al
vroeg ophielden met het verlenen van het priesterschap aan zwarte mannen van Afrikaanse
afkomst. De kerkelijke verslagen bieden geen helder inzicht in de oorsprong van dit gebruik’
(inleiding van Officiële verklaring 2).

• Welke belangrijke waarheden bevat dit citaat voor wie het moeilijk hebben met
deze kwestie?

Beklemtoon de zin ‘De kerkelijke verslagen bieden geen helder inzicht in de
oorsprong van dit gebruik.’ Sommige mensen kunnen weliswaar redenen noemen
waarom mannen van Afrikaanse afkomst enige tijd niet tot het priesterschap
werden geordend, maar die redenen hoeven niet te kloppen. Laat een cursist het
volgende citaat van ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf
Apostelen voorlezen:

‘Als je de Schriften leest met deze vraag in het achterhoofd: Waarom gebood de
Heer dit of waarom gebood Hij dat, zul je merken dat voor minder dan een op de
honderd geboden een reden werd opgegeven. Het is niet het patroon van de
Heer om redenen aan te geven. Wij [stervelingen] kunnen redenen aan
openbaring toekennen. Wij kunnen redenen aan geboden toekennen. Dat doen
we dan op eigen gezag. Sommige mensen kenden redenen toe aan waar we het

LES 26

141



hier over hebben [ras en het priesterschap] en bleken er faliekant naast te zitten. […]

‘Laten we niet de fout maken die in het verleden is gemaakt, in dit opzicht en op andere
gebieden, om te proberen redenen aan openbaring toe te kennen. De redenen blijken uiteindelijk
in hoge mate door de mens te zijn bedacht.’ (Life’s Lessons Learned [2011], 68–69.)

• Waarom is het verstandig om niet te gissen naar redenen waarom mensen van
Afrikaanse afkomst vóór 1978 het priesterschap niet kregen en geen
tempelverordeningen mochten ontvangen? (Mensen hebben een beperkt
perspectief, en God heeft ons niet alle redenen bekendgemaakt.)

Beklemtoon dat de kerk de theorieën verwerpt die men in het verleden over deze
kwestie aanhaalde: een zwarte huid is een teken van goddelijke ongunst of
vervloeking; een zwarte huid wijst op onrechtschapen handelingen in het
voorsterfelijk leven; huwelijken tussen verschillende rassen zijn zondig; zwarten of
mensen van andere rassen of volkeren zijn ondergeschikt. De kerkleiders in deze
tijd veroordelen elke vorm van racisme in het heden of verleden. (Zie ‘Race and the
Priesthood,’ Gospel Topics, lds.org/topics.)

• Hoe kan iemands geloof in Jezus Christus hem ertoe brengen zijn vragen of
zorgen over de priesterschapsrestrictie van vóór 1978 op te lossen?

Officiële verklaring 2
Priesterschap en tempelzegeningen voor alle daartoe waardige leden
Leg uit dat vóór 1978 duizenden mensen van Afrikaanse afkomst in verschillende
landen tot kennis van de waarheid van het herstelde evangelie waren gekomen.
Kerkleiders in Salt Lake City ontvingen veel brieven van ongedoopte bekeerlingen
in Nigeria en Ghana met het verzoek om zendelingen naar Afrika te sturen.
Kerkleiders namen de kwestie jarenlang in gebedsvolle overweging maar vonden
de tijd nog niet rijp om zendelingen naar Afrika te sturen. In Brazilië hielpen
getrouwe zwarte leden met de bouw van de São Paulotempel die in 1975
aangekondigd was, ook al wisten ze dat ze die niet zouden mogen betreden.

Vertel de cursisten dat Officiële verklaring 2 de officiële aankondiging is van een
openbaring die president Spencer W. Kimball, zijn raadgevers in het Eerste
Presidium en tien leden van het Quorum der Twaalf Apostelen ontvingen. Ze
ontvingen die op 1 juni 1978. Laat een cursist de eerste alinea onder ‘Geachte
broeders’ voorlezen. Vraag de klas mee te lezen en te letten op wat de kerkleiders
hadden gadegeslagen.

• Wat hadden de kerkleiders over de hele aarde gadegeslagen?

• Waarmee werden de kerkleiders geïnspireerd bij het gadeslaan van de
uitbreiding van het werk van de Heer?

Laat een cursist de volgende alinea voorlezen die begint met de woorden ‘Ons
bewust van de beloften’. Vraag de klas te letten op hoe de kerkleiders handelden
naar hun geïnspireerde verlangens. Vraag:

• Hoe handelden president Spencer W. Kimball en andere kerkleiders naar hun
geïnspireerde verlangens?
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• Wat wisten de leiders van de kerk volgens het begin van deze alinea over de
priesterschapsrestrictie? (Zij wisten dat de tijd zou komen dat alle mannen die
het priesterschap waardig zijn het zouden kunnen ontvangen.)

Leg uit dat het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen al vele jaren
vóór 1978 over de priesterschapsrestrictie hadden gesproken en gebeden omdat ze
wisten dat er een openbaring nodig was om die te kunnen opheffen. Toon het
volgende citaat van president Spencer W. Kimball (1895–1985) en vraag een cursist
het voor te lezen:

‘Dag in dag uit zonderde ik me in plechtige ernst af in de bovenste kamers van de
tempel, en daar heb ik mijn ziel en mijn krachten aangeboden om voort te
kunnen gaan met het programma. Ik wilde zijn wil doen. Ik heb er met Hem over
gesproken en gezegd: “Heer, ik wil alleen maar doen wat juist is. We maken geen
plannen om iets spectaculairs te doen. We willen alleen maar doen wat U wilt, en
wij willen het doen wanneer U het wilt en niet eerder.”’ (Leringen van

kerkpresidenten: Spencer W. Kimball [2006],

• Wat leren we uit de woorden van president Kimball over de manier waarop
profeten naar openbaring streven? (Zet na de antwoorden van de cursisten
desgewenst de volgende waarheid op het bord: Profeten zoeken naar leiding
van de Heer om de kerk te besturen.)

