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Inleiding

OVERZICHT

Presidenten van de kerk — boek voor de leerkracht bestaat uit 15 hoofdstukken.
Ieder hoofdstuk behandelt een van de presidenten van de kerk en is in twee delen
verdeeld: ‘Deel 1: zijn jonge jaren’ en ‘Deel 2: de rest van zijn leven’. De tijdsperiode
die in ieder deel van het leven van de profeet behandeld wordt, verschilt per profeet.
We hebben getracht het lesmateriaal zo in te delen dat ieder onderdeel in één les
te behandelen is.

INDELING VAN DE HOOFDSTUKKEN IN DIT LESBOEK

Historische achtergrond. Ieder deel van een hoofdstuk — ‘Deel 1: zijn jonge
jaren’ en ‘Deel 2: de rest van zijn leven’ — begint met een inleiding over de profeet
en de gebeurtenissen in de kerk in die periode.

Gebeurtenissen, hoogtepunten en leringen. In het deel ‘Gebeurtenissen,
hoogtepunten en leringen’ staan lesideeën die betrekking hebben op de subkopjes
waaronder ze staan vermeld. Ieder lesidee wordt met een pictogram ( ) aangegeven.
Naast de ideeën om de cursisten bij de les te betrekken, staan er in dit deel van het
lesboek aanvullende verhalen of interessante gegevens over de profeet. Leerkrachten
behoren de cursisten te helpen om het leven van de profeten te bestuderen en te
ontdekken door welke beginselen zij zich lieten leiden. De cursisten worden aange-
moedigd om die beginselen in hun eigen leven toe te passen en ernaar te streven
meer op de Heiland te gaan lijken.

AANVULLENDE HULPMIDDELEN

Presidenten van de kerk — tijdbalk. Achterin dit lesboek staat een tijdbalk
van de presidenten van de kerk, van Joseph Smith tot en met Gordon B. Hinckley.
Op de tijdbalk staan ook enkele belangrijke gebeurtenissen in de kerk, de Verenigde
staten en de wereld vermeld. Het kan nuttig zijn om bij ieder nieuw hoofdstuk
opnieuw naar de tijdbalk te verwijzen.

Presidenten van de kerk, dvd. Presidents of the Church, dvd, (godsdienst 345,
2003; artikel 54047) is afzonderlijk bij het distributiecentrum te bestellen. Deze set
met drie Engelstalige dvd’s bevat een documentaire, een getuigenis en een fotogalerij
van elke president van de kerk van Joseph Smith tot en met Gordon B. Hinckley.
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DEEL 1: ZIJN JONGE JAREN

HISTORISCHE ACHTERGROND

Joseph Smith werd op 23 december 1805 in Sharon, Windsor County (Vermont),
geboren. In die tijd was een groot deel van het oosten van de Verenigde Staten een
onbewoonde wildernis. Hardwerkende gezinnen konden het land ontginnen en in
hun onderhoud voorzien. Nadat ze in verscheidene nederzettingen in Vermont
en New Hampshire gewoond hadden, verhuisde de familie Smith in 1816 naar
Palmyra (New York). Later, in 1818, kochten ze een boerderij in de nabijgelegen
gemeente Farmington (later Manchester genoemd), en ontgonnen ze zo’n veertig
hectare land. De heuvel Cumorah, waar de platen begraven lagen, lag vijf kilome-
ter bij de boerderij van de familie Smith vandaan.

GEBEURTENISSEN, HOOGTEPUNTEN EN LERINGEN

De presidenten van de kerk zijn profeten van God

Laat van de dvd Presidents of the Church (godsdienst 345, 2003; artikel 54047,
Engelstalig) vijf of zes getuigenissen van de meest recente presidenten van de kerk
zien. Zeg niet wie er aan het woord is. (NB: de getuigenissen van Wilford Woodruff,
en Joseph F. Smith tot en met Gordon B. Hinckley zijn hun eigen stem. De getui-
genissen van Joseph Smith, Brigham Young, John Taylor en Lorenzo Snow zijn
door anderen ingesproken. Vraag de cursisten of ze de stemmen van deze profeten
herkennen. U kunt ze naar alle getuigenissen laten luisteren, hun antwoorden
laten opschrijven en ze vervolgens de juiste antwoorden geven. Als ze naar alle
getuigenissen hebben geluisterd, laat u de cursisten Leer en Verbonden 1:4–5, 14,
38 lezen. Stel de volgende vragen:

• Wat staat er in deze teksten over de profeten?

• Wat is de rol van profeten in de kerk?

• Waarom is het de moeite waard om het leven van de presidenten van de kerk te
bestuderen?

Joseph Smith werd in een sterk godsdienstig gezin geboren

Geef minimaal een dag voor de les twee cursisten een kopie van de pagina’s 15–19
van De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden (godsdienst 341–343). Laat de
ene cursist de godsdienstige achtergrond samenvatten van de grootouders van
Joseph Smith aan zijn vaders kant, en de andere cursist de godsdienstige achter-
grond van zijn grootouders aan zijn moeders kant.

H o o f d s t u k  1 J o s e p h  S m i t h2
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Teken op het bord de stamboom van Joseph Smith zoals in het onderstaande
voorbeeld:

Bespreek in het kort de godsdienstige achtergrond van de ouders en grootouders
van Joseph Smith: verwijs de cursisten naar de derde alinea in de linker kolom op
pagina 3 van het lesmateriaal voor de cursist, over de godsdienstige overtuiging
van Joseph Smith sr. en Lucy Mack Smith. Van tevoren hebt u enkele cursisten
gevraagd om verslag uit te brengen over de godsdienstige achtergrond van de
grootouders van Joseph Smith. Geef hen daar nu de gelegenheid voor. Zorg ervoor
dat de cursisten begrijpen dat de voorouders van Joseph Smith hem een godsdien-
stig erfgoed hadden gegeven, waardoor hij zich op de herstelling van het evangelie
kon voorbereiden. Bespreek deze uitspraak die Asael Smith vóór de geboorte van
zijn kleinzoon Joseph Smith deed:

De profeet Joseph Smith heeft daarover geschreven:

‘Mijn grootvader, Asael Smith, heeft lang geleden voorspeld dat er een profeet
uit zijn familie zou voortkomen, en mijn grootmoeder was er zeker van dat ik
dat was. Mijn grootvader Asael overleed in East Stockholm, St. Lawrence county
(New York), nadat hij een exemplaar van het Boek van Mormon had gekregen
en bijna helemaal had gelezen. Hij verklaarde dat ik de profeet was van wie
hij al lang geleden wist dat hij uit zijn familie zou voortkomen.’ (History of the
Church, deel 2, p. 443.)

‘Het is tot mijn ziel doorgedrongen dat een van mijn nakomelingen een werk
zal verkondigen dat een revolutie in de godsdienstige wereld tot stand zal
brengen.’ (Geciteerd door George Q. Cannon, Life of Joseph Smith, the Prophet
[1986], p. 26.)

Joseph Smith jr.

Joseph Smith sr.

Lucy Mack

Asael Smith

Mary Duty

Solomon Mack

Lydia Gates
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Getuig dat u weet dat de Heer de herstelling van het evangelie al lang voor de
geboorte van de profeet Joseph Smith had voorbereid. Joseph Smith werd geboren
in een gezin waar hij de karaktereigenschappen kon ontwikkelen en de waarheden
kon leren waardoor hij op het werk van de Heer werd voorbereid.

Vraag: Hoe kunnen ouders hun kinderen aanmoedigen om rechtschapen te leven?

Bespreek het volgende getuigenis van president Brigham Young:

Door zijn ervaringen en karaktereigenschappen werd Joseph erop voorbereid om
de Heer te dienen

Vraag: Wat zijn enkele karaktereigenschappen van de profeet Joseph Smith?

Leg uit dat de jonge Joseph Smith in zijn jeugd bepaalde ervaringen had waardoor
hij de rest van zijn leven werd beïnvloed. Aan de hand van de voorbeelden in het
boek voor de cursist (zie pp. 3–4) en de volgende drie voorbeelden, vertelt u over
enkele gebeurtenissen uit het leven van Joseph Smith. Vraag de cursisten hoe
Joseph Smith door iedere ervaring werd voorbereid op het werk waartoe de Heer
hem van tevoren had geordend.

1. Joseph Smith was standvastig in tijden van ontbering.

In 1816 ging Joseph Smith sr. met ene meneer Howard naar Palmyra (New York)
om de verhuizing van het gezin voor te bereiden. Ondertussen pakte het gezin
thuis hun spullen in om te kunnen vertrekken zodra ze bericht van Josephs vader
zouden ontvangen. Het gezin zou met een andere meneer Howard mee reizen,
een neef van de man die met Josephs vader naar Palmyra was gegaan.

Lucy Mack Smith, Josephs moeder, ontdekte al snel dat ‘de man die de paarden
en de wagen mende een gewetenloze, gevoelloze schurk was, aan de manier
waarop hij met mijn spullen en geld omging, en aan de manier waarop hij mijn
kinderen, en vooral Joseph, behandelde.’ Joseph was pas tien jaar oud en nog
niet volledig hersteld van de operatie aan zijn been. (Zie pp. 3–4 in het lesboek
voor de cursist.) Lucy vertelde daar later over: ‘Dit kind moest van de heer Howard
kilometers te voet afleggen, hoewel hij nog steeds mank liep.’ (History of Joseph
Smith by His Mother, Scot Facer Proctor en Maurine Jensen Proctor [1996], p. 84.)

Vele jaren later schreef Joseph hierover: ‘Howard stuurde me van de wagen af
en liet me verscheidene dagen 60 kilometer per dag door de sneeuw lopen. Ik
was nog zwak en leed verschrikkelijk onder de afmatting en de pijn. (...) Toen
mijn broers protesteerden tegen de manier waarop hij mij behandelde, sloeg hij
hen met het handvat van zijn zweep tegen de grond.’ (The Papers of Joseph Smith,
Dean C. Jessee, 2 delen [1989–1992], deel 1, p. 268.)

Vraag: Wat voor profijt kan Joseph van die beproevingen in zijn jonge leven
hebben gehad?

‘De Heer had zijn blik op hem gevestigd en op zijn vader en zijn grootvader,
en op hun voorouders tot aan Abraham, en van Abraham tot aan de zondvloed,
van de zondvloed tot aan Henoch, en van Henoch 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 al van tevoren in de eeuwigheid geordend om deze laatste
bedeling te presideren.’ (Journal of Discourses, deel 7, pp. 289–290.)

H o o f d s t u k  1 J o s e p h  S m i t h4
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2. Joseph Smith had de neiging om veel na te denken.

Lucy Mack Smith, Josephs moeder, schreef dat de jonge Joseph ‘minder geïnte-
resseerd was in het lezen van boeken dan onze andere kinderen, maar veel meer
geneigd was tot mediteren en diepgaande studie.’ (History of Joseph Smith by His
Mother, p. 111.)

Vraag:

• Hoe zou de neiging van Joseph om te mediteren en diep na te denken aan zijn
levenswerk hebben bijgedragen?

• Wat is het verband tussen mediteren en openbaring ontvangen? (Zie 1 Nephi
11:1; LV 138:1.)

3. Joseph Smith werkte hard.

‘De vijanden van Joseph Smith beweerden steeds maar weer dat hij onbekwaam,
lui en traag was, en dat hij nooit hard had gewerkt. Maar er bestaat een document
met de herinneringen die Martha Cox aan Joseph Smith had. Een van die her-
inneringen is van een vrouw, ene mevrouw Palmer, die hem in hun jeugd had
gekend. Als meisje — schijnbaar jaren jonger dan hij — had ze hem met andere
jongens op de boerderij van haar vader zien werken. Hij was helemaal niet lui,
want volgens dit verslag had haar vader Joseph aangenomen omdat hij zo’n
harde werker was.’ (Truman G. Madsen, Joseph Smith the Prophet [1989], p. 9.)

Mevrouw Palmer herinnerde zich dat haar vader had gezegd dat Joseph ‘de beste
werker was die hij ooit had gehad.’ Haar vader zorgde ervoor dat hij zijn land
omploegde als Joseph beschikbaar was, want als Joseph met de andere jongens
uit de buurt werkte, ‘werd er gestaag doorgewerkt, en kreeg [haar vader] waar
voor zijn geld.’ (‘Stories from Notebook of Martha Cox’, archieven van De Kerk
van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.’)

Vraag:

• Wat is het voordeel als we van jongs af aan hard leren werken?

• Waarom wilden de vijanden van Joseph Smith hem als lui en oneerlijk
afschilderen?

Het eerste visioen van Joseph Smith is de belangrijkste gebeurtenis van de
herstelling

Laat een deurscharnier zien en vraag de cursisten wat de functie daarvan is (het
houdt de deur op zijn plaats aan de deurpost, en de deur kan daardoor open en
dicht gedaan worden). Vraag de cursisten of zij een gebeurtenis uit de geschiedenis
van de kerk kunnen bedenken die als een scharnier van de herstelling beschouwd
kan worden. Bespreek hun ideeën.

Lees de volgende uitspraak van president Gordon B. Hinckley voor:

‘Iedere aanspraak die we maken op goddelijke bevoegdheid, iedere waarheid
die we aangaande dit werk bieden, is terug te voeren tot het eerste visioen
dat de jonge profeet ontving. Hiermee ging het doek op voor de bedeling van
de volheid der tijden, waarbij God volgens zijn belofte alle macht, gaven en
zegeningen van alle voorgaande bedelingen als het ware in één groot geheel
herstelde. (...) Die [gebeurtenis] is het scharnier waarop deze hele zaak draait.
Als het eerste visioen waar is, als het echt gebeurd is, dan is het Boek van 
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Vraag: Wat voor redenen gaf president Hinckley om het eerste visioen als het
scharnier van de herstelling te beschouwen? (Laat een cursist de antwoorden op
het bord zetten; zie ook James E. Faust, Conference Report, april 1984, pp. 92–93;
of Ensign, mei 1984, p. 68.)

Vraag de cursisten naar hun gevoelens over het eerste visioen en waarom de kennis
van deze waarheid zo belangrijk voor hun getuigenis is.

Lees Geschiedenis van Joseph Smith 1:15–16. Vraag: Waarom zou Satan zo hard zijn
best hebben gedaan om de jonge Joseph Smith ervan te weerhouden te bidden?

Joseph Smith werd door zijn leed en beproevingen gesterkt

Vraag de cursisten naar voorbeelden van leed en beproeving uit het leven van de
profeet Joseph Smith. U kunt ze van tevoren naar de volgende gedeelten uit het
boek voor de cursist verwijzen: ‘Joseph Smith werd vervolgd en bespot vanwege
zijn getuigenis dat God tot hem had gesproken’ (p. 6); ‘De eerste 116 bladzijden
gingen verloren’ (pp. 9–10); ‘Het verlies was een leerzame ervaring’ (p. 10); ‘Hij moest
in Richmond terechtstaan en werd in de gevangenis te Liberty opgesloten’ (pp. 13–14).

Vraag: Waarom zou de profeet Joseph Smith zoveel beproevingen hebben gehad?
Bespreek de volgende uitspraken waarin de mening van Joseph Smith over tegen-
spoed tot uitdrukking komt:

President John Taylor heeft gezegd:

‘Ik heb de profeet Joseph een keer tegen de Twaalf horen zeggen: “U zult
allerlei beproevingen moeten doorstaan. En het is even noodzakelijk dat u
beproefd wordt als dat Abraham en andere mannen Gods beproefd moesten
worden, en (zei hij) God zal u beproeven en u tot het uiterste testen. En als u
het niet kunt doorstaan, komt u niet in aanmerking voor een erfgoed in het
celestiale koninkrijk van God.”’ (Journal of Discourses, deel 24, p. 197.)

‘Ik ben net als een grote, ruwe steen die van een hoge berg afrolt; en de enige
verfijning die ik onderga, is als er een hoekje afslijt dat ergens mee in contact
komt, als ik met grote kracht in contact kom met godsdienstige onverdraag-
zaamheid, priesterpolitiek, juridische politiek, medische politiek, leugenachtige
redacteuren, corrupte rechters en juryleden, en het gezag van functionarissen
die meineed plegen, gesteund door benden, godslasteraars, verdorven en
corrupte mannen en vrouwen — waardoor er hier en daar hoekjes afbreken.
Daardoor word ik een gladde en gepolijste pijl in de pijlkoker van de
Almachtige.’ (History of the Church, deel 5, p. 401.)

