
Studieschrift
‘Kennis die zorgvuldig wordt opgeschreven, is kennis die in tijden van nood beschikbaar is. 
U dient geestelijk gevoelige informatie op een heilige plaats te bewaren. Zo toont u de Heer 
dat u die hoogschat. Daarmee verhoogt u uw kansen om nog meer licht te ontvangen.’

Richard G. Scott, ‘Acquiring Spiritual Knowledge’, Ensign, november 1993, 88



Nu wij gedenken dat Jezus Christus twee millennia
geleden geboren is, getuigen wij dat Hij werkelijk
bestaan heeft, dat zijn leven onvergelijkbaar was en

dat zijn grote zoenoffer oneindige kracht bezit. Geen ander
heeft zo’n diepgaande invloed gehad op allen die op aarde
geleefd hebben en nog zullen leven. 

Hij was de grote Jehova van het Oude Testament, de
Messias van het Nieuwe Testament. Onder leiding van zijn
Vader heeft Hij de aarde geschapen. ‘Alle dingen zijn door het
Woord [Christus] geworden en zonder dit is geen ding gewor-
den, dat geworden is’ (Johannes 1:3). Hoewel zondeloos, liet
Hij Zich niettemin dopen om alle gerechtigheid te vervullen.
‘Hij is rondgegaan, weldoende’ (Handelingen 10:38), maar
werd ervoor veracht. Zijn evangelie was een boodschap van
vrede en welbehagen. Hij drukte allen op het hart zijn voor-
beeld te volgen. Hij doorkruiste het land Palestina, waarbij Hij
zieken genas, blinden hun gezichtsvermogen gaf en doden
opwekte. Hij verkondigde eeuwige waarheden, zo leerde Hij
zijn volgelingen dat wij vóór dit leven al bestonden, dat ons
leven op aarde een doel heeft, en dat de zoons en dochters van
God ongekende mogelijkheden hebben in het hiernamaals. 

Hij heeft het avondmaal ingesteld om ons te herinneren aan
zijn grote zoenoffer. Hij is in hechtenis genomen en schuldig
verklaard op grond van lasterlijke aantijgingen, gevonnist om
het gepeupel ter wille te zijn, veroordeeld tot de dood aan het
kruis op Golgota. Hij heeft zijn leven gegeven ter verzoening
van de zonden van het hele mensdom. Zijn plaatsbekledende
lijden was zijn gift aan allen die ooit op aarde zouden leven. 

Wij getuigen plechtig dat zijn leven, waar de hele
menselijke geschiedenis om draait, niet in Betlehem is
begonnen, noch op Golgota is geëindigd. Hij is de
Eerstgeborene van de Vader, de eniggeboren Zoon in het vlees,
de Verlosser van de wereld.

Hij is herrezen uit het graf ‘als eersteling van hen, die
ontslapen zijn’ (1 Korintiërs 15:20). Als herrezen Heer heeft
Hij degenen bezocht die Hij tijdens zijn leven had liefgehad.
Ook is Hij in het oude Amerika onder zijn ‘andere schapen’
werkzaam geweest (zie Johannes 10:16). In de hedendaagse

wereld zijn Hij en zijn Vader verschenen aan de jonge Joseph
Smith, waarmee de lang geleden beloofde bedeling ‘van de
volheid der tijden’ (Efeziërs 1:10) werd ingeluid.

Over de levende Christus heeft de profeet Joseph Smith
geschreven: ‘Zijn ogen waren als een vurige vlam; zijn hoofd-
haar was zo wit als reine sneeuw; de straling van zijn aangezicht
overtrof de glans der zon; en zijn stem was als het geruis van
grote wateren, ja, de stem van Jehova, zeggende:

‘Ik ben de Eerste en de Laatste; Ik ben het, die leeft, Ik ben
het, die werd gedood; Ik ben uw Voorspraak bij de Vader’
(Leer en Verbonden 110:3—4).

Van Hem heeft de profeet ook gezegd: ‘En nu, na de vele
getuigenissen, die van Hem zijn gegeven, is dit het getuigenis,
het allerlaatste, dat wij van Hem geven: Dat Hij leeft!

‘Want wij zagen Hem, namelijk ter rechterhand Gods; en
wij hoorden de stem, die getuigenis gaf, dat Hij de
Eniggeborene des Vaders is — 

‘Dat door Hem, en in Hem, en uit Hem de werelden worden
en werden geschapen, en dat de bewoners ervan Gode gewon-
nen zonen en dochteren zijn’ (Leer en Verbonden 76:22—24).

Wij verklaren plechtig dat zijn priesterschap en zijn kerk op
aarde hersteld zijn — ‘gebouwd op het fundament van de apos-
telen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is’
(Efeziërs 2:20).

Wij getuigen dat Hij eens op aarde zal terugkeren. ‘En de
heerlijkheid des Heren zal zich openbaren, en al het levende
tezamen zal dit zien’ (Jesaja 40:5). Hij zal heersen als Koning
der koningen en regeren als Heer der heren, en elke knie zal
zich buigen en elke tong zal Hem in aanbidding loven. Ieder
van ons zal voor Hem staan om door Hem te worden ge-
oordeeld naar onze werken en de verlangens van ons hart. 

Wij getuigen, als zijn naar behoren geordende apostelen, dat
Jezus de levende Christus is, de onsterfelijke Zoon van God. Hij
is de grote Koning Immanuël, die Zich nu aan de rechterhand
van zijn Vader bevindt. Hij is het licht, het leven en de hoop
van de wereld. Zijn weg is het pad dat leidt tot geluk in dit leven
en tot het eeuwige leven in de wereld hierna. God zij dank voor
de weergaloze gave van zijn goddelijke Zoon.
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Kerkleerbeheersing: 
inleiding
In het Boek van Mormon leert de profeet Helaman zijn 
zoons: ‘En nu, mijn zonen, bedenkt, bedenkt, het is op 
de rots van onze Verlosser, die Christus is, de Zoon 
Gods, dat gij uw fundament moet bouwen’ (Helaman 
5:12). Een fundament op Jezus Christus bouwen — 
wat onder meer inhoudt dat we zijn leer gaan 
begrijpen, geloven en naleven — zal onze bekering 
en toewijding als zijn discipelen versterken, ons 
beschermen tegen de invloeden van de tegenstander, 
en ons helpen om anderen tot zegen te zijn.

Een van de manieren waarop we dit bereiken, is door 
samen in een klas de Schriften een voor een te 
bestuderen. Een andere manier om ons fundament 
op Jezus Christus en zijn leer te bouwen, is door het 
programma Kerkleerbeheersing.

Bij kerkleerbeheersing streven we naar twee 
resultaten:

 1. Goddelijke beginselen voor het verkrijgen van 
geestelijke kennis leren en toepassen
Onze hemelse Vader heeft beginselen geopenbaard 
om geestelijke kennis te kunnen verkrijgen. Deze 
beginselen zijn handelen in geloof, ideeën en 
vragen vanuit een eeuwig perspectief onderzoeken, 
en streven naar dieper inzicht met behulp van door 
God aangewezen bronnen. Wij gaan de kerkleer 
beheersen door deze beginselen toe te passen en 

te leren hoe we antwoorden kunnen vinden op 
leerstellige en historische vragen op een wijze die 
de Heilige Geest uitnodigt om ons geloof in Jezus 
Christus en zijn leer te versterken.

 2. De leer van het evangelie van Jezus Christus en de 
Schriftteksten waarin die leer wordt onderwezen, 
gaan beheersen
Dit resultaat van kerkleerbeheersing wordt bereikt 
door:
 a. Een dieper begrip te ontwikkelen van elk van 

de volgende onderwerpen en de leerstellige 
bepalingen bij elk onderwerp:

• De Godheid
• Het heilsplan
• De verzoening van Jezus Christus
• De herstelling
• Profeten en openbaring
• Priesterschap en priesterschapssleutels
• Verordeningen en verbonden
• Huwelijk en gezin
• Geboden

 b. De leerstellige bepalingen te kennen die in de 
Schriftteksten worden onderwezen en deze 
teksten te kunnen onthouden en vinden.

 c. Elke leerstellige bepaling helder te kunnen 
uitleggen, met behulp van de bijbehorende 
Schriftteksten.

 d. Wat we leren toe te passen in onze dagelijkse 
keuzes en in onze antwoorden op leerstellige, 
sociale en historische kwesties en vragen.

Basisdocument  
kerkleerbeheersing 
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Geestelijke kennis 
verkrijgen
Omdat onze hemelse Vader van ons houdt en wil dat 
wij vooruitgang maken en meer op Hem gaan lijken, 
heeft Hij ons aangespoord om kennis te zoeken, ‘ja, 
door studie en ook door geloof’ (LV 88:118). In onze 
zoektocht naar waarheid kunnen wij Hem volledig 
vertrouwen en bouwen op zijn wijsheid, zijn liefde en 
zijn macht waardoor wij onderwezen en gezegend 
worden. God weet alles en is de bron van alle 
waarheid (zie Mosiah 4:9). Als wij bereid zijn Hem 
ijverig te zoeken, belooft Hij dat Hij ons door de 
Heilige Geest waarheid zal openbaren in ons verstand 
en in ons hart (zie LV 8:2–3).