Laat een cursist de volgende twee alinea’s in de Officiële verklaring voorlezen,
vanaf ‘Hij heeft onze gebeden verhoord’. Vraag de klas te letten op het antwoord
van de Heer op de gebeden van president Kimball, zijn raadgevers in het Eerste
Presidium en leden van het Quorum der Twaalf Apostelen.

• Wat was het antwoord van de Heer op de gebeden van zijn profeet?
(Beklemtoon de boodschap van de Heer in deze openbaring:De zegeningen
van het evangelie van Jezus Christus zijn beschikbaar voor alle kinderen
van onze hemelse Vader.)

Om de cursisten duidelijk te maken hoe de openbaring in Officiële verklaring 2
ontvangen werd, leest u het volgende citaat van president Gordon B. Hinckley
(1910–2008) voor, die aanwezig was toen de openbaring in de tempel
ontvangen werd:

‘Er was een heilige en gewijde sfeer in de kamer. Het leek alsof er een kanaal
openging tussen de hemelse troon en de knielende, smekende profeet van God,
omringd door de andere apostelen. De Geest van God was aanwezig. En door de
macht van de Heilige Geest kreeg de profeet het zekere gevoel dat waar hij om
bad, goed was, dat de tijd gekomen was, en dat de heerlijke zegeningen van het
priesterschap nu aan goede mannelijke leden van elke afkomst geboden moesten

worden. […]

‘We wisten allemaal dat de tijd voor verandering gekomen was en dat de hemel de beslissing
genomen had. Het antwoord was duidelijk. We waren het volledig eens in onze ervaring en ons
begrip.’ (‘Priesthood Restoration’, Ensign, Oktober 1988, 70.)
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Leg uit dat er spoedig na de openbaring die de priesterschapsrestrictie ophief
zendelingen naar Afrika werden gestuurd. Sindsdien zijn er tempels in dat
werelddeel gebouwd, meer dan honderd ringen gesticht en hebben
honderdduizenden mensen daar de verordeningen van het evangelie voor zichzelf
en voor hun overleden voorouders ontvangen. (Zie bijvoorbeeld ‘Mormons in
Africa: A Bright Land of Hope’, mormonnewsroom.org; ‘Emerging with Faith in
Africa’, delen 1–3, lds.org/prophets-and-apostles/unto-all-the-world.)

Toon het volgende citaat van ouderling Russell M. Nelson van het Quorum der
Twaalf Apostelen en vraag een cursist het voor te lezen:

‘Op elk continent en op de eilanden der zee worden de getrouwen in De Kerk van
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen vergaderd. De verschillen in
culturele achtergrond, taal, geslacht en uiterlijke kenmerken worden onbelangrijk
doordat de leden zichzelf aan hun geliefde Heiland toewijden. De uitspraak van
Paulus wordt vervuld: “Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met
Christus bekleed.

Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en
vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus’ [Galaten 3:27–28].

‘Alleen als we het ware vaderschap van God begrijpen, kunnen we het ware broederschap van de
mens volledig waarderen. Dat begrip wekt het verlangen op om samen te werken in plaats van
zich af te zonderen.’ (‘Teach Us Tolerance and Love’, Ensign, mei 1994, 70.)

• Hoe bereidt het evangelie ons voor op eenheid met mensen van een andere
achtergrond?

• Welke voorbeelden heb je gezien van kerkleden van een verschillende
achtergrond die samen in eenheid en samenwerking groeien?

Vraag de cursisten tot slot te bedenken wat ze zouden zeggen als ze gevraagd
worden waarom de kerk mannen van Afrikaanse afkomst een tijdlang niet tot het
priesterschap ordende. Zeg dat we gerust aan anderen kunnen uitleggen dat we
niet weten waarom de priesterschapsrestrictie werd ingesteld en dat we dienen te
getuigen van de waarheden die we wél kennen.

Leesstof voor de cursisten
• 2 Nephi 26:33; Officiële verklaring 2.

• ‘Race and the Priesthood’, Gospel Topics, lds.org/topics.
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LES 27

De wereld op de
wederkomst van Jezus
Christus voorbereiden

Inleiding
De Heiland zal op een dag in macht en grote heerlijkheid op
aarde terugkeren. Ter voorbereiding op die dag wordt de
heiligen geleerd om de tekenen van zijn wederkomst te
bestuderen en zich erop voor te bereiden door op heilige

plaatsen te staan en ‘de Heilige Geest tot hun gids’ te nemen
(LV 45:57). De Heer heeft verklaard dat de kerk en haar leden
de taak hebben om de wereld op de wederkomst van de
Heiland voor te bereiden.

Achtergrondinformatie
• Neil L. Andersen, ‘De wereld op de wederkomst voorbereiden’, Liahona, mei

2011, 49–52.

• Dallin H. Oaks, ‘Voorbereiding op de wederkomst’,Liahona, mei 2004, 7–10.

• ‘De voorbereiding op de wederkomst van Jezus Christus’, hoofdstuk 44 in
Leringen van kerkpresidenten: Joseph F. Smith (1998), 389–397.

Lessuggesties
Leer en Verbonden 45:15–46, 56–57
Tekenen die aan de wederkomst voorafgaan
Stel de cursisten de volgende vragen:

• Hoe kun je zien dat het gaat regenen?

Leg uit dat net zoals bij het regenen er indicatoren of tekenen zijn die aangeven
wanneer de wederkomst van Jezus Christus zal plaatsvinden. Vertel de cursisten
dat de Heiland, zoals opgetekend in Mattheüs 24, vlak vóór zijn dood met zijn
discipelen op de Olijfberg sprak en de tekenen van zijn wederkomst beschreef. Hij
herhaalde een aantal van die leerstellingen in deze tijd aan Joseph Smith, zoals in
Leer en Verbonden 45 vermeld. Benadruk dat ons op de wederkomst van Jezus
Christus voorbereiden een belangrijk thema in de Leer en Verbonden is. Vraag de
cursisten bij het bestuderen van de Leer en Verbonden te letten op leerstellingen
over de wederkomst en te bedenken hoe ze zich erop kunnen voorbereiden.