‘Als u getrouw blijft, zullen uw verliezen in de opstanding gecompenseerd
worden. Dat heb ik in een visioen van de Almachtige gezien.’ (History of the
Church, deel 5, p. 362.)

Mormon waar. Dan hebben we het priesterschap. Dan hebben we de organisatie
van de kerk en alle andere sleutels en zegeningen die we beweren te hebben.
Zo eenvoudig is het. Alles (...) is afhankelijk van de realiteit van dat eerste
visioen.’ (‘Messages of Inspiration from President Hinckley’, Church News,
1 februari 1997, p. 2.)

H o o f d s t u k  1 J o s e p h  S m i t h6
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Stel de volgende vragen:

• Waarom worden de dienstknechten van God niet altijd beschermd tegen ver-
volging en tegenspoed?

• Wat kunnen we van het voorbeeld van de profeet Joseph Smith leren om onze
eigen problemen onder ogen te zien?

Joseph Smith nam graag aan gezonde ontspanning deel

De profeet Joseph Smith hield van lichamelijke activiteiten. Zij die hem kenden,
wisten hoeveel hij van recreatie met kinderen en volwassenen hield. Hij gebruikte
dergelijke momenten als afleiding van zijn belangrijkere activiteiten. Verwijs de
cursisten naar ‘Joseph Smith hield van lichamelijke krachtmetingen’ in het boek
voor de cursist (p. 16). U kunt ook enkele van de volgende verslagen bespreken:

William Allred, een tijdgenoot van Joseph Smith, herinnerde zich de uitleg van de
profeet over zijn spelen en sporten:

‘Ik heb in Nauvoo vaak balspelen met hem gespeeld. Hij was een keer aan het
prediken, en de vrome mensen stoorden zich eraan dat hij balspelen met de
jongens speelde. Toen vertelde hij een verhaal over een profeet die zich in de
schaduw van een boom met het een of ander zat te vermaken. Er kwam een
jager met zijn pijl en boog voorbij die hem bestraffend toesprak. De profeet
vroeg of hij zijn boog altijd gespannen had. De jager antwoordde dat hij dat 

‘We waren in Adam Ondi Ahman gelegerd, en we zaten voornamelijk rond
kampvuren, zonder tenten. Op een avond viel er tien tot twaalf centimeter
sneeuw. (...) De profeet aanschouwde onze ellendige omstandigheden en gaf
ons de opdracht om ons in twee partijen op te delen. Lyman Wight was de
aanvoerder van de ene groep en hij (de profeet Joseph) de leider van de andere
groep. We zouden een schijngevecht houden met sneeuwballen als wapens.
En dat deden we met veel plezier. (...) Aldus was de profeet opgewekt — hij
worstelde vaak met Sidney Rigdon en zijn broek scheurde een keer, maar hij
lachte er hartelijk om.’ (Edward Stevenson, in ‘Autobiography: the Life and
History of Elder Edward Stevenson’, archieven van De Kerk van Jezus Christus
van de Heiligen der Laatste Dagen, p. 32.)

‘Hij stroomde over van de edelste en zuiverste menselijke eigenschappen, wat
zich vaak uitte in onschuldig amusement: in balspelen, in worstelen en stoeien
met zijn broers en ander vermaak; hij was niet stijf en had geen uitgestreken
gezicht dat niet kon lachen omdat hij geen vreugde in zijn hart had. Nee, hij
was vol vreugde; hij was vol blijdschap; hij was vol liefde; en hij was vervuld
met iedere andere edele eigenschap waardoor een mens groot en goed wordt,
en tegelijkertijd eenvoudig en onschuldig, zodat hij tot het laagste punt kon
neerdalen; en door de genade van God had hij de macht om de doeleinden
van de Almachtige te begrijpen. Dat was het karakter van de profeet Joseph
Smith. En hoewel hij met kinderen kon spelen en zichzelf met eenvoudige,
onschuldige spelen kon bezighouden, sprak hij ook met de Vader, de Zoon en
met engelen.’ (Joseph F. Smith, toespraak tijdens een herdenkingsplechtigheid
ter ere van Joseph Smith, 23 december 1894, gepubliceerd in de Salt Lake
Herald Church and Farm Supplement, 12 januari 1895, p. 211.)
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Stel de volgende vragen:

• Waarom is het nuttig om te weten dat de profeet van gezonde ontspanning hield?

• In welke opzichten kan gepaste ontspanning ons dagelijks leven beïnvloeden?
(Zie ‘Joseph Smith hield van lichamelijke krachtmetingen’ in het boek voor de
cursist, p. 16.)

De profeet Joseph Smith is ‘zowel ten goede als ten kwade’ onder alle volken
bekend geworden

Lees Geschiedenis van Joseph Smith 1:33 met de cursisten. Bespreek aan de hand
van de volgende vraag waarom deze profetie zo opmerkelijk is: waarom is dat zo’n
geweldige profetie als je de opleiding en maatschappelijke positie van Joseph Smith
in overweging neemt? (Onderstreep dat zijn naam onder alle natiën en alle volken
bekend zou worden.)

Lees de volgende uitspraak van president Gordon B. Hinckley over deze profetie voor:

Zeg tegen de cursisten dat ouderling John H. Groberg van het Presidium der
Zeventig tijdens zijn zending in Tonga besloot om die profetie over de naam van
Joseph Smith te beproeven. Bespreek de volgende samenvatting:

Ouderling Groberg en zijn collega voeren naar het eiland Tafahi, zo’n dertien
kilometer bij het eiland Niuatoputapu vandaan, waar zij woonden. Er woon-
den ongeveer tachtig mensen op Tafahi. Net als de mensen op Niuatoputapu
hadden de bewoners van Tafahi geen stromend water of elektriciteit, maar ze
waren nog erger van de buitenwereld afgezonderd omdat ze geen telegraaf of
vaste bootverbinding hadden.

Toen ouderling Groberg op het eiland kwam, waren er slechts achttien huizen,
en de zendelingen bezochten iedere woning. Hij schreef: ‘Bij het laatste huis
kreeg ik een vreemde gedachte: “Waarom test je de profetie niet dat de naam
van Joseph Smith zowel ten goede als ten kwade over de hele wereld bekend zou
zijn?” Ik weet niet waarom ik die gedachte kreeg, maar het gebeurde gewoon.’

De zendelingen vroegen het gezin of ze ooit van de president van de Verenigde
Staten hadden gehoord. ‘Wie is dat?’ en ‘Waar zijn de Verenigde Staten?’ was
hun reactie. Ouderling Groberg zei: ‘Ik probeerde uit te leggen waar het was,
maar ze konden het niet begrijpen. Ze vroegen hoe groot dat eiland was. Ik
antwoordde dat het een heel groot eiland was, duizenden kilometers bij hen
vandaan met miljoenen mensen erop. Ik vertelde dat veel mensen nog nooit
de oceaan hadden gezien en dat de meeste mensen elkaar niet kenden. Ze
konden het niet begrijpen.’

‘Hoe kan een boerenjongen, grotendeels zonder opleiding, zoiets hebben durven
zeggen? En toch is het allemaal uitgekomen, en zal zelfs nog verder uitkomen nu
het evangelie over de hele wereld wordt gepredikt.’ (De Ster, juli 1998, pp. 5–6.)

niet deed. De profeet vroeg waarom, en hij zei dat de boog dan zijn spankracht
zou verliezen. De profeet zei dat hetzelfde voor zijn geest gold. Die wilde hij
ook niet voortdurend gespannen houden.’ (William M. Allred, ‘Recollections
of the Prophet Joseph Smith’, Juvenile Instructor, 1 augustus 1892, p. 472.)
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Vraag:

• Wat voor ervaringen hebben jullie gehad als je met andere mensen over de
profeet Joseph Smith sprak?

• Wat voor bewijzen zie je dat deze profetie nog steeds in vervulling gaat?

Toen vroeg hij of ze ooit van Rusland of Frankrijk en hun leiders hadden
gehoord; of van bepaalde filmsterren, sporthelden en wereldleiders. Ze wisten
niets over deze plaatsen of mensen, noch over gebeurtenissen in de wereld als
de economische depressie of de Koreaanse Oorlog.

Ouderling Groberg herinnerde zich: ‘Er was geen enkel lid van de kerk op het
eiland, hoewel er twee andere kerken waren. Ik haalde diep adem en vroeg:
“Hebt u ooit van Joseph Smith gehoord?”’

‘Hun gezichtsuitdrukking veranderde meteen. Iedereen keek naar me en de
vader zei: “Praat niet tegen ons over die valse profeet! Niet in ons huis! We
weten alles van hem. Onze predikant heeft ons over hem verteld!” Ik kon
mijn oren bijna niet geloven. De tekst (...) klonk in mijn gedachten dat de
naam van Joseph ten goede of ten kwade onder alle natiën bekend zou zijn.
(...) Dat was voor mij een rechtstreekse vervulling van die profetie.

‘Ik ben ervan overtuigd dat je nauwelijks een plek kunt vinden die meer afge-
legen is, meer bij de moderne samenleving vandaan, dan dat kleine eiland
Tafahi. De mensen daar wisten niets van de grote leiders uit hun tijd — poli-
tiek, economisch of anderszins — maar ze kenden wel de naam van Joseph
Smith. In dit geval kenden ze zijn naam aanvankelijk alleen ten kwade. De
volgende dagen vertelde ik hun over de zending van de profeet Joseph Smith,
en voordat we vertrokken kenden sommigen van hen zijn naam ten goede.’
(In the Eye of the Storm [1993], pp. 104–106.)
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DEEL 2: DE REST VAN ZIJN LEVEN

HISTORISCHE ACHTERGROND

Joseph Smith was een profeet en een getuige van de Heer Jezus Christus. Door
hem herstelde de Heer de kennis, de bevoegdheid, de sleutels en de verordeningen
waardoor mensen de zegeningen van de verhoging kunnen ontvangen. Profeten
uit oude tijden gaven hem kennis en het gezag van het priesterschap, en met die
kennis en dat gezag leerde hij de heiligen het doel van tempels en hoe ze die
moesten bouwen. Hij begreep dat deze heilige gebouwen zo belangrijk waren dat
het werk voltooid moest worden, ondanks grote opofferingen. Hoewel de profeet
Joseph Smith de voltooiing van de Nauvootempel niet meer mocht meemaken,
openbaarde de Heer door middel van hem de verordeningen van de tempel, zodat
anderen het tempelwerk na zijn dood konden voortzetten.

GEBEURTENISSEN, HOOGTEPUNTEN EN LERINGEN

Profeten vanouds profeteerden over de profeet Joseph Smith

Vertel de cursisten dat ze de waarheid het beste aan een originele bron kunnen
ontlenen. Leg uit dat als iemand details of feiten die hij heeft gehoord of geleerd
aan iemand anders vertelt, de details vaak anders zijn dan de originele bron. Tijdens
de grote afval zijn er veel waarheden veranderd of verloren gegaan. De ware kerk
moest met het juiste gezag van de Heer hersteld worden. (Zie 2 Tessalonicenzen
2:1–3.) Deze herstelling begon in 1820 met de verschijning van de Vader en de
Zoon aan Joseph Smith.

Herinner de cursisten eraan dat Joseph Smith als kind erg weinig scholing had
gehad, maar dat hij eeuwige waarheden leerde en verkondigde. Laat de cursisten
‘Joseph werd door boodschappers uit de hemel onderricht’ in het boek voor de
cursist (p. 8) lezen. Vraag dan:

• Waar kon een jongen in het begin van de negentiende eeuw de juiste infor-
matie vinden over de kerk die Jezus Christus had georganiseerd toen Hij op
aarde was?

• Waarom moest Joseph Smith bepaalde dingen van hemelse boodschappers
leren?

• In hoeverre zijn de waarachtigheid van een kerk en de geldigheid van haar
verordeningen van het gezag van God afhankelijk?

Zeg dat veel van wat Joseph Smith moest weten om de herstelling tot stand te
brengen, hem persoonlijk door profeten en apostelen uit het verleden werd verteld.
Zij onderwezen hem in de waarheid van het evangelie en gaven hem de sleutels en
het gezag om verordeningen te verrichten. Vraag: Kunnen jullie enkele profeten of
hemelse boodschappers noemen die Joseph Smith bezochten?

U kunt vertellen dat Joseph Smith volgens de beschikbare verslagen 22 keer door
Moroni werd bezocht.

H o o f d s t u k  1 J o s e p h  S m i t h10

P r e s i d e n t e n  v a n  d e  k e r k  —  b o e k  v o o r  d e  l e e r k r a c h t



   b o e k  v o o r  d e  l e e r k r a c h t

Lees de volgende uitspraak van president John Taylor voor:

Bespreek met de cursisten het volgende schema, waarin enkele van de hemelse per-
sonen staan die aan de profeet Joseph Smith zijn verschenen. U kunt een overhead
of een uitreikblad gebruiken. (Zie ook LV 128:21.)

‘Joseph Smith (...) werd aangesteld door de Almachtige (...) om levensbe-
ginselen onder de mensen te introduceren die werkzaam zijn door de
grote macht en invloed van het evangelie en waardoor alle volken, natiën,
geslachten, talen en werelden het eeuwig heil kunnen ontvangen. Het is
het beginsel dat leven en onsterfelijkheid aan het licht brengt, en ons in
contact met God brengt. (...) De beginselen die [Joseph Smith] ontving,
stelden hem in staat met de Heer te communiceren, en niet alleen met
de Heer, maar met apostelen en profeten vanouds, zoals Abraham, Isaak,
Jakob, Noach, Adam, Set, Henoch en Jezus en de Vader, evenals de aposte-
len die in dit werelddeel en in het werelddeel Azië leefden. Hij kende deze
mensen net zo goed als wij elkaar kennen. Waarom? Omdat hij de bedeling
moest inluiden die de bedeling van de volheid der tijden wordt genoemd,
en die met die naam bij de dienstknechten van God bekend was. (...) Het is
de bedeling waarin alle andere bedelingen opgaan en bijeenkomen. Deze
bedeling omvat alle andere bedelingen waarin God zich aan de mens heeft
geopenbaard.’ (Journal of Discourses, deel 21, p. 94.)
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ENKELE VERSCHIJNINGEN VAN HEMELSE
BOODSCHAPPERS AAN DE PROFEET JOSEPH SMITH

VERWIJZINGEN

Geschiedenis van
Joseph Smith 1:17

LV 110:2–10

Geschiedenis van
Joseph Smith 1:30–49, 59

LV 13; History of the Church,
deel 1, pp. 39–40

LV 27; 128:20; History of the
Church, deel 1, pp. 40–42

LV 110:11

LV 110:12

LV 110:13–16

LV 128:21; History of the Church,
deel 2, p. 380; deel 3, p. 388

LV 128:21

LV 128:21

LV 128:21

Wilford Woodruff, Journal of
Discourses, deel 16, p. 266

Woodruff, Journal of Discourses,
deel 16, p. 266; John Taylor,

Journal of Discourses, deel 17,
p. 374; deel 21, p. 161

Taylor, Journal of Discourses,
deel 17, p. 374

DOEL VAN VERSCHIJNING

De laatste bedeling inluiden

De Kirtlandtempel goedkeuren

De platen en de Urim en Tummim uitleggen
en overhandigen

Het Aäronisch priesterschap en de sleutels
daarvan verlenen

Het Melchizedeks priesterschap en de sleutels
daarvan verlenen

De sleutels van de vergadering van Israël en de
tien stammen verlenen

De bedeling van het evangelie van Abraham
overdragen

De verzegelbevoegdheid verlenen

Onderrichten

Onderrichten

Onderrichten

Hun specifieke bedelingen openbaren

Onderrichten

Onderrichten

Onderrichten

PERSONEN

God de Vader en
Jezus Christus

Jezus Christus

Moroni

Johannes
de Doper

Petrus, Jakobus
en Johannes

Mozes

Elias

Elia

Adam
(Michaël)

Noach (Gabriël)

Raphaël

‘Verschillende
engelen’

Lehi

Nephi

Mormon

(Aangepast overgenomen uit Brian L. Smith, ‘I Have a Question’, Ensign, oktober 1994, p. 63.)
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De bediening van Joseph Smith heeft eeuwige gevolgen

Leg uit dat een belangrijk deel van de bediening van de profeet Joseph Smith met
tempels en de tempelverordeningen te maken had. Hij liet de heiligen tempels
bouwen in Kirtland en Nauvoo. Er waren nog drie tempels in Missouri gepland
(Independence, Far West en Adam-ondi-Ahman), maar door de vervolging en het
geweld ging de bouw daarvan niet door. Joseph Smith onderwees in verordeningen
voor de doden. Tijdens de laatste twee jaar van zijn leven ontvingen negentig
mannen en vrouwen de begiftiging en verleende hij de twaalf apostelen de instructies
en sleutels om de tempelverordeningen te kunnen verrichten.