Om ons te helpen heeft onze hemelse Vader ons 
geleerd hoe wij geestelijke kennis kunnen verkrijgen. 
Hij heeft de voorwaarden gesteld waaraan wij ons 
moeten houden om dergelijke kennis te kunnen 
krijgen. Volgens het goddelijke patroon dat Hij heeft 
ingesteld, moeten wij een eerlijk verlangen hebben 
om de waarheid te kennen (zie Moroni 10:4–5) en 
bereid zijn om te leven volgens wat God heeft 
geopenbaard (zie Johannes 7:17). Ons oprechte 
verlangen zal ons aansporen om waarheid te zoeken 
door gebed (zie Jakobus 1:5–6; 2 Nephi 32:8–9) en 
door grondige studie van het woord van God (zie 
2 Timotheüs 3:15–17; 2 Nephi 32:3).

Soms vinden we nieuwe informatie of hebben we 
vragen over de leer, praktijken of geschiedenis van de 
kerk die moeilijk te begrijpen lijken. Vragen stellen en 
antwoorden zoeken is een essentieel aspect van onze 
inspanning om waarheid te leren. Sommige vragen 
die in onze gedachten komen, kunnen door de 
Heilige Geest geïnspireerd zijn. Geïnspireerde vragen 
moeten als geschenken van God worden beschouwd 
die ons de kans geven om meer inzicht op te doen en 
onze zekerheid te versterken dat de Heer bereid is om 
ons te onderrichten. Waar onze vragen ook vandaan 
mogen komen, wij zijn gezegend met het vermogen 
om zelf na te denken en te redeneren en ons verstand 
en inzicht door de invloed van de Heer te laten 
vergroten en verdiepen. De houding en bedoeling 
waarmee wij vragen stellen en antwoorden zoeken 
hebben een grote invloed op ons vermogen om door 
de Heilige Geest te leren.

De volgende drie beginselen kunnen ons leiden in ons 
streven om eeuwige waarheid te leren kennen en te 
begrijpen en onze vragen of problemen op te lossen: in 
geloof handelen, ideeën en vragen onderzoeken vanuit 
een eeuwig perspectief, en naar meer inzicht streven 
met behulp van door God aangewezen bronnen.

1. In geloof handelen
We handelen in geloof als we ervoor kiezen God te 
vertrouwen en ons eerst tot Hem te wenden door 
oprecht gebed, studie van zijn leringen en 
gehoorzaamheid aan zijn geboden.

In ons streven om dingen te begrijpen en zorgen weg 
te nemen, is het belangrijk dat we bouwen op het 
getuigenis dat we al hebben van Jezus Christus, de 
herstelling van zijn evangelie, en de leringen van zijn 
geordende profeten. Ouderling Jeffrey R. Holland houdt 
ons voor: ‘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 2013, 94). 
De Heer zelf nodigt ons uit: ‘Vertrouw op [Hem] bij 
iedere gedachte; twijfel niet, vrees niet’ (LV 6:36).

In periodes waarin we niet direct antwoord op onze 
vragen vinden, is het goed om te bedenken dat hoewel 
onze hemelse Vader alles heeft geopenbaard wat nodig 
is voor ons heil, Hij nog niet alle waarheid heeft 
geopenbaard. In onze zoektocht naar antwoorden 
moeten we in geloof leven — in het vertrouwen dat 
we uiteindelijk de antwoorden zullen krijgen die we 
zoeken (zie Spreuken 3:5–6; Ether 12:6). Als we trouw 
zijn aan de waarheid en het licht welke we al hebben 
ontvangen, ontvangen we meer. Antwoorden op onze 
vragen en gebeden komen vaak ‘regel op regel, 
voorschrift op voorschrift’ (2 Nephi 28:30).

2. Ideeën en vragen vanuit een 
eeuwig perspectief onderzoeken

Om leerstellige ideeën, vragen en sociale kwesties 
vanuit een eeuwig perspectief te onderzoeken, 
plaatsen we ze eerst in de context van het heilsplan 
en de leringen van de Heiland. We vragen de Heilige 
Geest ons te helpen om de dingen te kunnen zien 
zoals de Heer ze ziet. Op die manier kunnen we de 
vraag gaan herformuleren (anders tegen de vraag gaan 
aankijken) en ideeën op basis van de waarheidsnorm 
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van de Heer in plaats van de uitgangspunten of 
vooronderstellingen van de wereld baseren (zie 
1 Korinthe 2:5, 9–11). We doen dat door vragen te 
stellen als ‘Wat weet ik al over onze hemelse Vader, zijn 
plan, en hoe Hij met zijn kinderen handelt?’ en ‘Welke 
evangelieleringen houden verband met dit idee of deze 
kwestie of verduidelijken deze?’

Zelfs vragen die met historische gebeurtenissen te 
maken hebben, moeten misschien vanuit een eeuwig 
perspectief worden bekeken. Naarmate wij ons 
steviger verankeren aan ons vertrouwen in onze 
hemelse Vader en zijn heilsplan, gaan we dingen 
duidelijker zien. Het kan ons ook helpen om 
geschiedkundige vraagstukken in de juiste historische 
context te plaatsen tegen de achtergrond van de 
cultuur en normen van die tijd in plaats van 
hedendaagse perspectieven en attitudes toe te passen.

Het is belangrijk om te bedenken dat historische 
details niet de verlossende macht van verordeningen, 
verbonden en leer hebben. Afgeleid worden door 
minder belangrijke details en daardoor voorbijgaan 
aan het zich ontvouwende wonder van de herstelling, 
is net als het onderzoeken van een cadeauverpakking 
maar geen oog hebben voor het prachtige cadeau zelf.

3. streef naar meer inzicht met behulp 
van door god aangewezen bronnen

Als onderdeel van het aangewezen proces voor het 
verkrijgen van geestelijke kennis heeft de Heer 
bronnen beschikbaar gesteld waardoor Hij waarheid 
en leiding aan zijn kinderen openbaart. Deze bronnen 
zijn het licht van Christus, de Heilige Geest, de 
Schriften, ouders, en kerkleiders. Het Eerste Presidium 
en het Quorum der Twaalf Apostelen — in deze tijd de 
profeten van de Heer op aarde — zijn een onmisbare 
bron van waarheid. De Heer heeft deze personen 
gekozen en geordend om namens Hem te spreken.

Er zijn ook andere betrouwbare bronnen waaruit we 
de waarheid kunnen leren. Maar de oprechte zoekers 
naar waarheid moeten alert zijn op onbetrouwbare 
informatiebronnen. Wij leven in een tijd waarin velen 
‘het kwade goed noemen en het goede kwaad’ (Jesaja 
5:20). Satan is de vader van leugens. Hij wil de waarheid 
verdraaien en ons zover krijgen dat we ons van de Heer 
en zijn aangewezen dienstknechten afkeren. Als we 
antwoorden en leiding zoeken bij de bronnen die de 
Heer heeft aangewezen, kunnen we de zegen 

ontvangen om waarheid van dwaling te onderscheiden. 
Onbetrouwbare bronnen leren herkennen en 
vermijden, kan ons beschermen tegen verkeerde 
informatie en tegen hen die geloof willen vernietigen.

anderen helpen geestelijke kennis te 
verkrijgen
Hoe kunnen we anderen die vragen hebben of de leer, 
praktijken of geschiedenis van de kerk onderzoeken 
het beste helpen in hun zoektocht naar waarheid? 
Hier volgen een paar manieren waarop we hen 
kunnen helpen:

Luister aandachtig en met een gebed in je hart: 
Luister aandachtig voordat je antwoord geeft, en 
probeer de vragen die zij stellen te verduidelijken en 
begrijpen. Probeer de ware intentie achter hun vragen 
en hun gevoelens en overtuigingen te begrijpen.

Leer en getuig van de waarheden van het evangelie: 
Haal toepasselijke leringen uit de Schriften en van de 
hedendaagse profeten aan en leg uit hoe deze een 
verschil in jouw leven hebben gemaakt. Help hen met 
wie je spreekt hun vragen te bekijken of herformuleren 
binnen de context van het evangelie en het heilsplan.