Vraag de cursisten Leer en Verbonden 45:15–17 te lezen en te letten op wat de
discipelen van de Heiland Hem vroegen en wat Hij daarop antwoordde.

• Wat vroegen de discipelen Jezus?

• Wat was zijn antwoord?

Om de cursisten te laten vaststellen wat de tekenen van de wederkomst zijn, zet u
de volgende verwijzingen op het bord:
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LV 45:25–27

LV 45:28–31, 33

LV 45:40–43

Deel de klas op in tweetallen en wijs elk tweetal een van de Schriftteksten op het
bord toe. Laat ze de teksten samen lezen en letten op tekenen die erin vermeld
worden. Wijs erop dat een aantal van deze tekenen reeds in vervulling zijn gegaan,
of op dit moment in vervulling gaan. U kunt de volgende informatie in verband
met vers 30 geven: ‘De tijd waarin de andere volken voorrang hebben op het
ontvangen van het evangelie wordt de tijden van de andere volken genoemd. Daarin
hebben de niet-joden […] de gelegenheid om het evangelie te aanvaarden en hun
heil te bekomen vóór dat recht hoofdzakelijk aan de joden gegeven wordt.’
(Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2e uitgave [1966], 721–722.)

Vraag de tweetallen na verloop van tijd hun bevindingen aan de klas te vertellen. U
kunt de cursisten in overweging geven om de tekenen in hun Schriften te
markeren.

Vraag een cursist Leer en Verbonden 45:34 voor te lezen terwijl de anderen
meelezen. Vraag dan:

• Ben je ooit verontrust als je leest of hoort over de tekenen die aan de
wederkomst voorafgaan? Waarom wel of niet?

• Hoe kunnen we angst en ongerustheid door kennis van de tekenen van de
wederkomst van de Heiland overwinnen?

Vraag de cursisten Leer en Verbonden 45:35–38 in stilte te lezen om te weten te
komen waarom de Heiland de tekenen van zijn wederkomst onthulde.

• Waarom is het belangrijk te beseffen dat de tekenen van de wederkomst van de
Heiland vervuld worden?

Vraag de cursisten te letten op manieren om zich op de wederkomst voor te
bereiden terwijl ze Leer en Verbonden 45:32, 39, 56–57 lezen. Bespreek dan het
volgende:

• Wat leer je uit deze verzen over hoe je je op de wederkomst kunt voorbereiden?
(Maak de cursisten bij de bespreking van hun ideeën het volgende beginsel
duidelijk:Op heilige plaatsen staan en de Heilige Geest tot gids nemen zijn
van essentieel belang als we ons op de wederkomst van Jezus Christus
voorbereiden.)

• Wat moeten we doen om de Heilige Geest als gids te hebben?

• Hoe denk je dat een volgeling van Jezus Christus op heilige plaatsen kan staan?
(Tot heilige plaatsen behoren tempels, kerken en woningen. Een woning kan
heilig zijn dankzij regelmatig persoonlijk en gezinsgebed, Schriftstudie, dienen
en gezinsavond. Op heilige plaatsen staan, heeft ook met onze levenswijze te
maken. Als we het voortdurende gezelschap van de Heilige Geest waardig zijn,
staan we op een heilige plaats. Geef de cursisten in overweging enkele van die
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ideeën in de kantlijn van hun Schriften bij Leer en Verbonden 45:32 te
schrijven.)

• Hoe slaag je erin op heilige plaatsen te staan, ondanks dat je in een goddeloze
wereld leeft?

• Wat zijn enkele redenen om naar de wederkomst van de Heiland uit te kijken?
Waarom ben je dankbaar dat de Heiland terugkomt?

Leer en Verbonden 29:7–9; 34:5–7; 39:19–23
De wereld op de wederkomst voorbereiden
Herinner de cursisten eraan dat deze cursus Fundamenten van de herstelling heet.
Vraag de cursisten:

• Welke connectie of welk verband is er tussen de herstelling van het evangelie en
de wederkomst van Jezus Christus?

Zet de volgende verwijzingen op het bord. Laat de cursisten ze bestuderen en
letten op een gemeenschappelijk thema:

Leer en Verbonden 29:7–9

Leer en Verbonden 34:5–7

Leer en Verbonden 39:19–23

Geef ze voldoende tijd en laat ze dan met de persoon naast hen bespreken wat de
Schriftteksten gemeen hebben. Vraag de cursisten hoe ze de boodschap in deze
teksten zouden samenvatten. (Zie erop toe dat de cursisten bij hun bespreking het
volgende beginsel vinden en begrijpen: Als we anderen over het evangelie
vertellen, bereiden we de wereld op de wederkomst van Jezus Christus voor.)

Vraag de cursisten de afdelingen 29, 34 en 39 in de Leer en Verbonden open te
slaan en te letten op de datums waarop de openbaringen ontvangen
werden. Vraag:

• Hoe snel na de oprichting van de kerk begon de Heer in dat beginsel te
onderwijzen?

Laat een cursist het volgende citaat van ouderling Neil L. Andersen van het
Quorum der Twaalf Apostelen voorlezen.

‘In het begin van de herstelling namen de algemene autoriteiten hun taak om het
evangelie te verkondigen uiterst serieus. In 1837, slechts zeven jaar na de
organisatie van de kerk, toen er veel armoede en vervolging heerste, werden er
zendelingen naar Engeland gestuurd om het evangelie te verkondigen. Binnen
enkele jaren waren er zendelingen in Oostenrijk, Frans-Polynesië, India, Barbados,
Chili en China.