Laat de cursisten Maleachi 4:5–6 lezen. Bespreek hoe tempelwerk het hart van de
vaderen en de kinderen tot elkaar kan terugvoeren en hoe de verzegelbevoegdheid
liefde en eenheid in het gezin kan bevorderen.

De Heer zegent de heiligen in hun pogingen om tempels te bouwen

Leg uit dat de eerste tempels in de laatste dagen onder leiding van de profeet
Joseph Smith werden gebouwd. Bespreek met de cursisten ‘De heiligen kregen de
opdracht om een tempel te bouwen’ in het boek voor de cursist (pp. 11–12), en
lees dan voor wat Lucy Mack Smith, de moeder van de profeet, in de zomer van
1833 over de bouw van een tempel in Kirtland schreef:

‘In deze vergadering liet Joseph iedere broeder opstaan en zijn mening geven,
waarna hij zijn eigen mening over de zaak zou geven. Ze gaven allemaal hun
mening. Sommigen vonden het beter om houtskeletbouw toe te passen.
Anderen zeiden dat houtskeletbouw te kostbaar was, en de meesten vonden
dat ze een huis van boomstammen moesten maken en begonnen te berekenen
hoe ze dat konden doen. Joseph stond op en herinnerde hen eraan dat ze geen
huis voor zichzelf of een ander mens gingen bouwen, maar een huis voor God.
“Broeders, gaan we een huis voor God van hout bouwen? Nee, ik heb een beter
plan. Ik heb het ontwerp voor het huis van de Heer zelf gekregen. U zult het
verschil zien tussen onze plannen en zijn ideeën over deze zaken.”

‘Toen gaf hij hun het volledige plan voor het huis des Heren, en de broeders
waren er enthousiast over, vooral Hyrum, die zo enthousiast was dat het leek
of het voor hem ontworpen was. Hij zei dat hij als eerste aan de bouw van
het huis zou beginnen.

‘Voordat de vergadering was afgelopen, besloten ze om de volgende week op
woensdag de hoeksteen te leggen. Joseph zei: “Broeders, laten we een plek uit-
zoeken om het gebouw neer te zetten.” Ze gingen allemaal naar buiten, en toen
ze bij een bepaald korenveld kwamen, dat mijn zoons het vorige najaar nog
hadden ingezaaid, kozen ze een plek in de noordwestelijke hoek. Hyrum rende
naar huis, pakte de zeis en wilde zonder enige uitleg naar de plek terugkeren.
Ik hield hem tegen en vroeg hem waar hij met die zeis naar toe ging. Hij zei:
“We gaan een huis voor de Heer bouwen, en ik wil als eerste aan het werk gaan.”

‘Binnen enkele minuten was het hek verwijderd, het jonge koren gemaaid en
de grond voorbereid om het fundament te leggen. Hyrum bleef graven op de
plek waar de stenen gelegd zouden worden. Dat vond op zaterdagavond plaats.
Op maandagochtend gingen de broeders vroeg met hun paard en wagen aan
de slag. Ze werkten hard om een geul voor de muur te graven. Ze hakten 
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Vraag:

• Waarom zouden de broeders zo enthousiast zijn geweest om aan de bouw van
de tempel te beginnen?

• In welke opzichten werd de bouw door de financiële omstandigheden van de
heiligen beïnvloed?

• Waarom was het van belang wat voor materiaal er werd gebruikt om de tempel
te bouwen?

Wijs erop dat er weinig middelen waren om de tempel te bouwen, maar dat veel
heiligen andere manier bedachten om te helpen. U kunt de volgende beschrijvin-
gen lezen, en bespreken wat voor offers de profeet en de heiligen moesten brengen
om de tempel in Kirtland te kunnen bouwen:

‘Toen ik in Kirtland aankwam, waren de broeders met de bouw van het huis
des Heren bezig. (...) De kerk verkeerde in armoede en ellende, (...) en onze
vijanden gingen tekeer en dreigden ons te doden. We moesten iedere avond
wachtlopen, wekenlang mochten we onze kleren niet uittrekken, en we moesten
met ons vuurwapen in de hand slapen.’ (Heber C. Kimball, ‘Extract from the
Journal of Elder Heber C. Kimball’, Times and Seasons, 15 januari 1845, p. 771.)

‘De vrouwen spinden en breiden om de mannen te kleden die aan het gebouw
werkten. Alleen de Heer kent de armoede, tegenspoed en ellende die we
moesten doorstaan om dit doel te bereiken. Mijn vrouw werkte de hele zomer
om aan het bereiken van het doel bij te dragen. Ze had honderd pond wol,
die ze, met de hulp van een meisje, spon om kleding te maken voor de mensen
die aan de bouw van de tempel werkten. En hoewel ze de helft van de wol zelf
mocht houden, als vergoeding voor haar werk, hield ze zo weinig wol voor
haarzelf dat ze er nauwelijks een paar sokken van kon breien. Ze gaf bijna alles
aan de mensen die aan het huis des Heren werkten. Ze spon en weefde, en
knipte de lappen stof om er kleren van te maken. Ze gaf ze aan de mannen die
aan de tempel werkten. Bijna alle zusters in Kirtland breiden, naaiden, sponnen
enzovoort, om aan het werk van de Heer bij te dragen. Ondertussen gingen
wij naar Missouri om te proberen het land terug te krijgen voor de broeders die
van hun land waren verdreven. (...) Toen we van onze reis naar het westen
[met het Zionskamp] waren teruggekeerd, ging de hele kerk aan de slag en
stak iedereen de handen uit de mouwen. Wie geen paard en wagen had, ging
in de steengroeve werken en hakte stenen voor het gebouw. President Joseph
Smith jr. was onze ploegbaas in de groeve. Het presidium, de hogepriesters en
de ouderlingen hielpen allemaal mee. Wie een paard en wagen had, bracht de
stenen naar het gebouw. Wie maar één dag in de week werkte, nam zoveel
mogelijk stenen mee naar het gebouw om de metselaars de hele week aan het
werk te houden. We gingen hiermee door totdat de muren van het gebouw
waren neergezet.’ (Heber C. Kimball, ‘Extracts from H. C. Kimball’s Journal’,
Times and Seasons, 15 april 1845, pp. 867–868.)

stenen en brachten die naar de plek waar ze gebruikt zouden worden.’ (The
History of Joseph Smith by His Mother, Revised and Enhanced, Scot Facer Proctor
en Maurine Jensen Procter [1996], pp. 321–322.)
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Vraag:

• In welke opzichten kan het offeren van tijd en geld de leden van de kerk
versterken?

• Hoe kunnen wij aan het tempelwerk bijdragen? (Mogelijke antwoorden:
instructiebijeenkomsten ter voorbereiding op tempelbezoek bijwonen, wanneer
mogelijk naar de tempel gaan en aan familiehistorisch onderzoek deelnemen.)

Leg uit dat hoewel de duivel tegen tempels is, er vreugde in de hemel is als ze
gebouwd en gebruikt worden. Behandel met de cursisten ‘Wonderbaarlijke mani-
festaties tijdens de bouw en inwijding van de Kirtlandtempel’ in het boek voor
de cursist (pp. 12–13), en bespreek de bijzondere manifestaties die tijdens de
voltooiing en inwijding van de tempel plaatsvonden.

Laat de cursisten Handelingen 2:1–4 lezen. Vraag: In welke opzichten is de geeste-
lijke manifestatie tijdens de pinksterdag te vergelijken met de manifestaties die
tijdens de inwijding van de Kirtlandtempel plaatsvonden?

Zelfs in de gevangenis gaf de profeet Joseph Smith blijk van moed en mededogen

Lees met de cursisten wat ouderling Parley P. Pratt meemaakte in ‘Hij moest in
Richmond terechtstaan en werd in de gevangenis te Liberty opgesloten’ in het boek
voor de cursist (pp. 13–14). Stel dan de volgende vragen:

• Waardoor zou de profeet de moed hebben gekregen om op de verachtelijke
verhalen en onbehoorlijke taal te reageren?

• Wat hebben wij aan dit voorbeeld als we in aanraking komen met zaken die de
Geest ontstemmen?

Verwijs naar de laatste alinea’s van ‘Hij moest in Richmond terechtstaan en werd
in de gevangenis te Liberty opgesloten’ in het boek voor de cursist (p. 14), waarin
de reactie van de profeet Joseph Smith wordt beschreven toen hij in de gevangenis
te Liberty naar de verhalen over de vervolging en het leed van de heiligen luisterde.
Vraag: Wat kunnen wij uit de woorden van de profeet over zijn karakter en leider-
schap leren?

Laat de cursisten Leer en Verbonden 122 doorlezen, en vraag: Welk gedeelte van
het antwoord van de Heer aan Joseph Smith vinden jullie het belangrijkst?

Joseph Smith vergaf de mensen die hem hadden verraden

Vraag: Waarom is verraad zo pijnlijk?

Leg uit dat Joseph Smith veel beproevingen moest doorstaan omdat sommige men-
sen die ooit zijn vrienden en mede-kerkleiders waren, hem hadden verraden. Hoe
deze verraders zich ook ten opzichte van hem hadden gedragen, de profeet verwel-
komde hen terug in de kerk als ze zich bekeerden. Geef het volgende voorbeeld:

‘Artemus Millet en Lorenzo Young (...) hielden toezicht op het bepleisteren
van de buitenkant van de tempel. Het werk werd tussen 2 november 1835 en
8 januari 1836 verricht. Het pleisterwerk aan de buitenkant bestond uit ver-
pulverde kalksteen vermengd met klei en blauwachtig rivierzand. Er werd
aardewerk en glaswerk verpulverd en met het pleisterwerk vermengd, zodat
de blauwgetinte muren in het zonlicht zouden glinsteren.’ (Milton V. Backman
jr., The Heavens Resound: A History of the Latter-day Saints in Ohio, 1830–1838
[1983], p. 157.)
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Vraag: Wat kunnen wij leren van de reactie van Joseph Smith op de brief van
William Phelps?

Nauvoo was een stad waar de kerk zich vergaderde en organiseerde

Zet de volgende punten op het bord en vraag de cursisten wat deze gebeurtenissen
gemeen hebben. (Ze vonden allemaal in Nauvoo plaats of toen de hoofdzetel van
de kerk zich in Nauvoo bevond.)

• De zustershulpvereniging werd georganiseerd.

• Het werk voor de doden werd geopenbaard, bekendgemaakt en er werd mee
begonnen.

Hoewel hij een leider van de kerk in Missouri was geweest, raakte William W.
Phelps verbitterd ten opzichte van de profeet Joseph Smith. In 1838 werden
de profeet en andere leiders van de kerk door zijn getuigenis in de gevangenis
te Liberty geworpen. Maar twee jaar later bekeerde hij zich en schreef hij een
brief aan de profeet waarin hij om vergeving smeekte:

‘Ik ben als de verloren zoon, hoewel ik nooit aan de volheid van het evangelie
heb getwijfeld. (...)

‘Ik heb de dwaasheid van mijn gedrag ingezien, en ik beef bij de gedachte aan
wat ik heb gedaan. (...) Ik wil me bekeren en leven, en mijn oudere broeders
om vergeving smeken. En al straffen ze mij met de dood, toch zal ik met hen
sterven, want hun God is mijn God. De minste plek bij hen is goed genoeg
voor mij, ja, hij is groter en beter dan heel Babylon. (...)

‘Ik ken mijn situatie, u kent die en God kent die, en ik wil verlost worden als
mijn vrienden me willen helpen. (...) Ik heb kwaad gedaan en het spijt me. De
balk bevindt zich in mijn eigen oog. Ik heb niet met mijn vrienden gewandeld
overeenkomstig mijn heilige zalving. In de naam van Jezus Christus vraag ik
alle heiligen om vergeving, want met Gods hulp zal ik het goede doen. Ik wil
met u omgaan; maar als u me dat niet kunt toestaan, verleen mij dan uw
vrede en vriendschap, want we zijn broeders, en onze omgang was ooit zoet.
En als de Heer ons ooit weer tezamen brengt, zal ik alles vergoeden wat de
heiligen of God van mij verlangen.’ (History of the Church, deel 4, pp. 141–142.)

In zijn antwoord op de brief van broeder Phelps, schreef de profeet:

‘Het is waar dat wij door uw gedrag veel geleden hebben — de bittere beker,
die voor een sterveling al vol genoeg was, stroomde over toen u zich tegen
ons keerde. (...)

‘Maar dat is nu voorbij, de wil van onze Vader is gedaan en we leven nog; en
daar dank ik de Heer voor. En omdat we door de genade van God uit de handen
van goddeloze mannen zijn verlost, is het uw voorrecht om van de macht
van de tegenstander verlost te worden, om in de tegenwoordigheid van Gods
dierbare kinderen te verkeren, en opnieuw uw plaats tussen de heiligen in te
nemen. En met ijver, nederigheid en ongeveinsde liefde moet u zich aan God
toevertrouwen, en aan de Kerk van Jezus Christus.

‘Omdat ik geloof dat uw belijdenis en uw bekering oprecht zijn, geef ik u de
rechterhand van vriendschap, en verheug ik mij in de terugkeer van de verloren
zoon. (...)

‘Kom, geliefde broeder, de oorlog is voorbij, we waren al eens vrienden, nu
zijn we dat dan weer.’ (History of the Church, deel 4, pp. 163–164.)
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• De geloofsartikelen werden geschreven.

• Er werd een burgermilitie georganiseerd.

• Er werd een universiteit opgericht.

• De eerste wijken werden georganiseerd.

• Honderden Britse bekeerlingen immigreerden.

Vat ‘De heiligen vinden toevlucht in Nauvoo’ in het boek voor de cursist (p. 14)
samen en bespreek waarom Nauvoo een toevluchtsoord voor de profeet en de leden
van de kerk genoemd kon worden. Bespreek de volgende uitspraken:

De heiligen vergaderden in Nauvoo om de zegeningen van de tempel te ontvangen

Vertel dat de profeet Joseph Smith op 19 januari 1841 de opdracht kreeg om in
Nauvoo een tempel te bouwen. Lees Leer en Verbonden 124:25–28, 31, 40–42 met
de cursisten. Lees dan de volgende leerstelling van de profeet Joseph Smith voor:

Laat de cursisten de hand opsteken als ze weleens aan doop voor de doden hebben
deelgenomen. Vraag in welke tempel ze dat werk hebben gedaan. Leg uit dat het werk
voor de doden tot aan de tijd in Nauvoo geen deel van de herstelde kerk uitmaakte.

‘Waarom vergaderen de mensen zich hier? Met hetzelfde doel als waarmee
Jezus de Joden wilde vergaderen — om de verordeningen, de zegeningen en
de heerlijkheid te ontvangen die God voor de heiligen in petto heeft.’
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, Joseph Fielding Smith [1976], p. 312.)

‘De eerste belangrijke gebeurtenis in Nauvoo was de beslissing in het begin
van 1839 om als kerk in Nauvoo te vergaderen, de plaats die toen Commerce
(Illinois) genoemd werd. Het was niet alleen een uitgestorven moerasgebied
zoals in sommige verslagen staat opgetekend. Maar voor de heiligen was het een
toevluchtsoord en een land van mogelijkheden. Het gebied lag bij de Mississippi
en was op sommige plekken drassig door het hoge water en ongezond tijdens
de muggentijd, maar verder landinwaarts was er prachtige landbouwgrond.’
(Glen M. Leonard en T. Edgar Lyon, ‘The Nauvoo Years’, Ensign, september
1979, p. 11.)

De stad groeide snel toen nieuwe leden naar het gebied emigreerden. Commerce
werd al snel als de belangrijkste vergaderplaats genoemd. In de zomer werd
de stad onofficieel Nauvoo genoemd, een naam die volgens de profeet uit het
Hebreeuws afkomstig was en prachtige rustplaats betekende. Het volgende
voorjaar werd de naam Commerce door overheidsfunctionarissen in Nauvoo
veranderd, en in december 1840 kreeg de plaats stadsrechten.’ (James B. Allen
en Glen M. Leonard, The Story of the Latter-day Saints, 2e editie [1992], p. 156.)