Nodig hen uit om in geloof te handelen: Bedenk dat 
de Heer van ons verwacht dat wij zelf naar geestelijke 
kennis zoeken. Daarom nodigen wij anderen uit om 
in geloof te handelen door gebed, gehoorzaamheid 
aan de geboden, en ijverig het woord van God te 
onderzoeken, met behulp van door God aangewezen 
bronnen, vooral het Boek van Mormon. Vraag hen, 
waar van toepassing, te denken aan ervaringen 
waarbij ze de Heilige Geest hebben gevoeld en vast 
te houden aan eeuwige waarheden die ze hebben 
geleerd totdat ze meer kennis krijgen.

Kom erop terug: Bied aan om antwoorden te zoeken; 
kom er later op terug en vertel wat je geleerd hebt. 
Je kunt ook samen op zoek gaan naar antwoorden. 
Geef aan dat je vertrouwen hebt in de belofte van de 
Heer dat Hij persoonlijke openbaring zal geven.
Gerelateerde verwijzingen: Jeremia 1:4–5; Amos 3:7; Mattheüs 
5:14–16; Mattheüs 16:15–19; Johannes 15:16; Johannes 17:3; Efeze 
2:19–20; Efeze 4:11–14; 2 Nephi 2:27; Mosiah 18:8–10; 3 Nephi 
18:15, 20–21; LV 1:37–38; LV 18:15–16; LV 21:4–6

Gerelateerde leerstellige onderwerpen: De Godheid: De Heilige 
Geest ; De verzoening van Jezus Christus: Geloof in Jezus Christus; 
Profeten en openbaring; Geboden
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Leerstellige onderwerpen

1. de godheid
De Godheid bestaat uit drie afzonderlijke personen: 
God de eeuwige Vader; zijn Zoon, Jezus Christus; en 
de Heilige Geest. De Vader en de Zoon hebben een 
tastbaar, verheerlijkt lichaam van vlees en beenderen, 
en de Heilige Geest is een persoon van geest (zie 
LV 130:22–23). Ze hebben hetzelfde doel en zijn 
volkomen eensgezind in de uitvoering van het 
heilsplan van onze hemelse Vader.
Gerelateerde verwijzingen: Genesis 1:26; Lukas 24:36–39; 
Geschiedenis van Joseph Smith 1:15–20

God de Vader
God de Vader is het Opperwezen dat wij aanbidden. 
Hij is de Vader van onze geest (zie Hebreeën 12:9). 
Hij is volmaakt, almachtig en alwetend. Hij is ook 
rechtvaardig, barmhartig en menslievend. God houdt 
op volmaakte wijze van al zijn kinderen, en allen zijn 
voor Hem gelijk (zie 2 Nephi 26:33). Zijn werk en 
heerlijkheid is het de onsterfelijkheid en het eeuwige 
leven van de mens tot stand te brengen.
Gerelateerde verwijzingen: Johannes 17:3; Mosiah 4:9; Mozes 1:39

Jezus Christus
Jezus Christus is de Eerstgeborene van de Vader in de 
geest en de Eniggeborene van de Vader in het vlees. 
Onder leiding van de Vader heeft Jezus Christus de 
hemel en de aarde geschapen. Hij is de Jehova van 
het Oude Testament en de Messias van het Nieuwe 
Testament.
Jezus Christus doet in alles de wil van de Vader. Hij 
leefde zonder zonde en deed verzoening voor de 
zonden van de hele mensheid (zie 3 Nephi 11:10–11). 
Zijn leven is het perfecte voorbeeld voor ons eigen 
leven (zie 3 Nephi 12:48). Hij was het eerstgeboren 
kind van onze hemelse Vader. In deze tijd staat Hij, net 
als in tijden vanouds, aan het hoofd van zijn kerk. Hij 
zal in macht en heerlijkheid terugkeren en gedurende 
het duizendjarig rijk op aarde regeren (zie LV 29:10–
11). Hij zal de hele mensheid oordelen.
Omdat Jezus Christus onze Heiland en onze 
Middelaar bij de Vader is, moeten alle gebeden, zegens 
en priesterschapsverordeningen in zijn naam worden 
gedaan (zie 3 Nephi 18:15, 20–21).

Gerelateerde verwijzingen: Jesaja 53:3–5; Lukas 24:36–39; 1 Korinthe 
15:20–22; Openbaring 20:12; Alma 7:11–13; Alma 34:9–10; Helaman 
5:12; Moroni 7:45, 47–48; LV 1:30; LV 6:36; LV 18:10–11; LV 
19:16–19; LV 76:22–24

Gerelateerd onderwerp: De verzoening van Jezus Christus

De Heilige Geest
De Heilige Geest is het derde lid van de Godheid. 
Hij is een persoon van geest en heeft geen lichaam 
van vlees en beenderen. Er wordt vaak naar Hem 
verwezen als de Geest, de Geest van God, de Geest 
des Heren en de Trooster.
De Heilige Geest getuigt van de Vader en de Zoon, 
openbaart alle waarheid, en heiligt wie zich bekeren 
en zich laten dopen. Door de macht van de Heilige 
Geest kunnen wij geestelijke gaven ontvangen. Dat 
zijn zegeningen of vermogens die de Heer ons geeft 
voor ons eigen welzijn en om ons in staat te stellen 
anderen te dienen en tot zegen te zijn.
Gerelateerde verwijzingen: Johannes 3:5; 1 Korinthe 2:5, 9–11; 2 Nephi 
32:3; 2 Nephi 32:8–9; Mosiah 3:19; Mosiah 18:8–10; 3 Nephi 27:20; 
Moroni 7:45, 47–48; Moroni 10:4–5; LV 8:2–3; LV 130:22–23

Gerelateerde onderwerpen: Geestelijke kennis verkrijgen; 
Verordeningen en verbonden

2: het heilsplan
In het voorsterfelijk bestaan heeft onze hemelse Vader 
een plan voorgesteld dat ons de kans biedt om aan 
Hem gelijk te worden en de onsterfelijkheid en het 
eeuwige leven te beërven (zie Mozes 1:39). Om dit 
plan te laten slagen en meer te worden zoals onze 
Vader in de hemel is, moeten we Hem en zijn Zoon, 
Jezus Christus, leren kennen en een correct begrip 
hebben van hun karakter en eigenschappen (zie 
Johannes 17:3).

In de Schriften wordt dit plan van onze hemelse 
Vader het heilsplan, het grote plan van geluk, het 
verlossingsplan en het plan van barmhartigheid 
genoemd. Het plan omvat de schepping, de val, 
de verzoening van Jezus Christus, en alle wetten, 
verordeningen en leerstellingen van het evangelie. 
Morele keuzevrijheid — het vermogen om zelfstandig 
te kiezen en te handelen — neemt ook een essentiële 
plaats in het plan van onze hemelse Vader in. Onze 
eeuwige vooruitgang hangt af van de manier waarop 
we onze keuzevrijheid gebruiken (zie Jozua 24:15; 
2 Nephi 2:27).
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Jezus Christus staat centraal in het plan van onze 
hemelse Vader. Het heilsplan stelt ons in staat om 
volmaakt te worden, een volheid van vreugde te 
ontvangen, onze familieband tot in de eeuwigheid 
te laten voortduren, en voor eeuwig in de 
tegenwoordigheid van God te leven.
Gerelateerde verwijzingen: Maleachi 4:5–6; 3 Nephi 12:48; LV 131:1–4

Het voorsterfelijk leven
Wij zijn kinderen van onze hemelse Vader en 
woonden vóór onze geboorte als geestkind bij Hem 
(zie Abraham 3:22–23). In dat voorsterfelijk bestaan 
namen we samen met andere geestkinderen van onze 
hemelse Vader deel aan een raadsvergadering. In die 
raadsvergadering presenteerde onze hemelse Vader 
zijn plan en verbond de voorsterfelijke Jezus Christus 
Zich ertoe de Heiland te zijn.
Wij kozen ervoor om het plan van onze hemelse Vader 
te volgen. Wie onze hemelse Vader en Jezus Christus 
navolgden, werd toegestaan dit aardse, sterfelijke 
leven door te maken op weg naar het eeuwige leven. 
Lucifer, ook een geestzoon van God, verzette zich 
tegen het plan. Hij werd de Satan, en hij en zijn 
volgelingen werden uit de hemel geworpen en hun 
werd een lichaam en het sterfelijk leven ontzegd.
Gerelateerde verwijzingen: Jeremia 1:4–5; Hebreeën 12:9; 2 Nephi 
2:27;  3 Nephi 11:10–11

De schepping
Jezus Christus heeft de hemelen en de aarde op 
aanwijzing van de Vader geschapen (zie LV 76:22–24). 
De schepping van de aarde was een wezenlijk 
onderdeel van Gods plan. Op aarde konden we een 
stoffelijk lichaam krijgen, getoetst en beproefd worden 
en goddelijke eigenschappen ontwikkelen.
Adam was de eerste mens op aarde. God schiep Adam 
en Eva naar zijn beeld. Ieder mens — man en vrouw 
— is geschapen naar het beeld van God (zie Genesis 
1:26–27). Het geslacht is een essentieel kenmerk 
van iemands voorsterfelijke, sterfelijke en eeuwige 
identiteit en doel.