‘De zegen van de Heer rust op zijn werk en de kerk wordt over de hele wereld gevestigd. […] De
zon gaat nooit onder voor rechtschapen zendelingen die van de Heiland getuigen. Denk eens aan
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de geestelijke kracht van 52.000 zendelingen, die met de Geest van de Heer krachtig getuigen
dat er “geen andere naam, noch enige andere weg of middel, zal worden gegeven waardoor
redding […] kan komen, dan alleen in en door de naam van Christus” [Mosiah 3:17]. […] De
wereld wordt voorbereid op de wederkomst van de Heiland, in grote mate door het werk van de
Heer dat de zendelingen verrichten.’ (‘De wereld op de wederkomst voorbereiden’, Liahona, mei
2011, 49–52).

Bespreek het volgende:

• Hoe bereidt de boodschap van de zendelingen van de kerk de mensen op de
wederkomst van Jezus Christus voor?

• Waarom was de herstelling van het evangelie nodig vóór de Heiland terug naar
de aarde kan komen?

Toon de volgende citaten van president Joseph F. Smith (1838–1918) en vraag een
cursist ze voor te lezen:

‘Door het evangelie worden de mensen nederig, getrouw, eerlijk, en rechtschapen
ten opzichte van de Heer en ten opzichte van elkaar. Naarmate de beginselen
worden toegepast, zullen de vrede en de rechtschapenheid toenemen en op de
aarde worden gevestigd. Dan zullen de zonden, de conflicten, het bloedvergieten
en alle soorten corruptie ophouden te bestaan. Dan zal de aarde worden
gereinigd en als woonplaats voor hemelse wezens worden bereid; en voor de

Heer onze God die tijdens het millennium op aarde zal wonen.’ (Leringen van kerkpresidenten:
Joseph F. Smith [1998],394–395).

‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen […] beschouwt het als een
onderdeel van haar zending om de letterlijke en geweldige wederkomst van de Zoon van God op
aarde voor te bereiden, die komt om te regeren en onder zijn volk te wonen.’ (Leringen: Joseph F.
Smith, 395

Vraag:

• Welke gedachten of geestelijke ingevingen heb je tijdens deze les gehad over de
taak die de kerk en haar leden hebben om de wereld op de wederkomst voor te
bereiden?

• Hoe word je door anderen op de wederkomst voor te bereiden ook zelf
voorbereid?

Vraag de cursisten aan het eind van de les wat ze gedaan hebben om
andersgelovigen over de boodschap van de herstelling te vertellen.

Leesstof voor de cursisten
• Leer en Verbonden 29:7–9; 34:5–7; 39:19–23; 45:15–46, 56–57; 88:81–87.

• Neil L. Andersen, ‘De wereld op de wederkomst voorbereiden’, Liahona, mei
2011, 49–52.
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Het heilswerk bespoedigen
Inleiding
De afgelopen jaren hebben de leiders van de kerk de profetie
van de Heer benadrukt dat Hij zijn ‘werk [zal] bespoedigen’
(LV 88:73). Het heilswerk bestaat uit zendingswerk, behoud
van bekeerlingen, heractivering, tempelwerk en

familiegeschiedenis, en evangelieonderwijs. Deze les geeft de
cursisten een beter begrip van hun taak als lid van De Kerk
van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen om aan
dit werk deel te nemen.

Achtergrondinformatie
• Dieter F. Uchtdorf, ‘Slaapt u door de herstelling heen?’ Liahona, mei

2014, 58–62.

• ‘Hastening the Work of Salvation’, Ensign, oktober 2013, 36–39.

Lessuggesties
Leer en Verbonden 138:53–56
De Heer bespoedigt zijn werk
Vertel de cursisten dat president Joseph F. Smith kort voor zijn dood een visioen
van de geestenwereld kreeg dat in Leer en Verbonden 138 staat. Hij vernam dat de
leiders van de laatste bedeling en ‘vele anderen’ in het voorsterfelijk leven op hun
aardse taken voorbereid waren. Vraag een cursist Leer en Verbonden 138:53–56
voor te lezen en laat de cursisten letten op de taken die deze leiders in de
voorsterfelijke wereld gekregen hadden.

• Welke taken hadden die leiders in de voorsterfelijke wereld gekregen? Welke
voorbereiding hadden ze daar gekregen?

• Welke taken heb jij misschien in de voorsterfelijke wereld gekregen? Welke
voorbereiding heb je misschien gekregen? (Zie erop toe dat de cursisten bij hun
bespreking het volgende beginsel noemen:we zijn in het voorsterfelijk leven
voorbereid om in de volheid der tijden naar de aarde te komen en voor het
heil van de zielen der mensen te werken.)

Toon het volgende citaat van president Thomas S. Monson en vraag een cursist het
voor te lezen:

‘Beseft u dat de kerk 98 jaar bestond voordat ze honderd ringen telde? Maar
minder dan dertig jaar later waren de volgende honderd een feit. En amper acht
jaar later telde de kerk ruim driehonderd ringen. Nu [in 2014] hebben we meer
dan drieduizend ringen.

‘Waarom groeien we steeds sneller? Omdat we meer in het nieuws zijn? Omdat
we mooie gebouwen hebben?

‘Dat zijn belangrijke zaken, maar de reden waarom de kerk groeit, is dat de Heer heeft
aangegeven dat ze zou groeien. In de Leer en Verbonden heeft Hij gezegd: ‘Zie, Ik zal mijn werk
te zijner tijd bespoedigen’ [LV 88:73].
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‘Wij, de geestkinderen van onze hemelse Vader, zijn in deze tijd naar de aarde gezonden om aan
de bespoediging van dit grote werk deel te nemen.’ ((‘Hastening the Work’, Ensign, juni 2014, 4).

• Waarom zijn we volgens president Monson op dit moment naar de aarde
gestuurd? (Zie erop toe dat de cursisten bij hun bespreking van deze vraag het
volgende beginsel begrijpen:we hebben de taak om het werk van onze
hemelse Vader te bespoedigen.)