‘Tijdens een officiële telling in 1840 was het inwonertal toegenomen tot 2.450,
waardoor de stad ongeveer evenveel inwoners had als Quincy en Springfield
en half zo groot was als Chicago. De volgende twee jaar nam het inwonertal
met dertig procent toe, waarna de groei nog verder toenam. In 1845, tegen
het hoogtepunt, waren er 11.036 inwoners, terwijl Chicago in dat jaar 12.088
inwoners had. Door de woningbouw voor nieuwe gezinnen in Nauvoo (en de
bouw van openbare gebouwen en de tempel) was er voldoende werkgelegenheid
en economische activiteit.’ (Leonard en Lyon, Ensign, september 1979, p. 12.)
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Bespreek de volgende informatie over de manier en het tijdstip waarop de verorde-
ning van de doop voor de doden voor het eerst aan de leden van de kerk bekend
werd gemaakt:

• De eerste opgetekende leer over het belangrijke werk van de doop voor de doden
vond op 15 augustus 1840 plaats, tijdens de begrafenis van Seymour Brunson,
een bekeerling die in januari 1831 in Ohio lid van de kerk was geworden.

• In een openbaring op 19 januari 1841 zei de Heer tegen de heiligen dat Hij de
doop buiten de tempel alleen zou aanvaarden totdat ze voldoende tijd hadden
gehad om een tempel en een doopvont te bouwen. (Zie LV 124:31–32.)

• De doop voor de doden bleef tot 3 oktober 1841 buiten de tempel plaatsvinden,
toen de profeet tijdens een conferentie van de kerk verklaarde: ‘Er zal geen doop
voor de doden meer plaatsvinden totdat de verordening in het huis des Heren
verricht kan worden.’ (History of the Church, deel 4, p. 426.)

• Later gaf de profeet verdere instructies over deze verordening. (Zie LV 127–128.)

Vertel dat de profeet Joseph Smith op 4 mei 1842 verscheidene leiders van de kerk
naar de kamer boven zijn winkel uitnodigde en hen de eerste begiftiging verleende.
Hij schreef over die dag met deze broeders: ‘Ik onderwees hen in de beginselen en
orde van het priesterschap, met wassingen, zalvingen, begiftigingen en het over-
dragen van de sleutels van het Aäronisch priesterschap, en verder tot de hoogste
orde van het Melchizedeks priesterschap.’ Daar voegde hij aan toe dat deze kennis
aan de andere heiligen verleend moest worden ‘zodra zij voldoende voorbereid
waren en er een gepaste plek was gevonden.’ (History of the Church, deel 5, p. 2.)

Vraag:

• Welke leerstellingen openbaarde Joseph Smith tijdens deze fundamentele periode
in de geschiedenis van de kerk?

• In hoeverre zijn de openbaringen over tempelwerk een zegen voor jullie en je
familieleden?

Vraag cursisten die een tempelinwijding hebben bijgewoond in welke opzichten dat
anders was dan andere kerkdiensten. (Moedig hen aan om meer aan de geest van die
ervaring te denken dan aan de specifieke gebeurtenissen die plaatsvonden.) Vraag:

• Hoe moet iemand zich voorbereiden om tijdens de inwijding van een tempel de
Geest te kunnen voelen?

• In welke opzichten zijn de tempels een hulpmiddel om het evangelie over de
hele wereld te verspreiden?

Joseph Smith heeft veel mensen ten goede beïnvloed

Vraag de cursisten wie de meeste invloed in hun leven heeft. Laat hen over de
volgende vragen nadenken:

• Waarom heeft deze persoon zoveel invloed op je?

• In welke opzichten zou je leven anders zijn als je deze persoon niet kende?

Laat de cursisten zich afvragen wat ze over de profeet Joseph Smith weten en zich
diezelfde twee vragen over hem stellen. Laat enkele cursisten daar iets over vertellen.

Veel mensen eren de profetische roeping van Joseph Smith

Lees met de cursisten Leer en Verbonden 135:3. Laat ze voorbeelden noemen en
bespreken van manieren waarop deze uitspraak van ouderling John Taylor, die
toen lid van het Quorum der Twaalf Apostelen was, waar is.
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Geef de cursisten de tijd om voor zichzelf ‘Hij was profeet, ziener, openbaarder,
hersteller, getuige en martelaar’ en ‘Hij is de grote profeet van deze bedeling’ in het
boek voor de cursist te lezen (pp. 17–19). Lees dan de volgende uitspraken voor:

Zing ‘Ere de man’ (lofzang 24). Vraag de cursisten hoe hun leven door de profeet
Joseph Smith is gezegend. Geef uw getuigenis van de profeet.

Josiah Quincy, die later burgemeester van Boston werd, bezocht in mei 1844
Nauvoo. Jaren later schreef hij het volgende over zijn bezoek aan de profeet:
‘Het is totaal niet ondenkbaar dat er in de toekomst in een lesboek voor nog
ongeboren generaties de volgende vraag zal staan: “Welke Amerikaan uit de
negentiende eeuw heeft de meeste invloed gehad op het lot van zijn landge-
noten?” En het is totaal niet ondenkbaar dat het antwoord op die vraag luidt:
“Joseph Smith, de mormoonse profeet.”’ (Figures of the Past from the Leaves of
Old Journals [1883], p. 376.)

Ouderling Gordon B. Hinckley heeft als lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen het volgende gezegd:

‘Toen ik twaalf was, nam mijn vader mij mee naar een priesterschapsvergade-
ring van onze ring. Ik zat op de achterste rij terwijl hij, als ringpresident, op
het podium zat. Bij het begin van die vergadering, de eerste die ik bijwoonde,
stonden drie- tot vierhonderd mannen op. Zij kwamen van verschillende
achtergronden en uit veel verschillende beroepen, maar ieder had dezelfde
overtuiging in zijn hart, waarmee zij samen deze fijne woorden zongen:

Ere de man tot wie sprak weer Jehovah,
die tot profeet werd gezalfd door de Heer.
Hij was d’ontsluiter der laatste bedeling,
eens geven volken en vorsten hem eer.
(Lofzang 24.)

‘Er gebeurde iets met mij toen ik die gelovige mannen hoorde zingen. In mijn
hart vestigde zich de kennis, daar geplaatst door de Heilige Geest, dat Joseph
Smith echt een profeet van de Almachtige was. In de vele jaren die er sindsdien
voorbij zijn gegaan, jaren waarin ik veel van zijn woorden en werken heb
gelezen, is die kennis sterker en zekerder geworden. Het is mij een voorrecht
geweest om in werelddelen in het noorden en het zuiden, oosten en westen,
te getuigen dat hij een profeet van God was en is, een machtige dienstknecht
en getuige van de Heer Jezus Christus.’ (Conference Report, april 1977, p. 97;
of Ensign, mei 1977, p. 66.)

President Hinckley heeft later gezegd: ‘We zingen die prachtige lofzang: “Wij
danken U, Heer, voor profeten.” Als ik dat lied hoor, denk ik nooit aan mijzelf.
Dan denk ik aan de profeet Joseph Smith; de jongen die het bos inging en om
licht en inzicht bad, aan wie God de Vader en de herrezen Zoon verschenen
en Zij tot hem spraken. Deze grote, opmerkelijke man was een werktuig in Gods
handen om het wonderbaarlijke Boek van Mormon en de openbaringen in de
Leer en Verbonden voort te brengen. Joseph Smith heeft het fundament van
deze kerk gelegd. Als wat hij heeft gezegd, waar is, dan is het allemaal waar,
en ik geef u mijn getuigenis dat wat hij heeft gezegd, waar is.’ (‘Messages of
Inspiration from President Hinckley’, Church News, 7 februari 1998, p. 2.)
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DEEL 1: ZIJN JONGE JAREN

HISTORISCHE ACHTERGROND

Vier jaar voor de geboorte van Joseph Smith werd Brigham, het negende kind van
John en Abigail Howe Young, geboren. Deze zoon, die op 1 juni 1801 werd geboren,
was een welkome aanwinst in het gezin in Whitingham (Vermont). John Young,
een veteraan uit de Amerikaanse Revolutie, had zich nooit kunnen indenken dat er
op een dag een standbeeld van zijn zoon in het parlementsgebouw in Washington
D.C. zou staan. Slechts vijftig jaar na zijn geboorte werd Brigham Young de poli-
tieke en geestelijke leider van tienduizenden mensen — gouverneur van het terri-
torium Utah en profeet van de Heer. Maar in 1801 was Brigham in de ogen van
zijn ouders, broers en zussen slechts een pasgeboren baby.

GEBEURTENISSEN, HOOGTEPUNTEN EN LERINGEN

De ouders en voorouders van Brigham Young gaven hem een stevig religieus
fundament

Laat de cursisten bespreken welke goede eigenschappen zij van hun ouders en
grootouders hebben meegekregen. Lees het volgende eerbetoon van president
Brigham Young voor:

De vaardigheden van Brigham Young namen toe omdat hij hard werkte en
problemen aanpakte

Vraag of er cursisten zijn die iets over het leven van Brigham Young weten voordat
hij lid van de kerk werd — wat bijvoorbeeld zijn beroep was. Laat de cursisten der-
gelijke details opzoeken in ‘Brigham Young kende de ontberingen van het leven en
van hard werken’ en ‘Hij blonk uit als handwerksman’ in het boek voor de cursist
(pp. 22–23). Vraag:

• In welke opzichten werd Brigham Young door hard werken op leiderschap in de
kerk voorbereid?

• Hoe kan hard werken jullie helpen om je voor te bereiden op de taken die je als
ouder en lid van de kerk zult krijgen?

Voordat hij lid van de kerk werd, bestudeerde Brigham Young zorgvuldig de
Schriften en de leringen van de kerk

Leg uit dat Brigham Young vlak na de organisatie van de kerk met de kerk in aan-
raking kwam. In 1828 verhuisde hij naar Mendon (New York), vlakbij Fayette,

‘Mijn voorouders waren enkele van de strengste godsdienstijveraars op aarde.
En dat kunt u ongetwijfeld ook van de uwe zeggen. Van mijn moeder — die
mij gebaard heeft — kan ik zeggen dat er geen betere vrouw op aarde geleefd
heeft. (...)

‘Toen ze nog leefde, leerde mijn moeder haar kinderen voortdurend om de naam
van de Vader en de Zoon te eren en het heilige boek te eerbiedigen. Ze zei:
“Lees het boek, bestudeer de leringen en pas ze zoveel mogelijk toe. Doe alles wat
goed is; doe niets wat kwaad is; en als je iemand in nood ziet, help die persoon
dan; zorg ervoor dat je nooit kwade gevoelens in je hart hebt, want dan kun
je door het kwaad overweldigd worden.’ (Journal of Discourses, deel 6, p. 290.)
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waar de kerk later georganiseerd werd. In 1830 verkocht Samuel Smith, de broer
van de profeet Joseph Smith, een Boek van Mormon aan Phineas Young, de broer
van Brigham Young. Phineas Young was onder de indruk van het boek en gaf het
aan zijn vader. Zijn vader gaf het boek aan Brighams zus Fanny, die het aan Brigham
gaf. Brigham Young bestudeerde het Boek van Mormon en de leringen van de kerk
bijna twee jaar lang voordat hij zich liet dopen.

Lees en bespreek ‘Hij was op zoek naar geestelijke vervulling’ in het boek voor de
cursist (pp. 24–25). Laat de cursisten in dat gedeelte de antwoorden op de volgende
vragen opzoeken:

• Wat waren de geestelijke verlangens van Brigham Young?

• Wat voor frustraties had hij toen hij naar de waarheid op zoek was?

• Wat hebben jullie aan zijn voorbeeld als je je getuigenis probeert te versterken?

Lees ‘Hij onderzocht de beweringen van het “mormonisme” behoedzaam’ in het
boek voor de cursist (p. 25), en vraag waarom Brigham Young het evangelie zo
behoedzaam bestudeerde.

Hij had de profeet Joseph lief, en steunde en verdedigde hem

Vraag de cursisten of ze ooit iemand de reputatie van een ander hebben horen
verdedigen. Vraag waarom er moed voor nodig is om de reputatie van anderen te
verdedigen, vooral als de persoon die aangevallen wordt niet zelf aanwezig is en er
wellicht niets vanaf weet. Leg uit dat Brigham Young onder alle omstandigheden
trouw aan de profeet Joseph Smith bleef.

Bespreek ‘Hij was een toegewijd discipel van de Heer en van de profeet van de Heer’
in het boek voor de cursist (pp. 26–27) en laat de cursisten voorbeelden opzoeken
van Brigham Youngs trouw aan Joseph Smith. Lees de volgende uitspraak van
president Brigham Young over de profeet voor:

Bespreek het volgende voorbeeld van de getrouwheid van Brigham Young aan
Joseph Smith. Brigham Young schreef:

‘Op zeker moment hadden de Twaalf, de getuigen van het Boek van Mormon
en andere autoriteiten van de kerk een raadsvergadering in de bovenkamer van
de [Kirtland]tempel. De kwestie die zij bespraken, was om vast te stellen hoe
ze de profeet Joseph Smith konden afzetten en David Whitmer als president
van de kerk konden aanwijzen. Vader John Smith, broeder Heber C. Kimball en
andere aanwezigen waren tegen het voorstel. Ik stond op, en zei duidelijk en
krachtig dat Joseph een profeet was, dat ik dat wist, en dat ze hem net zoveel
konden beschimpen en belasteren als ze wilden, maar dat ze de aanstelling
van de profeet van God niet konden vernietigen, ze konden alleen hun eigen 

‘Iedere keer als ik eraan denk dat ik Joseph Smith heb gekend, wil ik halleluja
roepen. Hij is de profeet die door de Heer is voorbereid en geordend en aan wie
Hij de sleutels en macht heeft gegeven om het koninkrijk van God op aarde op
te bouwen. Die sleutels zijn voor dit volk bestemd, en wij hebben de bevoegd-
heid om het werk voort te zetten waarmee Joseph is begonnen, totdat alles
voor de wederkomst van de Zoon des mensen is voorbereid.’ (Deseret News,
31 oktober 1855, p. 268.)
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Vraag: Wat voor verplichtingen nemen leden van de kerk op zich als ze tijdens
algemene, ring- en wijkconferenties hun hand opsteken om de profeet steun te
verlenen? Lees de volgende uitspraak voor van Orson F. Whitney, die later lid van
het Quorum der Twaalf Apostelen werd. Hij beschreef dat Brigham Young de profeet
tijdens de afval in Kirtland in 1837 liefhad en verdedigde:

Vraag:

• Waardoor werd Brigham Young in staat gesteld om de tegenstellingen binnen
de kerk te weerstaan en de profeet Joseph Smith te steunen?

• In wat voor soortgelijke omstandigheden kunnen jonge heiligen der laatste
dagen zich tegenwoordig bevinden?

‘Het was goed voor Joseph [Smith] en het mormonisme in het algemeen dat
hij besloot om het leeuwenhart en de onverschrokken ziel van Brigham Young
bij zich te houden. Rotsvast in zijn trouw aan zijn leider combineerde hij
gezond verstand en helder inzicht met grote en onwankelbare moed. Zijn
ingevingen en zijn beslissingen tussen goed en kwaad waren als de bliksem;
zijn veroordelingen van wat volgens hem slecht was, waren als de donder.
Een man voor noodgevallen, vooruitziend en inspirerend; een meesterlijke
ziel en een natuurlijke leider. (...)

‘In de donkere uren — wellicht de donkerste die het mormonisme ooit gezien
had — toen het fundament op instorten stond, toen de mannen die steunpilaren
moesten zijn, zwak waren en afvielen, en in het geheim en openlijk met de
vijand heulden, aarzelde Brigham nooit; hij bleef trouw aan zijn leider, hij bleef
hem tegen zijn aanklagers verdedigen, en hij beschuldigde hen moedig vanwege
hun valsheden, zelfzucht en verraad. Zijn leven werd getekend door zijn moed.
Hij gaf niet toe, maar bleef standvastig, een voorbeeld van moed en trouw,
een betrouwbare vriend.’ (History of Utah, 4 delen [1892–1904], deel 1, p. 137.)

‘gezag vernietigen, de band tussen hen, de profeet en God doorsnijden, en
zichzelf in de hel laten verzinken. Velen van hen waren bijzonder boos over
mijn uitgesproken verzet tegen hun voorstel, en Jacob Bump (een oude bokser)
was zo boos dat hij niet stil kon blijven zitten. Enkele broeders die vlakbij hem
zaten, moesten hem vasthouden, en verzochten hem om te kalmeren. Maar
hij kronkelde en draaide zijn armen en zijn lichaam en zei: “Hoe kan ik me
tegenover die man beheersen?” Ik zei dat als hij dacht dat het hem zou helpen,
hij maar zijn gang moest gaan. Deze bijeenkomst werd afgebroken zonder dat
de afvalligen in staat waren om het over de voorgenomen maatregelen eens
te worden. Dit was een crisis; aarde en hel leken samen te spannen om de
profeet en de kerk van God ten gronde te richten. De knieën van de sterkste
mannen in de kerk knikten.