De val
In de hof van Eden huwde God Adam en Eva. Toen 
Adam en Eva in de hof woonden, waren ze nog steeds 
in Gods tegenwoordigheid. Ze hadden daar voor 
eeuwig kunnen leven. Ze leefden in onschuld. God 
voorzag in hun behoeften.

In de hof van Eden gaf God Adam en Eva hun 
keuzevrijheid. Hij verbood ze om van de verboden 
vrucht te eten — de vrucht van de boom der kennis 
van goed en kwaad. Als ze zich aan dat gebod hielden, 
konden ze in de hof blijven. Maar Adam en Eva 
begrepen nog niet dat als ze in de hof bleven, ze geen 
vooruitgang konden maken door in de sterfelijkheid 
tegenwerking te ondervinden. Zij kenden geen 
vreugde, omdat ze geen verdriet en pijn konden 
ervaren. Ook konden ze geen kinderen krijgen.
Satan verleidde Adam en Eva om van de verboden 
vrucht te eten en zij kozen ervoor om dat te 
doen. Vanwege die keuze werden ze uit Gods 
tegenwoordigheid geworpen en kwamen zij in een 
gevallen en sterfelijk staat. De overtreding van Adam 
en Eva en de daaropvolgende veranderingen — met 
inbegrip van de lichamelijke en geestelijke dood 
— worden de val genoemd. De geestelijke dood 
is de verbanning uit Gods tegenwoordigheid. De 
lichamelijke dood is de scheiding van het sterfelijk 
lichaam en de geest.
De val maakt een onmisbaar deel uit van het heilsplan 
van onze hemelse Vader. Door de val konden Adam en 
Eva kinderen krijgen. Zij en hun nageslacht konden 
vreugde en verdriet ervaren, tussen goed en kwaad 
onderscheiden, en vooruitgang maken (zie 2 Nephi 
2:22–25). Als afstammelingen van Adam en Eva 
overerven wij in dit leven hun gevallen staat. Wij leven 
niet meer in Gods tegenwoordigheid en zijn aan de 
lichamelijke dood onderworpen. Wij worden ook op de 
proef gesteld door de moeilijkheden van het dagelijkse 
leven en door de verleidingen van de tegenstander. 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de overtreding van 
Adam en Eva, maar wij zijn wel verantwoordelijk voor 
onze eigen zonden. Door de verzoening van Jezus 
Christus kunnen wij de negatieve gevolgen van de val 
overwinnen, vergeving voor onze zonden ontvangen, 
en uiteindelijk een volheid van vreugde ervaren.
Gerelateerde verwijzingen: Genesis 1:28; Mosiah 3:19; Alma 34:9–10

Gerelateerd onderwerp: De verzoening van Jezus Christus

Het sterfelijk leven
Het sterfelijk leven is een tijd om te leren, een tijd 
waarin we laten zien dat we onze keuzevrijheid 
gebruiken om alles te doen wat de Heer heeft 
geboden en ons op het eeuwige leven voorbereiden 
door goddelijke eigenschappen te ontwikkelen. We 
doen dit door geloof te oefenen in Jezus Christus 
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en zijn verzoening, ons te bekeren, de verlossende 
verordeningen en verbonden te ontvangen zoals de 
doop en bevestiging, en getrouw tot het einde van ons 
sterfelijke leven te volharden in het navolgen van het 
voorbeeld van Jezus Christus.
In het sterfelijk leven zijn onze geest en ons lichaam 
verenigd. Daardoor kunnen we ons ontwikkelen op 
manieren die in ons voorsterfelijk leven niet mogelijk 
waren. Omdat onze Vader in de hemel een tastbaar 
lichaam van vlees en beenderen heeft, hebben wij ons 
lichaam nodig om vooruitgang te maken en meer op 
Hem te gaan lijken. Ons lichaam is heilig en moet 
als een gave van onze hemelse Vader gerespecteerd 
worden (zie 1 Korinthe 6:19–20).
Gerelateerde verwijzingen: Jozua 24:15; Mattheüs 22:36–39; Johannes 
14:15; 2 Nephi 2:27; 3 Nephi 12:48; Moroni 7:45, 47–48; LV 
130:22–23

Gerelateerde onderwerpen: De Godheid; De verzoening van Jezus 
Christus; Verordeningen en verbonden; Geboden

Leven na de dood
Na onze dood gaat onze geest naar de geestenwereld 
in afwachting van de opstanding. De geesten van de 
rechtvaardigen worden ontvangen in een staat van 
geluk, die we paradijs noemen. Zij die sterven zonder 
kennis van de waarheid en zij die in de sterfelijkheid 
ongehoorzaam zijn, komen na dit leven op een 
tijdelijke plaats die de gevangenis in de geestenwereld 
wordt genoemd.
Iedereen zal uiteindelijk de kans krijgen om 
de beginselen van het evangelie te leren en de 
verordeningen en verbonden ervan te ontvangen. Vele 
getrouwen zullen het evangelie prediken aan wie zich 
in de gevangenis in de geestenwereld bevinden. Zij 
die ervoor kiezen het evangelie aan te nemen, zich 
bekeren, en de heilsverordeningen aanvaarden die in 
de tempels voor hen worden verricht, zullen tot de 
opstanding in het paradijs zijn (zie 1 Petrus 4:6).
De opstanding is de hereniging van ons lichaam 
van geest en ons volmaakte lichaam van vlees en 
beenderen. Na de opstanding zijn we onsterfelijk 
— onze geest en ons lichaam zullen nooit meer 
gescheiden worden. Iedereen die geboren wordt, 
zal herrijzen omdat Jezus Christus de dood 
heeft overwonnen (zie 1 Korinthe 15:20–22). De 
rechtschapenen staan eerder op dan de goddelozen 
en komen voort in de eerste opstanding.

Het laatste oordeel vindt na de opstanding plaats. 
Jezus Christus zal een ieder oordelen om de eeuwige 
heerlijkheid vast te stellen die hij of zij ontvangt. 
Hij zal Zich bij dit oordeel baseren op zijn of haar 
verlangens en gehoorzaamheid aan Gods geboden 
(zie Openbaring 20:12).
Er zijn drie koninkrijken van heerlijkheid: het celestiale 
koninkrijk, het terrestriale koninkrijk en het telestiale 
koninkrijk (zie 1 Korinthe 15:40–42). Wie kloekmoedig 
in het getuigenis van Jezus en gehoorzaam aan de 
beginselen en verordeningen van het evangelie zijn, 
zullen met hun rechtvaardige familieleden in de 
tegenwoordigheid van God de Vader en zijn Zoon, 
Jezus Christus, leven.
Gerelateerde verwijzingen: Lukas 24:36–39; Johannes 17:3; LV 131:1–4

Gerelateerde onderwerpen: De verzoening van Jezus Christus; 
Verordeningen en verbonden

3. de verzoening van Jezus christus
Jezus Christus werd in de voorsterfelijke 
raadsvergadering als onze Heiland en Verlosser 
geordend. Hij kwam naar de aarde en leed en stierf 
vrijwillig om de gehele mensheid te verlossen van de 
negatieve gevolgen van de val en om de straf voor 
onze zonden te voldoen. De overwinning van Jezus 
Christus over de geestelijke en lichamelijke dood door 
zijn lijden, dood en opstanding wordt de verzoening 
genoemd. Zijn offer is gebracht voor een ieder van 
ons en laat zien hoe oneindig kostbaar elk kind van 
onze hemelse Vader is (zie LV 18:10–11).

Het is alleen door Jezus Christus dat wij verlost 
kunnen worden omdat Hij de enige was die een 
oneindige en eeuwige verzoening voor de gehele 
mensheid tot stand kon brengen (zie Alma 34:9–10). 
Alleen Hij had de macht om over de lichamelijke 
dood te zegevieren. Van zijn moeder, Maria, een 
sterfelijke vrouw, erfde Hij het vermogen om te 
sterven. Van God, zijn onsterfelijke Vader, erfde Hij de 
macht om eeuwig te leven of zijn leven af te leggen 
en dit weer op te nemen. Alleen Hij kon ons verlossen 
van onze zonden. Omdat Hij een volmaakt, zondeloos 
leven heeft geleid, hadden de eisen van de 
gerechtigheid geen vat op Hem en kon Hij de schuld 
betalen voor diegenen die zich bekeren.