• Op welke manieren heb je de Heer zijn werk zien bespoedigen? (Er zijn veel
mogelijke antwoorden, waaronder het verlagen van de zendingsleeftijd, het
toenemend aantal zendelingen, het toenemend aantal tempels, en het
toenemend aantal hulpmiddelen die familiehistorisch werk
makkelijker maken.)

Wijs erop dat die antwoorden het bewijs zijn dat de Heer zijn werk aan beide
kanten van de sluier bespoedigt. Leg uit dat de leiders van de kerk in deze tijd vijf
aspecten van het heilswerk benadrukken en ons vragen om aan die aspecten deel
te nemen om Gods werk in de laatste dagen te bespoedigen. Toon het volgende
citaat van ouderling L. Whitney Clayton van het presidium der Zeventig en laat een
cursist het voorlezen: Laat de cursisten letten op de vijf aspecten die van het
heilswerk deel uitmaken:

‘Levende profeten en apostelen leren ons dat de “leden van de Kerk van Jezus
Christus uitgestuurd worden ‘om in zijn wijngaard te werken voor het heil van de
zielen der mensen’ (LV 138:56). Dit werk bestaat uit zendingswerk, behoud van
bekeerlingen, heractivering, tempelwerk en familiegeschiedenis, en
evangelieonderwijs.” [Handboek 2: de kerk besturen (2010), 5.0.]’ (‘The Work of
Salvation: Then and Now’, Ensign, september 2014, 63).

Laat de cursisten de vijf aspecten opnoemen en zet ze op het bord:

Zendingswerk door leden

Behoud van bekeerlingen

Heractivering van minderactieve leden

Tempelwerk en familiegeschiedenis

Evangelieonderwijs

Leer en Verbonden 88:73
We kunnen allemaal bijdragen tot de bespoediging van het werk van de Heer

Laat een cursist Leer en Verbonden 88:73 voorlezen terwijl de anderen
meelezen. Leg vervolgens uit dat we er allemaal naar behoren te streven

om meer aan de bespoediging van het werk van de Heer bij te dragen. Deel het
uitreikblad uit dat u aan het eind van de les vindt en leg uit dat dit uitreikblad hun
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ideeën kan geven om meer bij te dragen. Vraag de cursisten een of meerdere
citaten op het uitreikblad in stilte te lezen en de vragen op het uitreikblad voor te
bereiden.

Geef de cursisten voldoende tijd om te lezen en zich voor te bereiden en laat dan
een cursist het eerste citaat voorlezen. Vraag enkele cursisten vervolgens naar hun
antwoorden op de drie vragen op het uitreikblad en laat hen zich daarbij op
zendingswerk concentreren. Herhaal dat proces voor alle vijf citaten.

Laat de cursisten inzien dat het belangrijk is om aan het heilswerk deel te nemen
door ze de volgende vragen te stellen:

• Welke zegeningen heb je ontvangen door aan een of meerdere van deze
aspecten van het heilswerk deel te nemen? Welke bijzondere ervaring had je
toen je aan een van deze aspecten deelnam?

Toon het volgende citaat van president Dieter F. Uchtdorf van het Eerste Presidium
en laat een cursist het voorlezen:

‘Wat zullen we na dit leven te vertellen hebben over onze bijdrage aan deze
belangrijke periode en aan de behartiging van het werk van de Heer? Zullen we
kunnen zeggen dat we onze mouwen hebben opgestroopt en met hart, macht,
verstand en sterkte hebben meegewerkt? Of zullen we moeten toegeven dat
onze rol voor het grootste deel die van toeschouwer was?’ (‘Slaapt u door de
herstelling heen?’ Liahona, mei 2014, 59.)

Laat de cursisten plannen maken om meer aan het heilswerk deel te nemen door
de volgende vragen te stellen:

• Op welke manieren heb je anderen zoal het werk van de Heer zien
bespoedigen?

• Op welke manieren ga jij aan de bespoediging van het werk van de Heer
bijdragen?

• Hoe motiveren onze kennis en ons getuigenis van de herstelling ons om meer
aan het heilswerk bij te dragen?

Vraag een paar cursisten te vertellen en getuigen wat ze in deze cursus over de
herstelling van het evangelie geleerd hebben. Getuig tot slot van de waarachtigheid
van de herstelling van het evangelie door de profeet Joseph Smith.

Leesstof voor de cursisten
• Dieter F. Uchtdorf, ‘Slaapt u door de herstelling heen?’ Liahona, mei

2014, 58–62.

Het heilswerk bespoedigen
Denk bij de vijf aspecten van het heilswerk na over deze vragen:
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• Hoe brengen jouw inspanningen in dit aspect van Gods werk anderen dichter tot de
heilszegeningen?

• Welke ervaringen heb je gehad en welke zegeningen heb je ontvangen door aan dit aspect van
het heilswerk van de Heer deel te nemen?

• Wat kun je ongeacht je huidige kerkroeping doen om aan dit aspect van het heilswerk bij
te dragen?

Zendingswerk door leden
Ouderling Neil L. Andersen van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd:

‘Broeders en zusters, zoals de Heer meer zendelingen heeft geïnspireerd om
te dienen, zo opent Hij ook het hart en verstand van meer goede en eerlijke
mensen om zijn zendelingen te ontvangen. U kent ze al of zult ze nog leren
kennen. Ze bevinden zich in uw familie of wonen bij u in de buurt. Ze
passeren u op straat, zitten bij u op school of hebben contact met u via het
internet. U bent ook een belangrijk onderdeel van dit wonder dat zich

ontvouwt.

‘Als u geen voltijdzendeling met een naamplaatje op uw jas bent, is het nu de tijd om er
eentje op uw hart te schilderen. Niet, zoals Paulus heeft gezegd, met inkt geschreven, maar
met de Geest van de levende God.’ [2 Korinthe 3:3.] […] U kunt een bijdrage aan dit
wonder leveren.’ (‘Het is een wonder’, Liahona, mei 2013, 78.)

Behoud van bekeerlingen
Ouderling M. Russell Ballard van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd:

‘Wij moeten ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat ieder lid van de
kerk vriendschap en alle zegeningen van het evangelie ontvangt.