Gedurende deze belegering van de duisternis bleef ik dichtbij Joseph, en met
alle wijsheid en kracht die God me had gegeven, deed ik mijn uiterste best om
de dienstknecht van God te steunen en de quorums van de kerk te verenigen.’
(Manuscript History of Brigham Young, Elden J. Watson, 2 delen [1968–1971],
deel 1, pp. 15–17.)
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Na de gewelddadige dood van de profeet Joseph Smith leidde Brigham Young
de kerk

Vraag: Wie is er verantwoordelijk voor de zaken van de kerk als de huidige president
van de kerk overlijdt? Leg uit dat als de president van de kerk overlijdt, het Eerste
Presidium ontbonden wordt en het Quorum der Twaalf Apostelen, onder leiding
van de senior apostel, de kerk leidt totdat er een nieuwe president is geroepen en
aangesteld. In het begin van deze bedeling was dit proces nog niet zo goed bekend
onder de leden van de kerk.

Zeg tegen de cursisten dat na de dood van de profeet Joseph Smith, Brigham Young,
die toen president van het Quorum der Twaalf Apostelen was, op 6 augustus 1844
van zijn zending in het oosten van de Verenigde Staten naar Nauvoo terugkeerde.
Twee dagen later presideerde hij een bijeenkomst in Nauvoo om de opvolger van
Joseph Smith te kiezen. Sidney Rigdon, die raadgever van de profeet Joseph Smith
was geweest, probeerde de leden van de kerk te overtuigen om hem (Sidney) als
leider van de kerk te kiezen. Hij zei dat niemand anders de plaats van de profeet
Joseph zou kunnen innemen. Voordat de meeste leden van het Quorum der Twaalf
in Nauvoo waren teruggekeerd, was Rigdon al van gemeente naar gemeente gegaan
om zijn zaak te bepleiten. Zijn redenering stond echter lijnrecht tegenover de
instructies die de profeet vlak voor zijn dood had gegeven. Joseph Smith had
gezegd dat de leiding van de kerk op het Quorum der Twaalf Apostelen rustte.

Bespreek wat president Wilford Woodruff later schreef over de laatste bijeenkomst
die de profeet Joseph Smith met de apostelen had:

Lees en bespreek ‘De mantel van de profeet rustte op hem’ in het boek voor de
cursist (p. 30), en laat de cursisten beschrijven hoe de Heer aangaf dat Brigham
Young de volgende profeet moest worden. Vraag:

• Hoe wordt de opvolging van de president van de kerk tegenwoordig geregeld?

• Hoeveel leden van de kerk krijgen daar zelf een getuigenis van?

Bespreek met de cursisten de volgende uitspraak van Brigham Young over de profeet
Joseph Smith:

‘Joseph Smith leefde en stierf als een profeet, en bezegelde zijn getuigenis met
zijn bloed. Hij leefde als een goed mens, en hij stierf als een goed mens. Hij
was zo goed als enig ander mens dat ooit geleefd heeft. Ik heb nooit beweerd
Joseph Smith te zijn. Ik ben niet de man die het Boek van Mormon heeft
voortgebracht, maar ik getuig van de waarheid ervan. Ik ben een apostel, 

‘De profeet Joseph, daar ben ik nu van overtuigd, had duidelijk een voorgevoel
dat het de laatste bijeenkomst was die we samen in het vlees zouden bijwonen.
We hadden onze begiftiging ontvangen; we hadden alle zegens op ons hoofd
bevestigd gekregen die ooit aan apostelen of profeten op aarde waren gegeven.
Bij die gelegenheid stond de profeet Joseph op en zei: Broeders, ik zou lang
genoeg willen leven om deze tempel voltooid te zien. Ik zal hem in dit leven
niet meer zien, maar u wél. Ik heb alle sleutels van het koninkrijk Gods op uw
hoofd verzegeld. Ik heb elke sleutel, elke macht en elk beginsel op u verzegeld
die de God des hemels ooit aan mij geopenbaard heeft.’ (‘The Keys of the
Kingdom’, Millennial Star, 2 september 1889, p. 546.)
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Vraag: Van wat voor eigenschappen gaf Brigham Young in deze uitspraak en in zijn
leven blijk?

Brigham Youngs praktische kijk op het leven was geworteld in spiritualiteit

Vertel dat Brigham Young veel geloof en vertrouwen in God had. Hij herkende
gevaar, maar maakte zich niet al te veel zorgen als hij een bepaalde taak moest vol-
brengen. Vraag de cursisten hoe de volgende gebeurtenis het geloof van Brigham
Young in God verduidelijkt:

Leg uit dat president Brigham Young en zijn collega’s in Illinois wilden blijven tot-
dat de Nauvootempel klaar was en er voldoende voorbereidingen voor hun vertrek
waren getroffen. De leiders van de kerk verzekerden de leden, van wie sommigen
verbaasd waren, dat de uittocht een goed georganiseerd geheel was om ervoor te
zorgen dat de kerk zou blijven groeien. De algemene oktoberconferentie van 1845
werd voornamelijk gewijd aan de voorbereidingen op een ordelijke en verenigde
uittocht. De evacuatie uit het westen van Illinois was aanvankelijk voor april 1846
gepland, maar door de bedreigingen moesten ze overhaast vertrekken. Een van de
bedreigingen was afkomstig van gouverneur Thomas Ford en anderen, dat rege-
ringstroepen de mormonen zouden achtervolgen en vernietigen.

Bespreek de volgende brief die het Quorum der Twaalf Apostelen in 1847 naar de
leden van de kerk stuurde terwijl die zich op de tocht naar het westen voorbereidden:

‘Kom onmiddellijk en bereid u voor om naar het westen te trekken — neem
allerlei soorten zaden mee, van graan, groente, fruit, struiken, bomen en
planten, alles wat het oog zal bekoren, het hart zal opwekken, of de ziel van
de mens opbeuren, en op de aarde zal groeien. Ook de beste dieren — vogels
en pluimvee van iedere soort. Ook het beste gereedschap, en machines om te
spinnen of te weven en katoen, wol vlas en zijde enzovoort mee te bewerken. 

‘Enkele maanden na de dood van de profeet Joseph, in het najaar en de winter
van 1844, werkten we hard aan de Nauvoo–tempel. Het was in die tijd moei-
lijk om aan brood en andere levensmiddelen voor de werklui te komen. Ik zei
tegen het comité dat verantwoordelijk was voor het tempelfonds om al het
meel dat ze hadden uit te delen, en dat God hun dan meer zou geven. En het
duurde niet lang voordat broeder Toronto bij me kwam en me 2.500 dollar in
goud overhandigde. De bisschop en het comité kwamen bij elkaar, en ik was
er ook bij. Ze zeiden dat het de wet was om het goud aan de voeten van de
apostelen te leggen. Ja, zei ik, en ik zal het aan de voeten van de bisschop leg-
gen. Ik deed de zak open, pakte de onderkant beet en keerde de zak om rich-
ting de bisschop. Het goud werd over de grond uitgestrooid en ik zei dat ze er
meel voor de werklui voor moesten kopen en op de Heer moesten vertrouwen;
want we zouden krijgen wat we nodig hadden.’ (Brigham Young, in B. H.
Roberts, Comprehensive History of the Church, deel 2, p. 472.)

en ik getuig tot de andere volken van deze laatste bedeling, maar ook tot de
Joden. (...) Mijn gevoelens zijn hetzelfde als toen ik me liet dopen, om de wil
van God te doen.’ (Geciteerd in Preston Nibley, Brigham Young, the Man and
His Work [1936], pp. 147–148.)
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Leg uit dat Brigham Young werd erkend voor zijn opmerkelijke vaardigheid om op
stoffelijk en geestelijke gebied leiding te geven. Lees met de cursisten ‘Hij gaf blijk
van een balans tussen praktische en geestelijke zaken’ in het boek voor de cursist
(pp. 35–36), en bespreek dan de volgende vragen:

• Als de profeet Joseph Smith wordt erkend omdat hij het fundament van de kerk
heeft gelegd, hoe zouden jullie dan het werk van president Brigham Young
beschrijven?

• In welke opzichten was Brigham Young betrokken bij de stoffelijke zaken in het
nieuwe gebied waar de heiligen zich vestigden?

• Hoe gebruikte hij zijn talenten om de woongebieden op te bouwen?

Bespreek ‘Zijn moed, geloof en gevoel voor humor waren een voorbeeld voor de
heiligen’ (p. 31) en ‘Zijn humor en liefde werden gewaardeerd’ (p. 38) in het boek
voor de cursist. Vraag:

• Wat staat er in deze verslagen over het gevoel voor humor van Brigham Young?

• Hoe zou het gevoel voor humor van Brigham Young een hulpmiddel zijn geweest
om de heiligen te leiden?

• Hoe kan gepaste humor nuttig zijn bij het vervullen van onze vele taken?

Brigham Young geloofde dat de grondwet van de Verenigde Staten door God was
geïnspireerd

Vertel dat toen de heiligen zich in Iowa voorbereidden om de lange tocht naar het
westen te ondernemen, er oorlog tussen Mexico en de Verenigde Staten uitbrak.
De president van de Verenigde Staten vroeg leden van de kerk om vrijwillig in het
leger te gaan. Op verzoek van Brigham Young gaven vijfhonderd mannen zich op
voor het Mormoons Bataljon. (Noot: In ‘Deel 2: de rest van zijn leven’ staat meer
informatie over het Mormoons Bataljon.) Hoewel de heiligen wisten dat de regering
weinig had gedaan om een eind te maken aan de vervolging, begrepen ze dat de
beginselen waarop de grondwet was gebaseerd door God geïnspireerd waren.

Vraag:

• Wat waren enkele belangrijke factoren die Brigham Young moest overwegen
voordat hij zoveel mannen naar de oorlog stuurde? (Bijvoorbeeld: iedereen
bereidde zich voor om naar het westen te trekken, en alle gezonde mannen
waren hard nodig.)

Of voorbeelden en beschrijvingen ervan, zodat we ze zelf kunnen vervaardigen.
En datzelfde geldt voor allerlei landbouwwerktuigen, zoals maïspellers, dors-
machines, schoonmaakmachines, molens en alle werktuigen en spullen die
zullen bijdragen aan het comfort, de gezondheid, het geluk en de voorspoed
van alle mensen. Voor zover het consequent gedaan kan worden, neemt u
voorbeelden en tekeningen mee, zodat we de machines kunnen vervaardigen
waar ze gebruikt gaan worden. Dat bespaart enorm in de vervoerskosten, vooral
als het zware machines betreft, maar ook wat betreft gereedschap en werktuigen
in het algemeen.’ (‘General Epistle from the Council of the Twelve Apostles, to
the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Abroad, Dispersed Throughout
the Earth,’ Journal History of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints,
23 december 1847, archieven van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen
der Laatste Dagen.)
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• Waarom was het moeilijk voor de leden van de kerk om de regering te steunen?

Lees de volgende uitspraak van president Brigham Young over de grondwet van de
Verenigde Staten voor:

Brigham Young legde nadruk op het belang van onderwijs en gezonde ontspanning

Laat de cursisten bespreken hoe anders hun leven zou zijn als ze minder onderwijs
hadden genoten. Brigham Young legde veel nadruk op onderwijs, hoewel hij zelf
weinig onderwijs had genoten. Hij hield van kunstwetenschappen en moedigde de
mensen aan om hun talenten zoveel mogelijk te ontwikkelen.

Lees en bespreek ‘Hij was op zoek naar geestelijke vervulling’ in het boek voor de
cursist (pp. 37–38). Lees de volgende uitspraken van president Brigham Young voor:

Vraag:

• Waarom zou Brigham Young zoveel van onderwijs hebben gehouden?

• Hoe kan onderwijs iemands toekomst beïnvloeden?

• In welke opzichten kan onderwijs jullie en de kerk tot zegen zijn?

‘Het onderwijs van de jeugd is een belangrijk onderwerp dat de algemene
autoriteiten moeten verkondigen. Er moet door de heiligen veel nadruk op
worden gelegd. Wij hebben het voorrecht dat we de geest van openbaring en
kennis hebben, die van boven komt, en daarnaast moet iedere tak van onder-
wijs die in de wereld bekend is onder ons onderricht en door ons verkregen
worden. Alle kunst- en natuurwetenschappen, en alle soorten mechanica die
de mens kent en begrijpt, moeten door dit volk worden begrepen.’ (Journal of
Discourses, deel 13, p. 263.)

‘Ga aan de slag, sticht enkele scholen, ga naar school en studeer; laat ook de
meisjes naar school gaan en leer ze scheikunde, zodat ze elke willekeurige steen
hier kunnen analyseren. De exacte wetenschappen zijn zonder veel moeite te
bestuderen. Ik wil scholen hebben en de hersenen van de mensen bezighouden
en ze ontwikkelen om de kunsten en de wetenschappen te leren. Stuur de
oudere kinderen en de jongere kinderen naar school; er is niets wat ik liever
zou doen dan scheikunde, plantkunde, geologie en mineralogie bestuderen,
zodat ik wist waar ik op liep, de eigenschappen kende van de lucht die ik
inademde, wist wat ik dronk enz.’ (Discourses of Brigham Young, John A. Widtsoe
[1954], p. 253.)

‘De algemene grondwet van ons land is goed, en er kan een goede regering op
gebaseerd worden, want die grondwet is door de onzichtbare verrichtingen van
de Almachtige gedicteerd. (...)

‘Zal de grondwet vernietigd worden? Nee. Dit volk zal die wet in stand houden.
En, zoals Joseph Smith heeft gezegd: “De tijd zal komen dat de toekomst van
het land aan een zijden draadje zal hangen. Op dat cruciale moment zal dit
volk naar voren komen en het van de dreigende verwoesting redden.” En dat
zal gebeuren.’ (Journal History, 4 juli 1854, archieven van De Kerk van Jezus
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.)
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Vertel dat hoewel Brigham Young sterk in geestelijke inspanning geloofde, hij ook
begreep dat lichamelijke activiteiten en ontspanning belangrijk zijn. Lees en bespreek
de volgende uitspraak van president Young:

Vraag: Hoe zou je de uitspraak van president Young toepassen op de levenswijze
van de heiligen der laatste dagen in onze tijd?

‘Het verstand van de man die volledig aan de kerk en het koninkrijk van God
op aarde is toegewijd, wordt krachtig gebruikt. (...) Het verstand van zo’n man
wordt van de ene tot de andere ochtend gebruikt, en werkt ongezonder dan
de man die gras maait of houthakt, en zijn verstand wordt moe. Wat heeft hij
nodig? Een beetje ontspanning. (...)

‘Mijn verstand wordt moe, en dat van u wellicht ook. Als dat het geval is, doe
dan iets aan lichaamsbeweging. (...)

‘Als u wilt dansen, dans naar hartelust (...) of wilt sporten, doe het en breng
uw lichaam in beweging, en gun uw geest wat rust.

‘De zegeningen van voedsel, slaap en gezellige bijeenkomsten zijn door God
ingesteld, voor zijn heerlijkheid en ons voordeel. Wij moeten ze leren gebruiken
en niet misbruiken, zodat zijn koninkrijk op aarde kan groeien, en wij daarin
vooruitgang kunnen maken.’ (Journal of Discourses, deel 6, pp. 147–149.)
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DEEL 2: DE REST VAN ZIJN LEVEN

HISTORISCHE ACHTERGROND

Toen Brigham Young op 5 december 1847 president van de kerk werd, presideerde
hij bijna 35 duizend leden, met één ring en vijf zendingsgebieden in de kerk. Toen
de heiligen naar het westen werden verjaagd, moesten ze Nauvoo en hun pas inge-
wijde tempel achterlaten. De volgende dertig jaar, toen Brigham Young president
van de kerk was, trokken ruim tachtigduizend heiligen der laatste dagen over de
vlakten om zich in het westen te vestigen.