De verzoening van Jezus Christus bestond uit het 
lijden voor de zonden van het mensdom in de hof van 
Gethsémané, het vergieten van zijn bloed, zijn lijden 
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en dood aan het kruis en zijn letterlijke opstanding uit 
het graf. Hij was de eerste die uit de dood opstond. Hij 
verrees uit het graf met een verheerlijkt, onsterfelijk 
lichaam van vlees en beenderen (zie Lukas 24:36–39). 
Dankzij zijn verzoening zal de gehele mensheid 
verrijzen met een volmaakt, onsterfelijk lichaam en 
terug worden gebracht in Gods tegenwoordigheid 
om geoordeeld te worden. Het zoenoffer van Jezus 
Christus opende voor ons de enige weg naar reiniging 
en vergeving van onze zonden zodat wij voor eeuwig 
in Gods tegenwoordigheid kunnen leven (zie Jesaja 
1:18; LV 19:16–19).

Als onderdeel van zijn verzoening heeft Jezus Christus 
niet alleen voor onze zonden geleden, maar ook de 
pijnen, verleidingen, ziekten en zwakheden van alle 
mensen doorgemaakt (zie Jesaja 53:3–5; Alma 7:11–
13). Hij begrijpt ons lijden, omdat Hij dat zelf heeft 
meegemaakt. Als wij in geloof tot Hem komen, zal 
de Heiland ons de kracht geven om onze lasten te 
dragen en taken te verrichten die we op eigen kracht 
niet zouden kunnen volbrengen (zie 
Mattheüs11:28–30; Ether 12:27).

Toen Jezus de prijs voor onze zonden betaalde, nam 
Hij daarmee niet onze verantwoordelijkheid weg. Om 
zijn offer te aanvaarden, gereinigd te worden van onze 
zonden, en het eeuwige leven te beërven, moeten we 
geloof oefenen in Hem, ons bekeren en laten dopen, 
de Heilige Geest ontvangen, en getrouw tot het einde 
van ons leven volharden.
Gerelateerde verwijzingen: Johannes 3:5; 1 Korinthe 15:20–22; Mosiah 
3:19; 3 Nephi 11:10–11; 3 Nephi 27:20; LV 76:22–24

Gerelateerde onderwerpen: De Godheid: Jezus Christus; Het heilsplan: 
de val; Verordeningen en verbonden

Geloof in Jezus Christus
Het eerste beginsel van het evangelie is geloof in de 
Heer Jezus Christus. Ons geloof brengt ons alleen 
verlossing als dit verankerd is in Jezus Christus (zie 
Helaman 5:12).
Geloof in Christus houdt in een vast geloof te hebben 
dat Hij de eniggeboren Zoon van God en de Heiland 
en Verlosser van de wereld is. We moeten inzien dat 
we alleen bij onze hemelse Vader kunnen terugkeren 
als we onze hoop vestigen op de oneindige verzoening 
van zijn Zoon en door Jezus Christus te vertrouwen en 
zijn leringen te volgen. Geloof is meer dan passief iets 
aannemen; het komt tot uitdrukking in onze leefwijze 

(zie Jakobus 2:17–18). Geloof kan toenemen door te 
bidden, de Schriften te bestuderen en Gods geboden 
te onderhouden.
Gerelateerde verwijzingen: Spreuken 3:5–6; Ether 12:6; LV 6:36

Gerelateerd onderwerp: Geestelijke kennis verkrijgen

Bekering
Geloof in Jezus Christus en onze liefde voor Hem 
en onze hemelse Vader brengen ons tot bekering. 
Bekering maakt deel uit van het plan van onze 
hemelse Vader voor al zijn kinderen die toerekenbaar 
voor hun keuzes zijn. Deze gave is mogelijk door de 
verzoening van Jezus Christus. Het is een verandering 
van ons denken en ons hart. Het houdt in dat we ons 
afkeren van zonden en onze gedachten, daden en 
verlangens op God richten en onze wil op de zijne 
afstemmen (zie Mosiah 3:19).
Bekering is inzien dat wij hebben gezondigd; berouw 
hebben, of een ‘droefheid voelen die overeenkomstig 
de wil van God is’ (2 Korinthe 7:10) voor zonden die 
we hebben begaan; onze zonden aan onze hemelse 
Vader en zo nodig aan anderen belijden; deze zonden 
niet meer herhalen; waar mogelijk de schade die 
onze zonden anderen hebben toegebracht herstellen; 
en ons hele leven ernaar streven Gods geboden te 
gehoorzamen (zie LV 58:42–43). De Heer belooft ons 
dat Hij bij de doop onze zonden vergeeft; elke keer 
dat we oprecht aan het avondmaal deelnemen met het 
verlangen om de Heiland te gedenken en zijn geboden 
te onderhouden, hernieuwen we dat verbond.
Door oprechte bekering en de genade die ons door 
de verzoening van Jezus Christus wordt aangereikt, 
kunnen we vergeving van God ontvangen en 
gemoedsrust hebben. We ervaren de invloed van de 
Geest dan overvloediger, en zijn beter voorbereid om 
eeuwig met onze hemelse Vader en zijn Zoon te leven.
Gerelateerde verwijzingen: Jesaja 1:18; Johannes 14:15; 3 Nephi 27:20; 
LV 19:16–19

Gerelateerd onderwerp: Verordeningen en verbonden

4. de herstelling
God heeft zijn evangelie in deze laatste dagen 
hersteld door zijn waarheden, priesterschapsgezag en 
kerk opnieuw op de aarde te vestigen. Profeten 
vanouds hebben de herstelling van het evangelie in 
deze laatste dagen voorspeld (zie Jesaja 29:13–14; 
Handelingen 3:19–21).
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De herstelling begon in 1820. God de Vader en zijn 
Zoon, Jezus Christus, zijn verschenen aan Joseph 
Smith in antwoord op Josephs gebed en hebben 
hem geroepen als profeet van de herstelling (zie 
Geschiedenis van Joseph Smith 1:15–20). God heeft 
Joseph Smith geroepen als getuige van de levende 
Christus in deze laatste dagen. Als profeet van de 
herstelling heeft Joseph Smith het Boek van Mormon 
door de gave en macht van God vertaald (zie LV 
135:3). Samen met de Bijbel getuigt het Boek van 
Mormon van Jezus Christus en bevat het de volheid 
van het evangelie (zie Ezechiël 37:15–17). Het Boek 
van Mormon is ook een getuige van de roeping van 
Joseph Smith als profeet en van de waarheid van de 
herstelling.

Als onderdeel van de herstelling heeft God hemelse 
boodschappers gestuurd om het Aäronisch en 
Melchizedeks priesterschap te herstellen. Op zijn 
aanwijzing is de kerk toen op 6 april 1830 opnieuw 
op de aarde gesticht. Omdat zij door God zelf is 
opgericht, is De Kerk van Jezus Christus van de 
Heiligen der Laatste Dagen ‘de enige ware en levende 
kerk op het oppervlak der gehele aarde’ (LV 1:30).
Gerelateerde verwijzingen: Amos 3:7; Efeze 2:19–20; Efeze 4:11–14; 
LV 13:1; LV 76:22–24; LV 107:8

Gerelateerde onderwerpen: De Godheid; Profeten en openbaring

Afval
De herstelling in deze laatste dagen van Gods 
waarheden, priesterschapsgezag en kerk was nodig 
vanwege de afval. Afval is het wegvallen van een of 
meer mensen van de waarheden van het evangelie.
Na de kruisiging van de Heiland en de dood van 
zijn apostelen keerden veel mensen zich af van de 
waarheden die de Heiland had onderwezen (zie 
2 Thessalonicenzen 2:1–3). Beginselen van het 
evangelie en delen van de heilige Schriften werden 
veranderd of gingen verloren. Er werden onbevoegde 
wijzigingen aangebracht in de organisatie van de kerk 
en de verordeningen van het priesterschap. Door deze 
wijdverbreide verdorvenheid moest de Heer het gezag 
en de sleutels van het priesterschap van de aarde 
weghalen. Hoewel er veel goede en eerlijke mensen 
waren die God aanbaden volgens het licht dat ze 
bezaten en antwoord op hun gebeden kregen, moest 
de wereld het zonder goddelijke openbaring door 
levende profeten stellen. Deze periode staat bekend 
als de grote afval.