‘President Gordon B. Hinckley heeft ons aan onze taak herinnerd om samen
met de Heer zijn plannen voor de kerk uit te voeren. In een
satellietuitzending heeft president Hinckley gezegd:

‘“De Heer heeft ons het bevel gegeven om het evangelie aan ieder schepsel
te verkondigen. Dat vergt de beste inspanningen van alle zendelingen — zowel voltijd- als
ringzendelingen. Het vergt de beste inspanningen van iedere bisschop, iedere raadgever
van de bisschop en ieder lid van de wijkraad.” (“Find the Lambs, Feed the Sheep”, Ensign,
mei 1999, 107.) Het vergt de beste inspanningen van ieder lid.’ (‘Members Are the Key),
Ensign, september 2000, 10).

Heractivering van minderactieve leden

‘Onze taak [als lid] is onszelf onder te dompelen in het liefhebben en dienen van de
mensen om ons heen — een hulpbehoevende collega troosten, onze vrienden voor een
doopdienst uitnodigen, een oude buur met zijn tuin helpen, een minderactief lid voor een
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maaltijd uitnodigen, of een buur met haar familiegeschiedenis helpen. Dat zijn stuk voor
stuk natuurlijke, vreugdevolle manieren om minderactieven en andersgelovigen deel te
laten uitmaken van ons leven en daardoor ook van het evangelie. Samen met hen de leuke
en de heilige momenten doorbrengen, is misschien wel de meest doeltreffende manier
waarop we in de “wijngaard [van Jezus Christus kunnen] werken voor het heil van de
zielen der mensen” (LV 138:56)” (‘Hastening the Work of Salvation’, Ensign, oktober
2013, 36).

Familiehistorisch en tempelwerk
Ouderling Quentin L. Cook van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd:

‘Onze kerkleiders hebben een duidelijke oproep aan de opkomende
generatie gedaan om voorop te lopen in het gebruik van technologie om de
geest van Elia te ervaren, gegevens over hun voorouders op te zoeken en
tempelverordeningen voor hen te verrichten. Het heilswerk voor zowel de
levenden als de doden zal vooral bespoedigd worden door jullie, jonge
mensen.’ (‘Wortels en takken’, Liahona, mei 2014, 46.)

Evangelieonderwijs

‘De taak om anderen in het evangelie te onderwijzen geldt niet alleen voor hen die formeel
als leerkracht zijn geroepen. Als lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen hebt u de taak om anderen in het evangelie te onderwijzen. Als ouder, zoon,
dochter, man, vrouw, broer, zus, kerkleider, leerkracht, huisonderwijzer, huisbezoekster,
medewerker, buurman, buurvrouw, vriend(in) bent u in de gelegenheid om te onderwijzen.
Soms kunt u openlijk en direct onderwijzen, door uw woorden en uw getuigenis. En u
onderwijst altijd door uw voorbeeld.’ (Onderwijzen geen grotere roeping: handleiding voor
evangelieonderwijs [1999], 3–4).
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omsingeld met vijf keer meer soldaten dan troepen van de 
heiligen. Joseph Smith en andere kerkleiders werden in de 
gevangenis in Liberty opgesloten, waar ze heel de winter 
bleven. De andere heiligen werden uit de staat verdreven.

Bespreek de volgende vragen als groep:

• Welke beginselen kunnen we uit deze verzen leren om 
beter in tijden van tegenstand te volharden?

• Waarom is het belangrijk dat we in tijden van tegenstand 
en nood het voorbeeld van de Heiland volgen? Wat 
gebeurde er in het noorden van Missouri omdat enkele 
heiligen dat niet deden?

• Wanneer heb je gezien dat iemands woorden of daden 
iemand anders een positief beeld van de kerk gaven?
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als tussen verschillende families. In deze tijd worden zulke 
banden gesmeden door tempelhuwelijken tussen mensen die 
ook aan hun eigen familie verzegeld zijn, waardoor verschil-
lende families met elkaar verbonden worden.’ (‘Plural Marri-
age in Kirtland and Nauvoo’, Gospel Topics, lds.org/topics).

Na de dood van de profeet werden veel vrouwen aan hem 
verzegeld die op aarde geen relatie met hem hadden.

Tegenstand tegen het meervoudig huwelijk

Veel godsdienstige en politieke leiders in de VS waren tegen 
het meervoudig huwelijk dat ze immoreel en barbaars von-
den. De heiligen der laatste dagen werden in toespraken, 
boeken, tijdschriften en kranten belachelijk gemaakt. Het 
Amerikaanse Congres keurde wetten goed die de vrijheid 
van de leden van de kerk beperkten en de kerk op financieel 
gebied schade toebrachten door de hoeveelheid onroerend 
goed van de kerk te beperken. ‘Die wettelijke regeling was 
er tenslotte de oorzaak van dat mannen met meer dan één 
vrouw gearresteerd en gevangengezet werden, en dat hun 
het stemrecht, het recht op privacy en de voordelen van 
andere burgerlijke vrijheden werden ontzegd.’ (Ons erfgoed: 
een beknopte geschiedenis van De Kerk van Jezus Christus 
van de Heiligen der Laatste Dagen [1996],97). Tegen 1890 
waren honderden getrouwe heiligen der laatste dagen in de 
gevangenis beland. Anderen doken onder om arrestatie en 
gevangenisstraf te vermijden. Onder die omstandigheden 
kregen veel gezinnen met stress, verdriet, armoede en hon-
gersnood te maken.

Hoewel de wereld hen vanwege het meervoudig huwelijk 
bespotte, verdedigden veel heiligen der laatste dagen het 
gebruik en getuigden dat ze wisten dat het door God bij 
monde van de profeet Joseph Smith geopenbaard was.