President Brigham Young is langer president van de kerk geweest dan enige andere
president in deze bedeling. Als kolonist had hij weinig gelijken. Binnen tien jaar
nadat de heiligen zich in de grote vallei hadden gevestigd, koloniseerden ze zo’n
twee miljoen vierkante kilometer. De nederzettingen strekten zich zo’n zestienhon-
derd kilometer uit van Canada tot Mexico en zo’n dertienhonderd kilometer van
Californië tot Wyoming. In 1877, het jaar dat Brigham Young overleed, had de kerk
ruim 115 duizend leden, met twintig ringen, acht zendingsgebieden en een inge-
wijde tempel in St. George (Utah). Andere tempels in Utah waren in aanbouw —
Logan, Manti en Salt Lake City. (Zie 2003 Church Almanac [2003], pp. 473, 631.)

GEBEURTENISSEN, HOOGTEPUNTEN EN LERINGEN

Brigham Young leerde uit ervaring hoe hij de heiligen moest leiden

Lees met de cursisten ‘Hij leidde de heiligen vanuit Missouri naar Illinois’ en ‘Hij
bereidde zich voor op leiderschap’ in het boek voor de cursist (pp. 29–30). Laat
hen eigenschappen opzoeken waardoor Brigham Young een groot leider werd. Zet
hun antwoorden op het bord.

Bespreek de problemen die president Brigham Young onder ogen moest zien in de
decennia na de dood van de profeet Joseph Smith. Laat de cursisten zoveel mogelijk
van zijn problemen op het bord zetten. Enkele voorbeelden daarvan:

• In de maanden en jaren na de dood van Joseph Smith eenheid en orde in de
kerk bewaren.

• De heiligen op hun tocht naar het westen voorbereiden — huifkarren maken,
voorraden verzamelen, landkaarten bestuderen enzovoort.

• De heiligen beschermen totdat ze klaar waren om naar het westen te trekken.

• De Nauvootempel afbouwen en de verordeningen daarin verrichten.

• Nauvoo evacueren.

• Zich met de heiligen in Winter Quarters vestigen.

• Op verzoek van de Amerikaanse regering mannen rekruteren om in de oorlog
met Mexico te strijden (het Mormoons Bataljon).

• Het kamp van Israël organiseren voor de tocht naar het westen (zie LV 136), de
eerste groep naar de Salt Lake Valley leiden, en een systeem opzetten om dui-
zenden heiligen naar het westen te helpen verhuizen.

• Ruim 350 nederzettingen in het westen organiseren.

• Zendelingen naar vele landen sturen om het evangelie te prediken.

• De politieke problemen aanpakken om het territorium Utah te vestigen.
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• Het Endowment House in Salt Lake City en een tempel in St. George bouwen,
en met de bouw van drie andere tempels beginnen.

• Relaties opbouwen met de indianen en hen in het evangelie onderwijzen.

Vraag de cursisten wat voor ervaringen Brigham Young in zijn jonge jaren heeft
gehad om de vaardigheden te ontwikkelen om deze problemen te overwinnen. Zo
nodig herinnert u de cursisten eraan dat:

• Hij tijdens de afval in Kirtland, Far West en Nauvoo trouw was gebleven.

• Hij negen jaar lid van het Quorum der Twaalf Apostelen was geweest, zes jaar
senior apostel, en dat hij de sleutels van het priesterschap had ontvangen.

• Hij in zijn jeugd had leren werken, en houtbewerking en zakelijke vaardigheden
had ontwikkeld.

• Hij lid van het Zionskamp en het Nauvoo Legion was geweest.

• Hij zijn begiftiging van de profeet Joseph Smith had ontvangen.

• Hij Joseph Smith in het begin van 1838 had geholpen bij zijn vlucht uit
Kirtland, en de heiligen had geholpen bij hun vestiging in Far West (Missouri).

• Hij tijdens de winter van 1839 en het vroege voorjaar van 1840 duizenden hei-
ligen had geholpen om van Missouri naar Illinois te vluchten terwijl de profeet
in de gevangenis te Liberty zat.

• Hij de heiligen had geholpen zich in het noorden van Missouri te vestigen.

• Hij tien jaar lang verschillende zendingen in het oosten van de Verenigde
Staten, in Canada en Groot-Brittannië had vervuld.

• Hij met Joseph Smith de tocht naar het westen had besproken.

• Hij aan de bouw van de tempels in Kirtland en Nauvoo had gewerkt.

Het Mormoons Bataljon was een zegen voor de heiligen

Laat de cursisten kaart 6, ‘Westwaartse beweging van de kerk’ in hun tripelcombi-
natie opslaan en de route van het Mormoons Bataljon opzoeken. Laat ze het land
tussen het Indiaans territorium naast Missouri en het land Mexico opzoeken. Leg uit
dat Texas en Mexico aanspraak op dit land maakten. Vertel dat toen de Verenigde
Staten in 1845 Texas annexeerden, de onenigheid over dit gebied en andere bijbe-
horende kwesties tot oorlog tussen de Verenigde Staten en Mexico leidde.

Lees en bespreek ‘Het Mormoons Bataljon georganiseerd’ in het boek voor de cursist
(pp. 31–32), en laat de cursisten opzoeken waarom president Brigham Young zoveel
mannen vroeg om hun gezin achter te laten in een tijd dat ze zich op de lange reis
naar het westen voorbereidden. Vraag de cursisten:

• Waarom zou die beslissing om het Mormoons Bataljon te vormen zo moeilijk
voor de leden van de kerk zijn geweest nadat bendes de heiligen uit hun huizen
hadden verdreven?

• In welke opzichten was het Mormoons Bataljon een zegen voor de heiligen?

Brigham Young waarschuwde de heiligen om niet snel rijk te willen worden

Lees een advertentie voor over een formule om snel rijk te worden en vraag de cur-
sisten waarom we voor dergelijke verleidingen gewaarschuwd worden. Of laat wat
bankbiljetten zien en vraag hoe het verlangen naar rijkdom iemand kan motiveren
om onverstandig te handelen. Vertel dat een van de grootste problemen van presi-
dent Brigham Young het verlangen van veel heiligen was om in Californië naar
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goud te zoeken. Hij was van mening dat het verlangen naar goud getrouwe heiligen
zou vernietigen.

Lees de volgende uitspraken van president Young voor:

Vraag:

• In welke opzichten kon het karakter van de heiligen beïnvloed worden als ze in
Californië naar goud gingen zoeken in plaats thuis in hun nieuwe woonplaats
te werken?

• Waarom zouden de leden van de kerk het moeilijker vinden om rijk te zijn dan
om ‘benden, beroving, armoede en allerlei vervolging’ te doorstaan?

Tussen 1856 en 1860 trokken veel heiligen met handkarren naar de Salt Lake
Valley

Laat een cursist het gebruik van een handkar beschrijven en uitleggen. Vraag
waarom sommige pioniers handkarren gebruikten.

President Brigham Young probeerde een manier te bedenken om de kosten te
drukken zodat ook de arme leden van de kerk over de vlakten naar Utah konden
trekken. Hij besloot dat de heiligen hun proviand in handkarren konden meenemen
en naar de vallei konden lopen. Met handkarren hoefden de pioniers geen ossen te
voeden en ze voor dure huifkarren te spannen. Pioniers konden sneller lopen dan
ossen, waardoor de handkarrenkonvooien sneller konden reizen dan de huifkar-
renkonvooien. In 1856 kwamen de eerste drie handkarrenkonvooien snel en veilig
in de Salt Lake Valley aan. Ze werden begroet door een fanfarekorps en een juichende
menigte. Helaas vertrokken de volgende twee konvooien, die geleid werden door
James G. Willie and Edward Martin, laat en kwamen ze in een winterstorm terecht.

Leg uit dat president Brigham Young in deze noodsituatie blijk gaf van zijn diepe
overtuiging dat geloof praktisch moet zijn. Hij begreep dat de Heer onze gebeden
vaak door middel van andere mensen beantwoordt. Toen president Young hoorde
wat er met de handkarrenkonvooien Martin en Willie aan de hand was, gaf hij de
heiligen die de algemene conferentie bijwoonden de volgende opdracht:

‘We verlangen niet naar goud. Het is goed als we het kunnen verkrijgen door
aardappelen en graan te verbouwen. “Kun je niet door speculatie rijk worden?”
Dat willen we niet. “Kun je in de goudmijnen niet rijk worden?” We bevinden
er tussenin. “Waarom haal je geen goud uit de grond?” Omdat het samenle-
vingen en naties ontmoedigt die naar goud en zilver streven. Ieder land zou
erdoor verwoest worden. Maar als we ze ijzer en kolen geven, mogelijkheden
om hard te werken, voldoende voedsel, goede scholen en leerstellingen, dan
zullen ze een gezond, rijk en gelukkig volk worden.’ (Discourses of Brigham
Young, p. 298.)

‘De grootste angst die ik heb aangaande dit volk is dat zij in dit land rijk zullen
worden, God en zijn volk zullen vergeten, dik worden, en zichzelf de kerk uit
schoppen en de hel ingaan. Dit volk doorstaat geweld door benden, beroving,
armoede en allerlei vervolging, en blijft getrouw. Maar mijn grotere angst voor
hen is dat zij rijkdom niet kunnen verdragen; en toch moeten zij ook met
rijkdom beproefd worden, want zij zullen het rijkste volk op aarde worden.’
(Aangehaald in James S. Brown, Life of a Pioneer [1900], pp. 122–123.)
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Vertel dat het konvooi Willie, na de hulp van de redders, op 9 november 1856 de
reis voltooide. Veel mensen hadden de reis niet overleefd (67 doden). Het konvooi
Martin kwam op 30 november aan, en had nog meer mensen verloren (135–150
doden). Beide groepen waren gered door zorgzame heiligen der laatste dagen met
ruim honderd wagens vol voedsel en kleding. Vraag:

• Wat kunnen wij leren van de overtuiging van president Brigham Young dat
godsdienst praktisch moet zijn?

• Hoe kunnen jullie blijk geven van de geest van die reddingsactie?

Onbegrip en vervolging achtervolgden de heiligen naar het westen

Vraag de cursisten wat volgens hen de grootste problemen waren waar de pioniers
na hun verhuizing naar het westen mee geconfronteerd werden — van de natuur
of andere mensen. Bespreek de redenen of verklaringen van hun antwoorden.

Leg uit dat de heiligen in het grootste deel van de negentiende eeuw geplaagd wer-
den door vervolging, onenigheid en geruchten van ontrouw aan de regering van
de Verenigde Staten. In 1857 waren de heiligen der laatste dagen bijvoorbeeld ver-
rast toen ze te horen kregen dat er een leger onderweg was om de ‘mormoonse
opstand’ de kop in te drukken. De regering had valse rapporten van ontevreden
plaatselijke functionarissen ontvangen, en had een nieuwe gouverneur aangewe-
zen om Brigham Young in Utah te vervangen. Hij werd door een leger van 2.500
soldaten vergezeld. Omdat ze in Missouri en Illinois al veel vervolging hadden
verduurd, wisten de leden en leiders van de kerk niet wat ze van dit leger moesten
verwachten. Er waren soldaten in het leger die dachten dat hun rol meer was dan
het begeleiden van een nieuwe gouverneur. Ze verwachtten een oorlog om een
eind aan het mormonisme te maken.

President Brigham Young en andere leiders van de kerk reageerden op de bedreiging
door kolonisten in het gebied Utah voor te bereiden om hun huis en samenleving
te verdedigen. Ze stuurden groepen mannen uit om het leger te vertragen door het
aan te vallen en hun voorraden te verbranden. Deze mannen hadden de duidelijke
instructie ontvangen dat ze geen bloed mochten vergieten. Deze militaire actie en
het verzet van de heiligen werd de ‘Utah War’ genoemd.

De heiligen waren in staat om het leger te vertragen, waardoor het een ellendige
winter in het westen van Wyoming moest doorbrengen, onder leiding van kolonel
Albert Sidney Johnston. Met de hulp van Thomas Kane, een vriend van de kerk,
vonden er tijdens de winter onderhandelingen plaats. De nieuwe gouverneur,
Alfred Cumming, kwam zonder het leger naar Salt Lake City om met Brigham
Young te overleggen.

‘Het onderwerp voor vandaag is hen hierheen te halen. (...)

‘Ik roep vandaag de bisschoppen op. Ik zal niet tot morgen wachten, of tot
overmorgen, maar wil nu zestig goede spannen muildieren en twaalf tot vijftien
wagens. (...)

‘Ik zal u zeggen dat al uw geloof, godsdienst en het belijden van uw religie
nooit uw ziel in het celestiale koninkrijk van God zullen brengen als u niet
precies de beginselen uitvoert die ik u nu leer. Ga nu en breng die mensen
van de vlakten hierheen.’ (Journal of Discourses, deel 4, p. 113.)
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In het voorjaar van 1858 evacueerden de leiders van de kerk de heiligen in het
noorden van Utah, en verhuisden hen naar het zuiden. Enkele mannen bleven
achter om zonodig de lege huizen in brand te steken, zodat de soldaten ze niet in
beslag konden nemen. Het bouwterrein van de Salt Laketempel werd geëgaliseerd
en met aarde bedekt, zodat het op een geploegd veld leek. Als gevolg van de vre-
desonderhandelingen trok het leger door Salt Lake City en vestigde Camp Floyd
zo’n zestig kilometer ten zuidwesten van de stad. De heiligen keerden in de zomer
van 1858 naar hun huizen terug. Het leger bleef in Camp Floyd totdat het zich in
1861 moest terugtrekken.

Vraag de cursisten hoe het leiderschap, de eigenschappen en de persoonlijkheid van
president Brigham Young tot uitdrukking kwamen in zijn reactie op de aankomst
van het leger van kolonel Johnston.

Leg uit dat toen de oorlog tussen de noordelijke en zuidelijke staten was begonnen,
president Young op 18 oktober 1861 functionarissen van de regering liet weten dat
de heiligen de regering nog steeds trouw waren. De Overland Telegraph was net
voltooid en Brigham Young kreeg de kans om via de nieuwe telegraaf de eerste
boodschap van het westen naar het oosten te sturen. In die boodschap stond: ‘Utah
heeft zich niet afgescheiden, maar staat pal voor de grondwet en de wetten van
ons eens gelukkige land.’(Edward Henry Anderson, Life of Brigham Young [1893],
pp. 140–141.)

Brigham Young is ruim dertig jaar president van de kerk geweest

Vraag hoe de heiligen aangegrepen konden worden door de dood van iemand die
ruim dertig jaar president was geweest. Voor veel jonge mensen en nieuwe leden
was president Brigham Young de enige profeet die ze ooit gekend hadden. Velen
herkenden in hem de uitstekende eigenschappen waardoor hij zo geliefd was. De
raad die hij de heiligen tijdens zijn presidentschap gaf, ging over veel aspecten van
hun leven. Lees de volgende uitspraken van president Young voor en bespreek met
de cursisten waarom deze leringen ook tegenwoordig nog relevant zijn.

Groot in de ogen van God worden:

De rol van goddelijke openbaring:

‘Deze kerk wordt geleid door openbaring, en tenzij wij de Heer volledig ver-
loochenen, zodat het priesterschap ons wordt afgenomen, zal de kerk ons
altijd door openbaring leiden. Sommige mensen vragen zich af wie het recht 

‘Als u groot in het koninkrijk van God wilt worden, moet u goed leven. (...)
In dit koninkrijk, dat de almachtige Heer op aarde heeft gevestigd, kan geen
man of vrouw groot worden zonder goed te leven — zonder integriteit, ver-
trouwen, naastenliefde en goede werken. Als zij hun leven niet op orde bren-
gen en zoveel mogelijk goede werken verrichten, zal hun hoop op grootheid
weggenomen worden. (...) Nogmaals, we moeten al onze gevoelens opofferen
(als we dat zo mogen noemen) voor het koninkrijk van God op aarde. (...)
Vergeet niet dat er zich geen enkel aards voorwerp tussen u en uw roeping en
taak mag bevinden.’ (Journal History of The Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints, 24 juli 1854, p. 8, archieven van De Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen.)
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De sleutels van de opstanding:

Tot besluit van deze les kunt u de volgende beschrijving van president Brigham
Young gebruiken, gegeven door Benjamin F. Johnson:

‘Zijn grote invloed als leider kwam tot uitdrukking in zijn snelle inzicht, zijn
besluitvaardigheid en zijn oordeelkundigheid, om mensen en dingen op de juiste
manier te gebruiken; terwijl zijn intuïtieve aantrekkingskracht, zijn vriende-
lijke genegenheid en liefde, zijn edele houding als broer, vriend en man (...)
vertrouwen, respect en liefde opwekten bij iedereen die hem goed kende. (...)