Door de hele wereldgeschiedenis heen zijn er periodes 
van algehele afvalligheid geweest.
Gerelateerde onderwerpen: Profeten en openbaring; Priesterschap en 
priesterschapssleutels; Verordeningen en verbonden

Bedeling
Als kinderen van God tot afval zijn vervallen, strekt 
Hij liefdevol zijn arm naar hen uit door profeten te 
roepen en wederom de zegeningen van het evangelie 
door zijn profeten aan het volk toe te bedelen. 
Een tijdsperiode waarin de Heer zijn waarheden, 
priesterschapsgezag en verordeningen openbaart, 
wordt een bedeling genoemd. Het is een tijdperk 
waarin de Heer minimaal één bevoegde dienstknecht 
op aarde heeft die het heilige priesterschap draagt, en 
die de goddelijke volmacht heeft om het evangelie te 
verbreiden en de verordeningen ervan te verrichten.
Er vonden bedelingen plaats met Adam, Henoch, 
Noach, Abraham, Mozes, Jezus Christus en anderen. 
De herstelling van het evangelie in deze laatste dagen, 
die de Heer begon door middel van de profeet Joseph 
Smith, volgt dit patroon van bedelingen.
In elke bedeling streven de Heer en zijn profeten ernaar 
de Zion te vestigen. Het woord Zion  verwijst naar het 
verbondsvolk van de Heer dat rein van hart is, één is 
in gerechtigheid, en voor elkaar zorgt (zie Mozes 7:18). 
Zion is ook de plaats waar de reinen van hart wonen.
We leven nu in de laatste bedeling, de bedeling van 
de volheid der tijden. Het is de enige bedeling die niet 
in afval zal eindigen. De Kerk van Jezus Christus van 
de Heiligen der Laatste Dagen zal uiteindelijk de hele 
aarde vullen en eeuwig bestaan (zie Daniël 2:44).
Gerelateerde onderwerpen: Profeten en openbaring; Priesterschap en 
priesterschapssleutels; Verordeningen en verbonden

5. Profeten en openbaring
Een profeet is iemand die door God is geroepen om in 
zijn naam te spreken (zie Jeremia 1:4–5; Amos 3:7; 
Johannes 15:16; LV 1:37–38). Profeten getuigen van 
Jezus Christus en verkondigen zijn evangelie. Zij 
maken Gods wil en ware karakter bekend. Ze spreken 
zich uit tegen zonde, waarschuwen tegen de gevolgen 
ervan, en helpen ons om niet misleid te worden (zie 
Ezechiël 3:16–17; Efeze 4:11–14). Soms voorzeggen zij 
gebeurtenissen die in de toekomst liggen. Profeten 
kunnen deze verantwoordelijkheid dragen omdat ze 
gezag en openbaring van God ontvangen.
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Als God met zijn kinderen communiceert, noemen 
we dat openbaring. Openbaring komt meestal door 
indrukken, gedachten en gevoelens van de Heilige 
Geest. Openbaring gebeurt ook door middel van 
visioenen, dromen of het bezoek van een engel.

Tijdens zijn aardse bediening en ook in deze tijd heeft 
de Heer zijn kerk gesticht op het fundament van 
profeten en apostelen (zie Efeze 2:19–20). De president 
van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen is Gods profeet voor alle mensen op 
aarde. Wij steunen de president van de kerk als profeet, 
ziener en openbaarder, en als de enige persoon op 
aarde die voor de hele kerk openbaring ontvangt. Als 
we de leringen van de president van de kerk getrouw 
ontvangen en gehoorzamen, zal God ons zegenen en 
zullen wij misleiding en het kwaad overwinnen (zie LV 
21:4–6). We steunen ook de raadgevers in het Eerste 
Presidium en de leden van het Quorum der Twaalf 
Apostelen als profeten, zieners en openbaarders.

In de Schriften — de Bijbel, het Boek van Mormon, de 
Leer en Verbonden en de Parel van grote waarde — 
staan openbaringen van vroegere en hedendaagse 
profeten. Door de woorden van de profeten te 
bestuderen, leren we de waarheid kennen en krijgen 
we leiding.

Hoewel God openbaring door profeten geeft om 
al zijn kinderen te leiden, kan ieder voor zich ook 
openbaring ontvangen als hulp bij specifieke 
behoeften, verantwoordelijkheden en vragen, en als 
versterking van ons getuigenis. Maar persoonlijke 
inspiratie van de Heer zal nooit de openbaringen 
tegenspreken die God door zijn profeten geeft.
Gerelateerde verwijzingen: Abraham 3:22–23; Mattheüs 16:15–19; 
2 Timotheüs 3:15–17; 2 Nephi 32:3; LV 8:2–3; LV 76:22–24

Gerelateerde onderwerpen: Geestelijke kennis verkrijgen; 
Priesterschap en priesterschapssleutels

6. Priesterschap en 
priesterschapssleutels

Het priesterschap is de oneindige macht en het 
eeuwige gezag van God. Door het priesterschap 
bestuurt God de hemelen en de aarde die Hij heeft 
geschapen. Door deze macht verlost en verhoogt Hij 
zijn kinderen.

God verleent het priesterschapsgezag aan de 
mannelijke leden van de kerk die zich aan de 

kerkelijke normen houden, zodat zij in zijn naam het 
heil van zijn kinderen teweeg kunnen brengen (zie LV 
121:36, 41–42).

De sleutels van het priesterschap zijn de rechten van 
presidentschap, ofwel de macht die God aan de mens 
geeft om zijn koninkrijk op aarde te besturen en te 
leiden (zie Mattheüs 16:15–19). Priesterschapssleutels 
zijn nodig om leiding te kunnen geven aan de 
prediking van het evangelie en de bediening van de 
heilsverordeningen.

Jezus Christus bezit alle sleutels van het priesterschap 
met betrekking tot zijn kerk. Hij heeft ieder van zijn 
apostelen alle sleutels verleend met betrekking tot 
het koninkrijk van God op aarde. De president van 
de kerk is de enige persoon die bevoegd is om 
al deze priesterschapssleutels uit te oefenen. 
Tempelpresidenten, zendingspresidenten, 
ringpresidenten, bisschoppen en quorumpresidenten 
dragen ook priesterschapssleutels waarmee zij het 
werk waartoe zij zijn geroepen, kunnen presideren 
en besturen.

Ieder die in de kerk een taak vervult, man of vrouw, 
wordt daarvoor geroepen op aanwijzing van iemand 
die priesterschapssleutels bezit. Daarmee maken zij 
aanspraak op de benodigde macht om te dienen en 
de taken van hun roeping te verrichten (zie LV 42:11).

Broeders die het Aäronisch en Melchizedeks 
priesterschap ontvangen, gaan de eed en het verbond 
van het priesterschap aan. Als zij hun roeping 
grootmaken en de Heer en zijn dienstknechten 
getrouw ontvangen, verkrijgen zij de zegeningen van 
de verhoging. Op dezelfde wijze wordt vrouwen de 
zegeningen van de verhoging beloofd als ze getrouw 
zijn aan de verbonden die ze met de Heer hebben 
gesloten.
Gerelateerde verwijzingen: Johannes 15:16; Efeze 2:19–20

Gerelateerde onderwerpen: De herstelling; Profeten en openbaring; 
Verordening en verbonden

Aäronisch priesterschap
Het Aäronisch priesterschap wordt vaak het 
voorbereidend priesterschap genoemd. Het Aäronisch 
priesterschap omvat de sleutels ‘van de bediening 
van engelen en van het evangelie van bekering en 
van de doop’ (LV 13:1). Door de uitoefening van 
dit priesterschap wordt het avondmaal klaargezet, 
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gezegend en bediend. De ambten in het Aäronisch 
priesterschap zijn diaken, leraar, priester en bisschop.

Melchizedeks priesterschap
Het Melchizedeks priesterschap is het hogere, 
of grotere priesterschap en ‘omvat het recht van 
presideren en bezit de macht en het gezag over 
alle ambten in de kerk, in alle tijdperken van de 
wereld, om geestelijke zaken te besturen’ (LV 107:8). 
Alle zegeningen, verordeningen, verbonden en 
organisaties van de kerk worden bediend en bestuurd 
door het gezag van de president van de kerk, die de 
president van het Melchizedeks priesterschap is. Dit 
priesterschap is aan Adam gegeven en is altijd op 
aarde als de Heer zijn evangelie heeft geopenbaard. 
De ambten in het Melchizedeks priesterschap zijn: 
ouderling, hogepriester, patriarch, zeventig en apostel.
Gerelateerde verwijzing: Efeze 4:11–14

7. Verordeningen en verbonden
Verordeningen
Een verordening is een gewijde handeling die verricht 
wordt met het gezag van het priesterschap. Elke 
verordening is door God ingesteld om geestelijke 
waarheden over te brengen.
Sommige verordeningen zijn van essentieel belang 
voor onze verhoging en worden heilsverordeningen 
genoemd. Alleen door de heilsverordeningen te 
ontvangen en de daarbij behorende verbonden na te 
leven, kunnen wij alle zegeningen ontvangen die door 
de verzoening van Jezus Christus beschikbaar worden 
gesteld. Zonder deze heilsverordeningen kunnen 
wij niet worden zoals onze hemelse Vader nu is of 
terugkeren om voor eeuwig in zijn tegenwoordigheid 
te leven (zie LV 84:20–22). De heilsverordeningen 
worden verricht op aanwijzing van hen die daartoe 
de priesterschapssleutels bezitten.
De eerste heilsverordening van het evangelie is de 
doop door onderdompeling door iemand die daartoe 
het gezag bezit. De doop is noodzakelijk om lid van 
de kerk te worden en om het celestiale koninkrijk in te 
gaan (zie Johannes 3:5).
Nadat iemand is gedoopt, bevestigen een of meer 
dragers van het Melchizedeks priesterschap hem of 
haar als lid van de kerk en verlenen hem of haar de 
gave van de Heilige Geest (zie 3 Nephi 27:20). De gave 
van de Heilige Geest verschilt van de invloed van de 