Die moeilijke omstandigheden brachten president Wilford 
Woodruff ertoe om de raad van de Heer te zoeken over het 
meervoudig huwelijk. In 1889 instrueerde president Wood-
ruff de leiders van de kerk om niet meer in het beginsel van 
het meervoudig huwelijk te onderwijzen. In 1890 werden er 
nog zeer weinig meervoudige huwelijken voltrokken en die 
gingen tegen de raad van president Woodruff in. Sommigen 
beweerden echter dat de kerk het meervoudig huwelijk nog 
steeds promootte. Daardoor kreeg de kerk nog meer tegen-
stand te verduren. In september 1890 vaardigde president 
Woodruff een manifest uit dat nu bekend staat als Officiële 
verklaring 1 in de Leer en Verbonden.

Het tweede manifest

‘In het manifest [Officiële verklaring 1] stond het voornemen 
van president [Wilford] Woodruff om zich aan de wetten van 
de VS te onderwerpen. Er stond niets in over de wetten van 
andere landen. Sinds het vestigen van kolonies in Mexico en 
Canada hadden de leiders van de kerk meervoudige huwe-
lijken in die landen voltrokken en na oktober 1890 werden 
daar nog steeds in stilte meervoudige huwelijken voltrokken. 
[…] Onder uitzonderlijke omstandigheden werd een klein 
aantal nieuwe meervoudige huwelijken tussen 1890 en 1904 
in de VS voltrokken. Het is onduidelijk of er wettelijke toe-
stemming voor die huwelijken was.’ (‘The Manifesto and the 
End of Plural Marriage’, Gospel Topics, lds.org/topics.)

‘In de aprilconferentie van 1904 vaardigde president [Joseph 
F.] Smith een krachtige verklaring uit, die het tweede mani-
fest genoemd word, waarin stond dat nieuwe meervoudige 
huwelijken met excommunicatie bestraft werden.’ (‘Plural 
Marriage in The Church of Jesus Christ of Latter - day Saints’, 
Gospel Topics, lds.org/topics.)
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van beschermheer van de kerk aanspraak maakte. Hij sprak 
anderhalf uur lang tot de duizenden heiligen die aanwezig 
waren en legde uit waarom hij beschermheer van de kerk 
moest zijn. Enkele mensen zeiden dat zijn toespraak saai was.

President Brigham Young richtte het woord kort tot hen en 
zei dat hij liever naar Nauvoo teruggekomen zou zijn om 
over de dood van de profeet te rouwen dan om een nieuwe 
leider aan te stellen. Hij kondigde aan dat leden en leiders 
die middag om twee uur bijeen zouden komen. Enkele leden 
getuigden later dat toen Brigham Young sprak, ze zijn gelaat 
zagen veranderen en zijn stem hoorden veranderen. Hij leek 
op en klonk als de profeet Joseph Smith.

Emily Smith Hoyt heeft gezegd: ‘Zijn manier van redeneren, 
de uitdrukking op zijn gelaat en het geluid van zijn stem 
brachten mijn hele ziel in beroering. […] Ik wist dat Joseph 
dood was. En toch schrok ik en keek ik meermaals naar het 
spreekgestoelte om te kijken of het Joseph was. Het was niet 
Joseph, maar Brigham Young.’ (Geciteerd in Lynne Watkins 
Jorgensen, ‘The Mantle of the Prophet Joseph Passes to 
Brother Brigham: A Collective Spiritual Witness’, BYU Studies, 
deel 36, nr. 4 [1996–1997], 142.)

Wilford Woodruff heeft geschreven: ‘Als ik hem niet met mijn 
eigen ogen gezien had, zou niemand me hebben kunnen 
overtuigen dat het Joseph Smith niet was. En ieder die beide 
mannen kende, kan dat beamen.’ (In History of the Church, 
deel 7, 236.)

8 augustus 1844, 14.00 uur

Om twee uur kwamen duizenden heiligen samen voor een 
bijeenkomst, waarvan ze wisten dat die belangrijk zou zijn. 

Brigham Young sprak stoutmoedig over het voorstel van Sid-
ney Rigdon om hem beschermheer te maken en over het feit 
dat hij de afgelopen twee jaar van Joseph Smith vervreemd 
geworden was. Vervolgens zei hij:

‘Als het volk wil dat president Rigdon hen leidt, mogen ze 
hem hebben; maar ik zeg u dat het Quorum der Twaalf 
Apostelen de sleutels van het koninkrijk Gods in de hele 
wereld heeft.

‘De Twaalf zijn door Gods vinger aangewezen. Hier staat Brig-
ham, heeft hij zijn taken niet altijd uitgevoerd? Heeft hij ooit 
leugens verteld? Hier staan Heber [C. Kimball] en de rest van 
de Twaalf, een onafhankelijk bestuursorgaan dat de priester-
schapssleutels bezit — de sleutels van het koninkrijk Gods om 
de hele wereld te verlossen. Dat is de waarheid, zo helpe mij 
God. Zij staan naast Joseph en zijn als het Eerste Presidium 
van de kerk.’ (In History of the Church, deel 7, 233.)

Veel heiligen zeiden dat Brigham Young die middag als 
Joseph Smith klonk en op hem leek. Bovendien voelden veel 
leden de Heilige Geest ook tot hen getuigen dat Brigham 
Young en het Quorum der Twaalf Apostelen door God 
geroepen waren om de kerk te leiden. Aan het eind van de 
bijeenkomst stemden de heiligen unaniem om het Quorum 
der Twaalf Apostelen, met Brigham Young aan het hoofd, te 
steunen als leiding van de kerk. Maar niet alle leden van de 
kerk kozen er uiteindelijk voor om de apostelen te volgen. 
Sommigen kozen ervoor om mensen zoals Sidney Rigdon en 
James Strang te volgen die ieder hun eigen kerk stichtten.
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Sommige emigranten werden gedood of raakten gewond, en de 
rest verweerde zich tegen de aanvallers en wist Lee en de indi-
anen terug te dringen. De emigranten plaatsten hun huifkarren 
snel in een dichte cirkel, of kraal, ter bescherming. Er volgden 
nog twee aanvallen gedurende een beleg van vijf dagen op het 
huifkarrenkonvooi.