‘Ik weet dat hij een pionier was, een beschermer, een ware vriend van onder-
wijs. En hoewel hij niet zelf op wetenschappelijk gebied ontwikkeld, of door
traditioneel onderwijs gevormd was, was hij van nature ontwikkeld en beschaafd,
zowel in gewoonte als gedrag, als tijdens gesprekken. Niemand kon met hem
omgaan zonder onder de indruk te raken van zijn goede invloed. En voor
zover de invloed van muziek en toneel de samenleving over het algemeen
ontwikkelt, verheft of definieert, moet Brigham Young als pionier erkenning
krijgen in de bevordering en vestiging daarvan in het hart van de “‘Great
American Deseret”. (...)

‘Maar we mogen niet vergeten dat Brigham Young de leider van een volk was
dat door de vuurwapens en bajonetten van een hardvochtige, wrede bende was
verdreven, dat in de winter de Mississippi was overgestoken; mensen die hun
huis hadden achtergelaten zonder voldoende voedsel of kleding, die beroofd
waren van alles wat ze niet mee konden nemen en niet wisten waar ze terecht
zouden komen. Brigham Young had de taak om die duizenden mensen te red-
den, om voor vervoer te zorgen, om de weg uit te stippelen, om voor eten te
zorgen, en ze te beschermen tegen de tomahawk, het scalpeermes en kogels. 

‘Er wordt verondersteld dat wij alle verordeningen voor het leven en het eeuwig
heil bezitten. (...) Dat is niet het geval. Wij bezitten alle verordeningen die
in het vlees bediend kunnen worden; maar er zijn andere verordeningen en
bedieningen die buiten deze wereld verricht worden. (...) Ik zal er een noemen.
Wij hebben de verordening en de sleutels van de opstanding niet, en die zullen
we hier ook niet ontvangen. En zo zijn er veel meer voorbeelden. Wij hebben
de bevoegdheid om over de elementen te beschikken en ze te veranderen; maar
we hebben niet de bevoegdheid om natuurlijke elementen te organiseren, om
zelfs maar een grasspriet te laten groeien. (...)

‘(...) Een ander voorbeeld: Wij hebben niet de macht om een geest te scheppen
of voort te brengen. (...)

‘Wij kunnen in het vlees niet de sleutels ontvangen om koninkrijken te vormen
en materie te organiseren, want dat gaat onze vaardigheid en roeping, en zelfs
deze wereld, te boven.’ (Discourses of Brigham Young, pp. 397–398.)

heeft om openbaring te ontvangen? (...) Ieder lid heeft het recht om voor
zichzelf openbaring te ontvangen. (...) Dat is de kern van de kerk van de
levende God, altijd en overal.’ (‘October Conference Minutes’, Times and
Seasons, 15 oktober 1844, pp. 682–683.)
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Vraag:

• Wat waren enkele indrukwekkende eigenschappen van president Brigham Young?

• Wat voor invloed hebben de leringen van president Young op jullie?

• Hoe kunnen jullie die leringen in je leven toepassen?

En in de vallei moest hij landmeten, wetten uitvaardigen en de mensen raad
geven hoe ze een hongerloontje konden verdienen, ondanks de krekels en
sprinkhanen die hun velden verwoestten.’ (Brief van Benjamin F. Johnson aan
George S. Gibbs, archieven van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen
der Laatste Dagen, p. 16.)
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DEEL 1: ZIJN JONGE JAREN

HISTORISCHE ACHTERGROND

John Taylor werd op 1 november 1808 in Milnthorpe, Westmoreland (Engeland)
geboren, in het gezin van James en Agnes Taylor. Hij was de tweede van tien kin-
deren. Toen John Taylor werd geboren, was Joseph Smith bijna drie jaar oud, was
Brigham Young zeven jaar oud, en was Wilford Woodruff bijna twee jaar oud. John
Taylor was bijna twaalf jaar oud toen het eerste visioen plaatsvond, en hij was een
jongeman van 21 toen het Boek van Mormon werd gepubliceerd.

GEBEURTENISSEN, HOOGTEPUNTEN EN LERINGEN

John Taylor was in het voorsterfelijk leven geordend om de kerk te leiden

Vraag de cursisten of ze weten waar president John Taylor werd geboren. Leg uit
dat John Taylor op 1 november 1808 in Milnthorpe, Westmoreland (Engeland)
werd geboren, in het gezin van James en Agnes Taylor. Zijn ouders hadden tien
kinderen. Hij had zeven broers en twee zussen. Hij was de enige profeet in deze
bedeling die buiten de Verenigde Staten was geboren.

Laat de cursisten Jeremia 1:5 opzoeken, en laat een cursist die tekst voorlezen. Vraag:

• Wat leren we van deze tekst over de kennis die onze hemelse Vader van zijn
kinderen heeft voordat ze geboren worden?

• Hoe kan de voorkennis van God van toepassing zijn op een man als John Taylor
en andere leiders van de kerk?

Lees de volgende uitspraak van de profeet Joseph Smith voor:

Als jongeman leerde John Taylor hard werken, en hij ontwikkelde grote eerbied
voor God

Vraag de cursisten naar een gewoonte, houding of doelstelling die ze eerder in hun
leven hebben gehad en waardoor ze nog steeds worden beïnvloed.

Leg uit dat toen John Taylor elf jaar was, het gezin naar een kleine boerderij in
Hale, Westmoreland (Engeland) verhuisde. John ging daar naar school en werkte
drie jaar op de boerderij. Toen hij veertien was, ging hij als leerling bij een kuiper
in Liverpool werken, waar hij tonnen en vaten leerde maken. Toen dat bedrijf een
jaar later failliet ging, verhuisde hij naar Penrith (Cumberland), waar hij houtbe-
werking leerde. In vijf jaar werd hij een meester in de houtbewerking.

Leg uit dat John Taylor de rest van zijn leven veel aan de ervaringen uit zijn
jonge jaren had. Naast het harde werken en het ontwikkelen van zijn lichamelijke
vaardigheden, groeide hij geestelijk en bereidde hij zich op het herstelde evangelie
voor. Lees het volgende verhaal voor en laat de cursisten op eigenschappen van
John Taylor letten waardoor hij op het evangelie werd voorbereid:

‘Eenieder die geroepen is om het evangelie aan de inwoners der wereld te ver-
kondigen, was reeds vóór deze wereld voor dat doel in de grote raadsvergade-
ring aangesteld.’ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, Joseph Fielding Smith
[1976], p. 365.)
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John Taylor verhuisde naar Canada en aanvaardde het herstelde evangelie

Vraag de cursisten hoe zij of hun familieleden met het evangelie in aanraking zijn
gekomen. Leg uit dat John Taylor zestien jaar oud was toen hij de anglicaanse kerk
verliet en zich bij de methodistische kerk aansloot. In 1830 verhuisde het gezin
van James en Agnes Taylor naar Toronto (Canada), terwijl John Taylor in Groot-
Brittannië achterbleef om de familiezaken te regelen. In 1832 sloot hij zich weer
bij het gezin aan. Toen hij in Canada aankwam, ontmoette John Taylor Leonora
Cannon. Hij trouwde met haar en bleef actief in de methodistische kerk. Zij en
enkele mensen in Toronto bestudeerden het Nieuwe Testament om de kenmerken
van de oorspronkelijke kerk beter te begrijpen. Na verloop van tijd kwamen ze tot
de conclusie dat geen enkele kerk aan de eisen van de ware kerk voldeed, maar ze
begrepen dat zij niet de bevoegdheid hadden om de ware kerk te herstellen.

In het voorjaar van 1836 werd ouderling Parley P. Pratt, lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen, naar Toronto gestuurd om het evangelie te verkondigen. Toen
ouderling Pratt voor het eerst met John Taylor sprak, merkte hij dat hij beleefd was,
maar geen interesse had. In de hele stad verwierpen predikanten en ambtenaren
het verzoek van ouderling Pratt om ergens te mogen prediken. Na enige tijd, zonder
hoop op succes, besloot ouderling Pratt Toronto te verlaten. Hij ging langs de familie
Taylor om afscheid te nemen. De buurman van John Taylor vond dat hij ouderling
Pratt voedsel en onderdak moest bieden en een plaats om bijeenkomsten te houden.
Ouderling Pratt aanvaardde het aanbod en begon het evangelie te verkondigen aan
John Taylor en zijn vrienden met wie hij samen de Bijbel bestudeerde.

De groep was blij met de leringen van ouderling Pratt over geloof, bekering, doop,
de gave van de Heilige Geest, en veel andere onderwerpen waar ze mee bekend
waren. Maar toen hij over Joseph Smith en het Boek van Mormon vertelde, weiger-
den velen in de groep om verder te onderzoeken.

Lees de volgende uitspraak van president John Taylor voor:

‘Wij zijn duidelijk op zoek naar de waarheid. Tot nu toe hebben we andere
geloofsovertuigingen en leerstellingen grondig onderzocht en aangetoond dat
ze vals zijn. Waarom zouden we bang moeten zijn om het mormonisme te
onderzoeken? Deze meneer, de heer Pratt, heeft ons vele leerstellingen gebracht
die overeenkomen met onze eigen ideeën. We hebben veel doorstaan en veel 

‘Als kind en als tiener had hij (...) veel respect voor God. Het was voor hem
intuïtief, en hij vond niets zo erg als God ontstemmen.

‘Toen hij een jaar of zestien was, hoorde hij de methodistische leer, en omdat
hij meer geestelijk licht en kracht in die leringen vond dan in (...) de angli-
caanse kerk, werd hij methodist. Hij was volledig oprecht in zijn geloof, en
heel gretig om te leren wat volgens hem de waarheid was. Omdat hij geloofde
dat “al het goede van de Heer afkomstig is”, bad hij veelvuldig in stilte. Veel
van zijn vrije tijd besteedde hij aan bidden en het lezen van de Bijbel en the-
ologische boeken. Bidden deed hij meestal op afgelegen plekken, zoals bossen
en velden. De zendingsgeest begon zich in hem te ontwikkelen. Hij overreedde
verscheidene jongens van zijn leeftijd om samen met hem te bidden, maar
de meesten lieten hem al snel in de steek.’ (B.H. Roberts, Life of John Taylor
[1963], pp. 26–27.)
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Leg uit dat John Taylor na deze krachtige uitspraak het evangelie nog intenser ging
bestuderen. Bespreek dan de volgende informatie:

Vraag:

• Hoe werd John Taylor door zijn studie van de Bijbel op de boodschap van
ouderling Pratt voorbereid?

• Hoe kunnen jullie door schriftstudie voorbereid worden om meer waarheid te
ontvangen?

• Hoe kunnen jullie het voorbeeld van John Taylor volgen, die naar de waarheid
zocht en die verdedigde?

De bekering van John Taylor was een zegen voor zijn vrienden en kennissen

Vraag de cursisten wat zij, of onderzoekers of bekeerlingen, hebben meegemaakt
bij het verkondigen van het evangelie aan vrienden.

Leg uit dat John Taylor vóór zijn doop met ouderling Parley P. Pratt meeging toen
hij voor het eerst het platteland rond Toronto (Canada) bezocht. Ouderling Pratt
heeft daarover gezegd: ‘We gingen langs bij de heer Joseph Fielding, een kennis
van de heer Taylor.’ (Autobiography of Parley P. Pratt [1985], p. 128.) Joseph Fielding
en zijn zussen, Mary en Mercy, werden al snel lid van de kerk. Mary Fielding
trouwde later met Hyrum Smith; zij was de moeder van Joseph F. Smith, de zesde
president van de kerk; en de grootmoeder van Joseph Fielding Smith, de tiende
president van de kerk.

Vraag: Hoe kan het verkondigen van het evangelie aan één persoon een grote
invloed hebben?

‘Hierna begon John Taylor het mormonisme serieus te onderzoeken. Hij schreef
acht toespraken van ouderling Pratt op, en vergeleek ze met de Schriften. Hij
onderzocht ook de bewijzen aangaande de goddelijke oorsprong van het Boek
van Mormon en de Leer en Verbonden. “Drie weken lang heb ik me er volledig
in verdiept”, zei hij. “Ik heb broeder Parley van plaats tot plaats gevolgd.” Het
gevolg van zijn grondige onderzoek was een innerlijke overtuiging; en op 9
mei 1836 lieten hij en zijn vrouw zich dopen. “Ik heb sindsdien nooit meer
aan enig beginsel van het mormonisme getwijfeld”, was de opmerking die hij
later in zijn leven maakte toen hij vertelde hoe hij het evangelie had aanvaard.’
(Roberts, Life of John Taylor, p. 38.)

offers gebracht voor onze godsdienstige overtuiging. Wij hebben God om een
boodschapper gevraagd als zijn ware kerk op aarde is. De heer Pratt is onder
bijzondere omstandigheden bij ons gekomen. En er is iets waardoor hij aan
onze overwegingen voldoet. Hij is zonder buidel of male bij ons gekomen,
zoals de apostelen vanouds reisden. Niemand van ons heeft zijn leerstellingen
met behulp van de Schriften of logica kunnen weerleggen. Ik wil deze leerstel-
lingen en deze aanspraak op gezag onderzoeken, en ik zou het op prijs stellen
als enkele van mijn vrienden dat samen met mij zouden willen doen. Maar als
niemand dat wil, zal ik dit onderzoek zelf uitvoeren. Als ik tot de conclusie kom
dat deze godsdienst waar is, zal ik die aanvaarden, ongeacht de gevolgen; en
als blijkt dat hij vals is, zal ik hem ontmaskeren.’ (Roberts, Life of John Taylor,
pp. 37–38.)
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John Taylor verdedigde de profeet Joseph Smith

Laat de cursisten zich voorstellen wat zij zouden doen als ze erachter kwamen dat de
zendelingen die hen in het evangelie hadden onderricht, later problemen met hun
getuigenis hadden. Vraag wat zij tegen die voormalige zendelingen zouden zeggen.

Bespreek met de cursisten dat John Taylor in maart 1837 naar Kirtland (Ohio) ging
om de profeet Joseph Smith te bezoeken. In die tijd was er een economische crisis
waardoor veel bedrijven en financiële instellingen failliet gingen. De mensen in
Kirtland ontkwamen niet aan die crisis, en veel leden van de kerk gaven de profeet
de schuld van hun financiële problemen. Er heerste een sfeer van kritiek en afval
in Kirtland. Lees en bespreek ‘Hij was een verdediger van de profeet Joseph Smith’
in het boek voor de cursist (pp. 42–43).

Vraag: Hoe hielp John Taylor ouderling Parley P. Pratt met zijn probleem? Laat de
cursisten Leer en Verbonden 1:38 lezen en de volgende vragen bespreken:

• Wat zijn de gevaren als we kwaadspreken over de profeet van de Heer?

• Waarom moeten we er juist naar streven om de profeet in tijden van tegenspoed
te volgen?

Het motto van president Taylor luidde: ‘Het koninkrijk van God of niets!’

Vraag de cursisten of zij een persoonlijk of gezinsmotto hebben. Vraag of ze het
aan de klas willen vertellen.

Vraag: Hoe kunnen we ons met behulp van een motto op onze levensdoelen
concentreren?

Zet op het bord Het koninkrijk van God of niets! en leg uit dat dit het motto van
John Taylor was. Vraag: Wat zegt dit motto over John Taylor?

Laat hen daar even over nadenken en zelf een nuttig motto bedenken. Het kan een
onderdeel van een van hun lievelingsteksten zijn. Laat enkele cursisten iets over
hun motto vertellen.

John Taylor toonde grote moed bij het verkondigen van het evangelie

Vraag de cursisten of zij zich ooit onaangenaam of bedreigd hebben gevoeld als ze
met anderen over het evangelie spraken. Vertel dat John Taylor zich zo voelde toen
hij zich voorbereidde om in 1837 het evangelie in de buurt van Columbus (Ohio)
te prediken. Toen de leden van de kerk hoorden dat de plaatselijke bevolking hem
na een bijeenkomst met teer en veren wilde bedekken, kreeg John Taylor het advies
om de bijeenkomst af te zeggen. Maar toen was hij nog meer gemotiveerd om te
prediken. Vertel het volgende over zijn ervaring:

John Taylor sprak eerst over de Amerikaanse tradities van vrijheid en over ‘het
recht om te denken, te spreken en te schrijven. Het recht om te zeggen wie
hen zal besturen, het recht om God (...) te aanbidden’, verdiend door ‘edele
mannen, die, in plaats van zich over te geven aan een tiran, hun leven, hun
middelen en hun heilige integriteit hebben toegewijd om die ketenen te door-
breken, om zelf van de vrijheid te genieten, die aan het nageslacht over te dra-
gen of in de strijd daarvoor te sterven.’ Vervolgens zei hij:

‘“Ik heb echter vernomen dat u van plan bent om mij vanwege mijn gods-
dienstige overtuiging met teer en veren te bedekken. Is dat de gave die u van
uw voorouders hebt geërfd? Is dat de zegen die zij met hun bloed hebben 
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Vraag: Waarom zou de bevolking hebben besloten om John Taylor niet met teer en
veren te bedekken?