Heilige Geest. Vóór de doop kan iemand de invloed 
van de Heilige Geest voelen en een getuigenis van de 
waarheid ontvangen. Als de gave van de Heilige Geest 
is verleend, heeft iemand die zijn of haar verbonden 
naleeft het recht op het voortdurende gezelschap van 
de Heilige Geest.
Andere heilsverordeningen zijn bijvoorbeeld ordening 
van een man tot het Melchizedeks priesterschap, 
de tempelbegiftiging en de huwelijksverzegeling. 
In de tempel kunnen deze heilsverordeningen ook 
plaatsvervangend voor de doden worden verricht. 
Plaatsvervangende verordeningen zijn alleen van 
kracht als de overledenen die verordeningen in 
de geestenwereld aannemen en de bijbehorende 
verbonden nakomen.
Andere verordeningen, zoals het zalven van zieken en 
een naam en een zegen geven aan kinderen, zijn ook 
van belang voor onze geestelijke ontwikkeling.
Gerelateerde verwijzingen: Maleachi 4:5–6; Mattheüs 16:15–19; 
1 Petrus 4:6; LV 131:1–4

Gerelateerde onderwerpen: De Godheid: de Heilige Geest; Het 
heilsplan: het leven na de dood; De verzoening van Jezus Christus; 
Priesterschap en priesterschapssleutels

Verbonden
Een verbond is een heilige overeenkomst tussen 
God en de mens. God stelt de voorwaarden van het 
verbond en wij beloven te doen wat Hij ons vraagt. 
God belooft ons dan bepaalde zegeningen voor onze 
gehoorzaamheid (zie Exodus 19:5–6; LV 82:10). Als we 
onze verbonden niet naleven, ontvangen we ook de 
beloofde zegeningen niet.
Alle heilsverordeningen van het priesterschap gaan 
altijd van een verbond vergezeld. Zo sluiten wij door 
de doop een verbond met de Heer (zie Mosiah 18:8–
10), en mannen die het Melchizedeks priesterschap 
ontvangen gaan daarmee de eed en het verbond van 
het priesterschap aan. Wij hernieuwen verbonden die 
wij hebben gesloten door aan het avondmaal deel te 
nemen.
Daarnaast sluiten wij verbonden wanneer we 
de heilsverordeningen van de begiftiging en de 
huwelijksverzegeling in de tempel ontvangen. Door te 
leven volgens de evangelienormen die de Heer heeft 
gesteld, maken wij ons klaar om in de tempel aan 
verordeningen deel te nemen en verbonden te sluiten 
(zie Psalmen 24:3–4). Het is essentieel dat we het 
waardig zijn om de tempel binnen te gaan, want de 
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tempel is letterlijk het huis des Heren. De tempel is de 
heiligste plek op aarde om God te aanbidden.

8. huwelijk en gezin
Het huwelijk tussen man en vrouw is door God 
ingesteld. Het gezin ligt aan de basis van zijn heilsplan 
en van ons geluk (zie Genesis 2:24; LV 49:15–17). 
Alleen door het verbond van het celestiale huwelijk 
te sluiten en dit getrouw na te leven, kunnen man 
en vrouw hun goddelijke, eeuwige potentieel 
verwezenlijken (zie 1 Korinthe 11:11; LV 131:1–4).

God heeft zijn kinderen geboden zich te 
vermenigvuldigen en de aarde te vervullen (zie 
Genesis 1:28). Het heilige voortplantingsvermogen 
mag alleen gebruikt worden tussen een man en een 
vrouw die wettig met elkaar zijn gehuwd (zie Genesis 
39:9; Alma 39:9). Man en vrouw hebben de plechtige 
taak om van elkaar en van hun kinderen te houden, 
en voor elkaar en hun kinderen te zorgen. Ouders 
moeten hun kinderen in liefde en rechtschapenheid 
opvoeden en voorzien in hun stoffelijke en geestelijke 
behoeften.

De kans op een gelukkig gezinsleven is het grootst 
als de leringen van de Heer Jezus Christus eraan 
ten grondslag liggen. De vader heeft de goddelijke 
opdracht om zijn gezin met liefde en in 
rechtschapenheid te presideren en te voorzien in de 
levensbehoeften. De taak van de moeder is op de 
eerste plaats de zorg voor de kinderen. Vader en 
moeder hebben de plicht om elkaar als gelijkwaardige 
partners met deze heilige taken te helpen.

Door het goddelijke plan van geluk is het mogelijk 
dat de familieband ook na de dood blijft bestaan. De 
aarde is geschapen en het evangelie is geopenbaard, 
opdat er gezinnen konden worden gesticht en voor 
eeuwig worden verzegeld en verhoogd. Door middel 
van familiegeschiedenis en tempelwerk kunnen wij 
de verordeningen en verbonden van het evangelie 
aan onze voorouders beschikbaar stellen (zie 
Maleachi 4:5–6).

(Aangepast overgenomen uit ‘Het gezin: een 
proclamatie aan de wereld’, Liahona, nov. 2010, p. 129.)
Gerelateerde verwijzingen: Mozes 1:39; Genesis 1:26–27; Exodus 
20:3–17; Mattheüs 16:15–19; Johannes 17:3; 1 Korinthe 6:19–20;  
2 Nephi 2:22–25; Mosiah 2:41; Alma 41:10; LV 84:20–22

Gerelateerde onderwerpen: Het heilsplan; Geboden

9. geboden
Geboden zijn de wettelijke vereisten die God geeft om 
ons te helpen vooruitgang te maken en te worden zoals 
Hij nu is. De geboden zijn een uiting van Gods liefde 
voor ons. We tonen Hem onze liefde door zijn geboden 
te onderhouden (zie Johannes 14:15). De geboden 
onderhouden brengt altijd geluk en zegeningen van de 
Heer met zich mee (zie Mosiah 2:41; Alma 41:10). De 
Heer geeft nooit een gebod zonder de weg te bereiden 
om dat te volbrengen (zie 1 Nephi 3:7).

De twee fundamenteelste geboden zijn: ‘Gij zult de 
Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met 
geheel uw ziel en met geheel uw verstand.’ En: ‘Gij 
zult uw naaste liefhebben als uzelf’ (zie Mattheüs 
22:36–39). Wij kunnen God liefhebben en dienen door 
ervoor te kiezen anderen lief te hebben en te dienen 
(zie Mosiah 2:17; Moroni 7:45, 47–48).

Een van de eerste geboden aan de mens was om de 
sabbat te heiligen. God gebiedt zijn kinderen Hem te 
eren door op de sabbat zijn wil te doen in plaats van 
de onze, en Hij belooft grote zegeningen aan hen die 
deze dag heiligen (zie Jesaja 58:13–14).

De tien geboden zijn een essentieel onderdeel van het 
evangelie. Het zijn eeuwige beginselen, noodzakelijk 
voor onze verhoging (zie Exodus 20:3–17). De Heer 
heeft ze lang geleden aan Mozes geopenbaard en ze 
in hedendaagse openbaringen bevestigd.

Gods geboden zijn onder meer dagelijks bidden, het 
woord van God bestuderen, ons bekeren, de wet van 
kuisheid gehoorzamen, een volledige tiende betalen 
(zie Maleachi 3:8–10), vasten (zie Jesaja 58:6–7), 
anderen vergeven (zie LV 64:9–11), het woord van 
wijsheid onderhouden (zie LV 89:18–21), en anderen 
het evangelie leren (zie Mattheüs 5:14–16; LV 18:15–
16).
Gerelateerde verwijzingen: Genesis 39:9; 2 Timotheüs 3:15–17; Jakobus 
1:5–6; 2 Nephi 32:3; 2 Nephi 32:8–9; Mosiah 18:8–10; Alma 39:9;  
3 Nephi 18:15, 20–21; LV 58:42–43; LV 82:10

Gerelateerde onderwerpen: Geestelijke kennis verkrijgen; De verzoening 
van Jezus Christus: bekering; Verordeningen en verbonden