Op een gegeven moment zagen militieleden uit Cedar City twee 
emigranten die zich buiten de huifkarrencirkel bevonden. De 
militieleden schoten op hen, waarbij er één werd gedood. De 
andere man ontsnapte en berichtte aan het huifkarrenkamp dat 
blanke mannen bij de aanvallen tegen hen betrokken waren. De 
mannen die de aanvallen heimelijk beraamd hadden, werden 
nu aan de kaak gesteld. Mochten de emigranten naar Californië 
doorreizen, dan zou het nieuws zich verspreiden dat heiligen 
der laatste dagen verantwoordelijk waren voor de aanval op het 
huifkarrenkonvooi. De samenzweerders vreesden dat dit nieuws 
negatieve gevolgen voor henzelf en hun volk zou brengen.

Het bloedbad bij Mountain Meadows

In een poging om te voorkomen dat het nieuws zich zou ver-
spreiden dat heiligen der laatste dagen betrokken waren bij de 
aanvallen op het huifkarrenkonvooi, beraamden Isaac Haight, 
John D. Lee en andere plaatselijke kerk-  en militieleiders een 
plan om alle resterende emigranten, op kleine kinderen na, te 
vermoorden. John D. Lee bracht dit plan ten uitvoer door naar 
de emigranten te gaan. Hij zei dat de militie hen tegen verdere 
aanvallen zou beschermen en veilig terug naar Cedar City zou 
begeleiden. Toen de emigranten naar Cedar City liepen, keerden 
de militieleden zich om en schoten op hen. Enkele indianen die 
door de kolonisten gerecruteerd waren, kwamen uit hun schuil-
plaats gesneld om aan de aanval mee te doen. Van de ongeveer 
140 emigranten in het huifkarrenkonvooi bleven slechts 17 
kleine kinderen gespaard.

Twee dagen na het bloedbad kwam James Haslam in Cedar City 
aan met president Youngs antwoordbrief, waarin hij de plaat-
selijke leiders opdroeg het huifkarrenkonvooi met rust te laten. 
‘Toen Haight Youngs woorden las, huilde hij als een kind en kon 
hij alleen de woorden uitbrengen: “Te laat, te laat.”’ (Richard E. 
Turley jr., ‘The Mountain Meadows Massacre’, Ensign, september 
2007, 20.)

Tragische gevolgen

Het bloedbad bij Mountain Meadows had niet alleen de dood 
van ongeveer 120 slachtoffers tot gevolg, maar veroorzaakte 
ook veel leed bij de overlevende kinderen en andere familieleden 
van de slachtoffers. Enkele heiligen der laatste dagen namen 
de zorg voor de kinderen van de emigranten die het bloedbad 
overleefd hadden op zich. In 1859 namen federale ambtenaren 
deze kinderen onder hun hoede en brachten ze naar Arkansas bij 
familieleden terug. De Paiute- indianen kregen door de onte-
rechte blaam voor de misdaad ook leed te verduren.

Kerkleiders werden van het bloedbad op de hoogte 
gesteld

‘Hoewel Brigham Young en andere kerkleiders in Salt Lake City al 
spoedig van het bloedbad op de hoogte werden gesteld, werden 
de mate van betrokkenheid van de kolonisten en de verschrik-
kelijke details van de misdaad hun na verloop van tijd beetje 
bij beetje duidelijker. In 1859 onthieven zij ringpresident Isaac 
Haight en andere vooraanstaande kerkleiders in Cedar City die 
bij het bloedbad een rol hadden gespeeld van hun roeping. In 
1870 excommuniceerden zij Isaac Haight en John D. Lee van de 
kerk.

‘In 1874 werden negen mannen wegens hun rol in het bloedbad 
door een territoriale grand jury aangeklaagd. De meesten van 
hen werden uiteindelijk gearresteerd, hoewel alleen Lee voor de 
misdaad werd berecht, veroordeeld en geëxecuteerd. Een andere 
aangeklaagde werd kroongetuige [hij legde vrijwillig getuigenis 
af en leverde bewijs tegen de andere gedaagden] en anderen 
probeerden jarenlang de arm der wet te ontlopen. Andere mili-
tieleden die het bloedbad hadden aangericht, kampten de rest 
van hun leven met een vreselijk schuldgevoel en terugkerende 
nachtmerries over wat ze hadden gedaan en gezien’. (Richard E. 
Turley jr., ‘The Mountain Meadows Massacre’, Ensign, 20.)

150- jarige herdenking van het bloedbad bij Mountain 
Meadows

President Henry B. Eyring van het Eerste Presidium heeft gezegd:

‘De verantwoordelijkheid voor het bloedbad [bij Mountain 
Meadows] lag bij de plaatselijke leiders van De Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in het gebied bij 
Mountain Meadows, die ook burgerlijke en militaire taken had-
den, en bij leden van de kerk die onder hun leiding werkzaam 
waren. […]

‘Het evangelie van Jezus Christus dat wij aanhangen, veraf-
schuwt het koelbloedig vermoorden van mannen, vrouwen en 
kinderen. Het bepleit vrede en vergeving. Wat lang geleden door 
leden van de kerk [bij Mountain Meadows] is gedaan, is een 
afschuwelijke en onvergeeflijke afwijking van christelijk onder-
richt en gedrag. […] Het lijdt geen twijfel dat goddelijke gerech-
tigheid de verantwoordelijken voor het bloedbad een gepaste 
straf zal opleggen. […]

‘Ik bid dat de God van de hemel, wiens zoons en dochters 
wij zijn, ons mag zegenen om diegenen die hier gestorven 
zijn te eren door elkaar de reine liefde en geest van verge-
vensgezindheid toe te reiken waarvan zijn eniggeboren Zoon 
het toonbeeld is.’ (‘150th Anniversary of Mountain Meadows 
Massacre’, 11 september 2007, mormonnewsroom.org/article/
150th- anniversary- of- mountain- meadows- massacre.
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