Ga voor meer informatie over deze onderwerpen naar 
gospeltopics. lds. org of raadpleeg Trouw aan het geloof: 
evangeliewijzer (2004).
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Schriftteksten kerkleerbeheersing
Hier volgt een lijst met alle 100 teksten kerkleerbeheersing:

oude testament nieuwe testament Boek van mormon leer en Verbonden en 
 kerkgeschiedenis

mozes 1:39 mattheüs 5:14–16 1 nephi 3:7 gJs 1:15–20

mozes 7:18 mattheüs 11:28–30 2 nephi 2:22–25 lV 1:30

abraham 3:22–23 mattheüs 16:15–19 2 nephi 2:27 lV 1:37–38

genesis 1:26–27 mattheüs 22:36–39 2 nephi 26:33 lV 6:36

genesis 1:28 lukas 24:36–39 2 nephi 28:30 lV 8:2–3

genesis 2:24 Johannes 3:5 2 nephi 32:3 lV 13:1

genesis 39:9 Johannes 7:17 2 nephi 32:8–9 lV 18:10–11

exodus 19:5–6 Johannes 14:15 mosiah 2:17 lV 18:15–16

exodus 20:3–17 Johannes 15:16 mosiah 2:41 lV 19:16–19

Jozua 24:15 Johannes 17:3 mosiah 3:19 lV 21:4–6

Psalmen 24:3–4 handelingen 3:19–21 mosiah 4:9 lV 29:10–11

spreuken 3:5–6 1 korinthe 2:5, 9–11 mosiah 18:8–10 lV 42:11

Jesaja 1:18 1 korinthe 6:19–20 alma 7:11–13 lV 49:15–17

Jesaja 5:20 1 korinthe 11:11 alma 34:9–10 lV 58:42–43

Jesaja 29:13–14 1 korinthe 15:20–22 alma 39:9 lV 64:9–11

Jesaja 53:3–5 1 korinthe 15:40–42 alma 41:10 lV 76:22–24

Jesaja 58:6–7 efeze 2:19–20 helaman 5:12 lV 82:10

Jesaja 58:13–14 efeze 4:11–14 3 nephi 11:10–11 lV 84:20–22

Jeremia 1:4–5 2 thessalonicenzen 2:1–3 3 nephi 12:48 lV 88:118

ezechiël 3:16–17 2 timotheüs 3:15–17 3 nephi 18:15, 20–21 lV 89:18–21

ezechiël 37:15–17 hebreeën 12:9 3 nephi 27:20 lV 107:8

daniël 2:44 Jakobus 1:5–6 ether 12:6 lV 121:36, 41–42

amos 3:7 Jakobus 2:17–18 ether 12:27 lV 130:22–23

maleachi 3:8–10 1 Petrus 4:6 moroni 7:45, 47–48 lV 131:1–4

maleachi 4:5–6 openbaring 20:12 moroni 10:4–5 lV 135:3
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 Deze proclamatie heeft president Gordon B. Hinckley op 23 september 1995 in de algemene 
bijeenkomst van de zustershulpvereniging in Salt Lake City (Utah) voorgelezen. 

  HET EERSTE PRESIDIUM EN DE RAAD DER TWAALF APOSTELEN VAN 
DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN    WIJ, HET EERSTE PRESIDIUM  en de Raad der Twaalf Apostelen van 

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, 
verklaren plechtig dat het huwelijk tussen man en vrouw van 
Godswege is geboden en dat het gezin centraal staat in het plan 
van de Schepper voor de eeuwige bestemming van zijn kinderen.

   IEDER MENS  — man of vrouw — is geschapen naar het beeld van 
God. Ieder is een geliefde geestzoon of -dochter van hemelse 
Ouders, en als zodanig heeft ieder een goddelijke aard en bestem-
ming. Het geslacht is een essentieel kenmerk van iemands voor-
sterfelijke, sterfelijke en eeuwige identiteit en doel.

   IN HET VOORSTERFELIJKE LEVEN  kenden en aanbaden geestzo-
nen en -dochters God als hun eeuwige Vader, en aanvaardden 
zijn plan waardoor zijn kinderen een stoffelijk lichaam konden 
krijgen en aardse ervaringen konden opdoen om vooruitgang te 
maken op weg naar volmaking en om uiteindelijk hun godde-
lijke bestemming als erfgenaam van het eeuwige leven te verwe-
zenlijken. Het goddelijk plan van geluk maakt het mogelijk dat 
familiebanden ook na de dood blijven bestaan. Heilige veror-
deningen en verbonden die in heilige tempels beschikbaar zijn, 
maken het mogelijk dat de mens in de tegenwoordigheid van 
God terugkeert en dat het gezin voor eeuwig verenigd wordt.

   HET EERSTE GEBOD  dat God aan Adam en Eva gaf, had betrek-
king op hun vermogen om als man en vrouw kinderen te krij-
gen. Wij verklaren dat Gods gebod aan zijn kinderen om zich te 
vermenigvuldigen en de aarde te vervullen van kracht blijft. Wij 
verklaren ook dat God geboden heeft dat het heilige voortplan-
tingsvermogen alleen gebruikt mag worden tussen een man en 
een vrouw die wettig met elkaar gehuwd zijn.

   WIJ VERKLAREN  dat de manier waarop het sterfelijk leven tot 
stand komt door God is voorgeschreven. Wij bevestigen de hei-
ligheid van het leven en het belang ervan in Gods eeuwige plan.

   MAN EN VROUW  hebben de plechtige taak om van elkaar en 
van hun kinderen te houden, en voor elkaar en hun kinde-
ren te zorgen. Kinderen ‘zijn een erfdeel des Heren’ ( Psalmen 
127:3 ). Ouders hebben de heilige plicht om hun kinderen in 

liefde en rechtschapenheid op te voeden, te voorzien in hun 
stoffelijke en geestelijke behoeften, en ze te leren dat ze elkaar 
moeten liefhebben en helpen, de geboden van God moeten 
naleven, en gezagsgetrouwe burgers behoren te zijn, waar ze 
zich ook bevinden. De echtelieden — de moeders en vaders — 
zullen door God verantwoordelijk worden gehouden voor het 
nakomen van deze verplichtingen.

   HET GEZIN  is door God ingesteld. Het huwelijk van man en vrouw 
is van essentieel belang in zijn eeuwige plan. Kinderen hebben er 
recht op om binnen het huwelijk geboren te worden, en te worden 
opgevoed door een vader en een moeder die de huwelijksgelofte 
met volledige trouw eren. De kans op een gelukkig gezinsleven 
is het grootst als de leringen van de Heer Jezus Christus eraan 
ten grondslag liggen. Een geslaagd huwelijk en een hecht gezin 
worden gegrondvest op, en in stand gehouden met, de beginselen 
van geloof, gebed, bekering, vergeving, respect, liefde, mededo-
gen, werk en gezonde ontspanning. Volgens het goddelijk plan 
behoort de vader zijn gezin met liefde en in rechtschapenheid te 
presideren. Hij heeft tot taak te voorzien in de levensbehoeften en 
de bescherming van zijn gezin. De taak van de moeder is op de 
eerste plaats de zorg voor de kinderen. Vader en moeder hebben 
de plicht om elkaar als gelijkwaardige partners met deze heilige 
taken te helpen. Invaliditeit, overlijden of andere omstandighe-
den kunnen individuele aanpassing noodzakelijk maken. Andere 
familieleden behoren zo nodig steun te verlenen.

   WIJ WAARSCHUWEN  degenen die het verbond van huwelijks-
trouw schenden, hun partner of kinderen mishandelen, of hun 
taken in het gezin niet nakomen, dat zij op een dag aan God 
rekenschap moeten afl eggen. Verder waarschuwen wij ervoor 
dat het verval van het gezin de rampen voor personen, gemeen-
schappen en volken tot gevolg zal hebben die de profeten van 
vroeger en nu voorzegd hebben.

   WIJ DOEN EEN BEROEP OP  burgers en overheidsdienaren met 
verantwoordelijkheidsbesef overal ter wereld om maatregelen 
te bevorderen die erop gericht zijn het gezin als de fundamentele 
eenheid van de maatschappij te handhaven en te versterken.   

 HET GEZIN
  EEN PROCLAMATIE 

AAN DE WERELD
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Het doel van seminaries en instituten voor 
godsdienstonderwijs
Onze opdracht is zorgen dat jongeren en jongvolwassenen de leringen 
van de verzoening van Jezus Christus begrijpen en 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.
S&I- leerkrachten en - cursisten worden in het bijzonder aangemoedigd 
de basisprincipes van evangelieonderwijs en - studie te implementeren 
om die doelen te verwezenlijken.

Van leerkrachten en cursisten wordt verwacht dat zij:
• Onderwijzen en leren met de Geest.
• Een liefdevolle, respectvolle en doelgerichte leeromgeving creëren.
• De Schriften dagelijks bestuderen en de cursusstof lezen.
• De context en inhoud van de Schriftteksten en de woorden van de 

profeten begrijpen.
• De waarheid en het belang van de leerstellingen en beginselen van het 

evangelie herkennen, begrijpen, voelen en toepassen.
• De leerstellingen en beginselen van het evangelie uitleggen, uitdragen 

en ervan getuigen.
• Kerkleerbeheersing verwezenlijken.