Vraag de cursisten of zij of hun vrienden of familieleden wel eens moedig voor
hun geloofsovertuiging zijn opgekomen.

John Taylor werd tot apostel geordend en geroepen om naar Engeland op zending
te gaan

John Taylor werd in december 1838 tot apostel geordend, en in de zomer van 1839
vertrok hij met andere leden van het Quorum der Twaalf Apostelen om in Engeland
op zending te gaan. Ouderling Taylor predikte in Ierland, Schotland, Liverpool
(Engeland) en omliggende gebieden. Op het eiland Man kreeg hij de kans om te
prediken in de plaats waar zijn vrouw (Leonora Cannon) was geboren.

Waar hij ook predikte, John Taylor hielp de mensen begrijpen dat de herstelde
kerk een vervulling van profetie was. Laat een cursist de uitspraak van John Taylor
voorlezen in ‘Hij gaf een zendingsverslag aan de Britse heiligen’ in het boek voor
de cursist (p. 46). Bespreek hoe dankbaar hij voor het evangelie was en voor het
voorrecht om het te verkondigen. Vraag cursisten die op zending zijn geweest of
zij aan het eind van hun zending soortgelijke gevoelens hebben gehad.

John Taylor was getuige van de dood van Joseph en Hyrum Smith

Laat de cursisten Leer en Verbonden 135:1–3 lezen en overwegen. Vraag waarom
het volgens hen belangrijk is om een ooggetuige te hebben van de dood van de
profeet Joseph Smith en zijn broer Hyrum. Laat een cursist het volgende verslag
van John Taylor voorlezen:

‘Ik zat bij een van de vensters aan de voorkant van de gevangenis toen enkele
mannen met beschilderde gezichten de hoek van de gevangenis omkwamen
en naar de trap liepen. De andere broeders hadden het ook gezien, want toen
ik naar de deur liep, leunden broeder Hyrum Smith en dokter Richards er al 

gekocht — onze vrijheid? Als dat zo is, staat hier een slachtoffer, en zullen we
een offer aan de godin van de vrijheid brengen.” Hij trok zijn hemd open en
zei: “Heren, kom maar met uw teer en veren, uw slachtoffer staat klaar. En u,
schaduwen van de achtbare patriotten, kijk neer op het gedrag van uw ontaarde
zonen! Kom maar, heren! Ik zeg: kom maar, heren, ik sta klaar!”

‘Niemand bewoog en niemand sprak. Hij stond daar in zijn volle lengte, rustig
en uitdagend — meester van de situatie.

‘Na een korte pauze ging hij verder met zijn toespraak en predikte hij drie uur
lang moedig en krachtig.

‘Aan het eind van zijn toespraak werd hij door enkele vooraanstaande bur-
gers opgewacht die zeiden dat ze met genoegen naar hem geluisterd hadden.
Ze beweerden namens de bevolking dat er geen plannen waren om hem met
teer en veren te bedekken. Maar de broeders bleven volhouden dat dat de
intentie van de bevolking was, en dat de teer en de veren al klaarstonden.
Maar ze waren door de moed van ouderling Taylor tot zwijgen gebracht.’
(Roberts, Life of John Taylor, pp. 54–55.)
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tegenaan. (...) De bende die de trap op was gelopen, probeerde de deur te ope-
nen, en omdat ze dachten dat die afgesloten was, vuurden ze een schot af
door het sleutelgat. Dokter Richards en broeder Hyrum sprongen naar achteren,
met hun gezicht naar de deur toe. Bijna onmiddellijk kwam er een kogel door
het paneel van de deur die broeder Hyrum links van de neus trof en zijn gezicht
en hoofd binnendrong. Op datzelfde moment raakte een kogel van buiten
hem in de rug. (...) Toen hij door de kogel werd getroffen, viel hij plat op zijn
rug en riep: “Ik ben er geweest!” Daarna bewoog hij zich niet meer.

‘Ik zal nooit het diepe gevoel van genegenheid en respect vergeten dat op het
gezicht van broeder Joseph te zien was toen hij naar Hyrum toeging, zich over
hem heen boog en uitriep: “O mijn arme, lieve broer Hyrum!” Hij stond echter
snel weer op, en met een ferme, snelle pas, en een vastberaden uitdrukking op
zijn gezicht, liep hij naar de deur. Hij pakte de revolver van broeder Wheelock
uit zijn zak, deed de deur iets open en vuurde zes schoten af. (...) Ik had een
grote, stevige notenhouten stok in mijn hand, die broeder Markham had
achtergelaten, en die ik had gepakt zodra ik de bende zag aankomen. Toen
broeder Joseph met de revolver schoot, stond ik vlak achter hem. Zodra hij de
revolver had afgevuurd, stapte hij achteruit. Ik nam meteen zijn plaats bij de
deur in, terwijl hij de man bezighield die ik had beziggehouden toen hij de
revolver afvuurde. Broeder Richards had een wandelstok van mij in zijn han-
den en stond naast broeder Joseph, iets verder naast de deur, schuin, om niet
door de kogels geraakt te worden. Door de schoten van broeder Joseph stopten
onze aanvallers even. Maar al snel drukten ze de deur iets open, staken hun
vuurwapens door de deur en begonnen te schieten. Ik probeerde ze met mijn
stok weg te slaan, zodat de kogels een andere richting zouden krijgen.

‘Het was een verschrikkelijk tafereel. Vuurstralen zo dik als mijn arm vlogen
langs me heen, en aangezien wij ongewapend waren, leek de dood onvermij-
delijk. Ik dacht dat mijn tijd was aangebroken, maar ik weet niet in welke
moeilijke situatie ik ooit kalmer, rustiger en energieker ben geweest, en sneller
en besluitvaardiger heb gehandeld. Het was zeker niet plezierig om zo dicht bij
de lopen van die vuurwapens te zijn, waar de vlammen en de dodelijke kogels
uit vlogen. Terwijl ik de wapens probeerde af te weren, zei broeder Joseph:
“Goed zo, broeder Taylor, probeer ze zo goed mogelijk af te weren.” Dat waren
de laatste woorden die ik hem op aarde heb horen spreken. (...)

‘Nadat ik de wapens enige tijd had afgeweerd, die nu steeds verder de kamer
in kwamen, en ik geen kans zag om te ontsnappen of me te beschermen, omdat
wij nu ongewapend waren, bedacht ik dat we wellicht enkele vrienden buiten
hadden, en dat er misschien een kans was om in die richting te ontsnappen.
Maar dat bleek niet zo te zijn. (...) Ik sprong naar het raam dat vlakbij de deur
van de gevangenis was, waar de bende stond, en ik was ook blootgesteld aan
het vuur van de Carthage Greys, die zo’n vijftig meter verderop stonden. Het
was een hete dag; we hadden allemaal onze jas uitgedaan en het raam stond
open. Toen ik het raam bereikte, en op het punt stond naar buiten te springen,
werd ik door een kogel uit de deuropening in mijn dijbeen geraakt, die mijn
bot raakte en zo plat werd als een munt, en vervolgens door het vlees ging, tot
ongeveer een centimeter van de huid vandaan. (...) Ik viel op de vensterbank en
riep: “Ik ben geraakt!” Ik kon me niet bewegen en viel bijna door het raam naar
buiten, maar ik werd onmiddellijk door een op dat moment onbekende 
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Vraag:

• Wat was de ‘onbekende kracht’ waardoor John Taylor niet uit het raam viel?
(Een kogel raakte zijn horloge en wierp hem terug in de kamer.)

• Hoe kunnen de leden van de kerk tegenwoordig de gebeurtenissen van 27 juni
1844 op gepaste wijze gedenken?

• Wat voel je als je het verslag van John Taylor over de martelaarsdood van Joseph
en Hyrum Smith hoort?

• Waarom zou het leven van John Taylor op wonderbaarlijke wijze zijn gered?
(Hij was in het voorsterfelijk leven geordend om profeet te worden. Hij was een
getuige van de martelaarsdood.)

kracht naar binnen geworpen. (...) Zodra ik me weer kon bewegen kroop ik
onder het bed, dat in de hoek van de kamer stond, niet ver bij het raam van-
daan waar ik was geraakt. Onderweg naar het bed en onder het bed, werd ik
nog drie keer geraakt. Eén kogel vlak onder mijn linkerknie, die nooit is ver-
wijderd; een andere kwam via de voorkant van mijn linkerarm, iets boven de
pols, naar binnen en kwam via het gewricht in de palm van mijn hand terecht,
ongeveer in het midden, iets boven het gewricht van mijn pink. De andere
kwam in het vlezige gedeelte van mijn heup terecht en reet vlees ter grootte van
mijn hand weg, en bevlekte de muur met bloed en verminkte stukjes vlees. (...)

‘Het bleek dat vlak nadat ik uit het raam probeerde te springen, Joseph het-
zelfde probeerde. (...) Het eerste wat me opviel, was een schreeuw dat hij uit
het raam was gesprongen. Er werd opeens niet meer geschoten, de bende rende
naar beneden, en dokter Richards ging naar het raam. (...)

‘Vlak daarna kwam dokter Richards naar me toe. Hij zei dat de bende was
gevlucht, en bevestigde mijn grootste angst dat Joseph inderdaad dood was.
Ik kreeg een dof, eenzaam, misselijkmakend gevoel toen ik dat nieuws hoorde.
Toen het tot me was doorgedrongen dat onze edele leider, de profeet van de
levende God, dood was, en dat ik zijn broer in de kille greep van de dood had
zien liggen, leek het wel of er een leegte, een vacuüm in het menselijk bestaan
ontstond, een duistere, nevelige kloof in het koninkrijk, en dat we aan ons
lot waren overgelaten. Wat was dat een eenzaam gevoel! Zo koud, kaal en
troosteloos! (...) We waren op onszelf aangewezen zonder zijn hulp; en als
onze gids voor de toekomst, voor geestelijke en aardse zaken, voor alles wat met
deze of de volgende wereld te maken heeft, had hij op aarde voor de laatste
keer gesproken.’ (The Gospel Kingdom, G. Homer Durham [1943], pp. 359–362.)
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DEEL 2: DE REST VAN ZIJN LEVEN

HISTORISCHE ACHTERGROND

In 1877 overleed president Brigham Young, na de kerk 33 jaar lang geleid te hebben.
In die periode waren veel mensen opgegroeid in de kerk en waren veel anderen lid
van de kerk geworden. Deze mensen kenden alleen president Young als leider van
de kerk. Door zijn leiderschap waren de leden tijdens veel beproevingen gesterkt.
Toen de aardse zending van Brigham Young voorbij was, nam John Taylor zijn
plaats in.

De eerste drie jaar na het overlijden van Brigham Young leidde president Taylor de
kerk als president van het Quorum der Twaalf Apostelen. In 1880, toen hij president
van de kerk werd, had de kerk ruim 133 duizend leden, met 23 ringen, tien zen-
dingsgebieden en één tempel, in St. George (Utah). (Zie 2003 Church Almanac
[2003], pp. 473, 631.)

In 1884 wijdde president Taylor de Logantempel in. Hij dook in 1885 onder om
vervolging vanwege polygamie te ontlopen. De regering van de Verenigde Staten
vaardigde in 1887 de Edmunds-Tucker Act uit, waardoor de vervolging van de kerk
toenam vanwege het meervoudig huwelijk. Door die wetgeving kon de regering
eigendommen van de kerk confisqueren om de leden van de kerk te straffen en in
bedwang te houden. In 1887, het jaar dat president Taylor overleed, had de kerk
ruim 173 duizend leden, met 31 ringen, twaalf zendingsgebieden en twee tempels.
(Zie 2003 Church Almanac, pp. 473, 631.)

GEBEURTENISSEN, HOOGTEPUNTEN EN LERINGEN

John Taylor gaf zijn getuigenis door muziek

Zeg dat John Taylor de tekst van twee lofzangen in de Engelstalige lofzangenbundel
heeft geschreven: ‘Go, Ye Messengers of Glory’ [‘Ga, boodschappers der heerlijkheid’]
(Hymns, 262) en ‘Go, Ye Messengers of Heaven’ [‘Ga, boodschappers uit de hemel’]
(Hymns, 327).

John Taylor was van mening dat de Heer de heiligen door beproevingen heen zou
helpen

Leg uit dat de heiligen tijdens de bediening van John Taylor veel beproevingen
binnen en buiten de kerk moesten doorstaan. Veel leden van de kerk waren van
Illinois naar Iowa verdreven. Uiteindelijk waren ze naar de Salt Lake Valley in het
westen getrokken. Lees de volgende uitspraak van president Taylor voor, waaruit
zijn houding ten aanzien van beproevingen blijkt:

‘Ik zou zeggen: laat alles maar komen zoals God het beschikt heeft. Ik verlang
niet naar beproevingen. Ik verlang niet naar kwelling. Ik zou God bidden: “Leid
mij niet in verzoeking, maar verlos mij van de boze; want uwer is het konink-
rijk en de kracht en de heerlijkheid.” Maar als er een aardbeving plaatsvindt,
als het onweer losbarst, als de machten van de duisternis worden losgelaten, als
de boze geest te keer mag gaan, en de heiligen door een kwade invloed worden
geteisterd, en mijn en hun leven wordt beproefd; laat dat maar gebeuren, want
we zijn heiligen van de allerhoogste God, en alles is juist, alles is vreedzaam,
alles is goed en zal dat blijven, in tijd en eeuwigheid.
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Vraag:

• Wat voor kracht kunnen we krijgen als we beproevingen overwinnen?

• Hoe kunnen mensen beproevingen en tegenspoed in positieve ervaringen en
zegeningen omzetten?

John Taylor reisde in 1847 naar de Salt Lake Valley

Laat de cursisten naar de afbeelding van John Taylors huis in Nauvoo (Illinois) kijken,
op pagina 45 van het boek voor de cursist. Vraag waarom John Taylor en anderen
volgens hen de kracht konden vinden om hun prachtige huizen achter te laten.

Laat de cursisten de kaart op pagina 33 van het boek voor de cursist opslaan. Leg uit
dat John Taylor geen deel van de oorspronkelijke groep pioniers uitmaakte, maar dat
hij door president Brigham Young was geroepen om de heiligen in Winter Quarters
te organiseren. Zij zouden later dat jaar die eerste groep pioniers volgen. Tegen het
eind van juni 1847 begon een groep van 1.533 mensen met zeshonderd huifkarren
aan de tocht naar het westen, onder leiding van de ouderlingen Parley P. Pratt en
John Taylor. Onderweg naar het westen kwamen ze leden van die eerste groep tegen.
Zij hadden de vallei bereikt en keerden terug naar Winter Quarters. Vertel de vol-
gende gebeurtenis, waaruit de veerkracht en de opgeruimde aard van ouderling
Taylor in moeilijke situaties blijkt:

Leg uit dat deze groep op 5 oktober 1847 in de Salt Lake Valley aankwam.
Ouderling Taylor begon meteen met de bouw van een huis voor zijn gezin. Het
huis was in december 1847 al klaar. Minder dan twee jaar later werd hij geroepen
om in Frankrijk en Duitsland op zending te gaan.

‘De ochtend dat de groep van ouderling Taylor de terugkerende pioniers
tegenkwam, sneeuwde het een beetje. De hemelen waren donker, de heldere
zonneschijn waar ze wekenlang zonder wolken van hadden genoten, was ver-
dwenen, en er viel vijf tot acht centimeter sneeuw. Sneeuw! En dat in september!
Naar wat voor klimaat waren ze op weg? Het hart van sommigen zonk hen in
de schoenen, en de verwachtingen waren zeer duister. Maar wat angst in het
hart van velen teweegbracht, veroorzaakte slechts een lach bij ouderling Taylor.
Hij zei dat ze goedsmoeds moesten zijn, en stelde lachend voor om het leven
van alle mensen voor vijf dollar te verzekeren.’ (B.H. Roberts, Life of John
Taylor [1963], p. 190.)

‘Maar ik wil geen beproevingen. Ik wil niemand een strobreed in de weg leggen.
En als ik mijn eigen gevoelens goed ken, wil ik niemand pijn doen. Ik wil
geen haar op iemands hoofd krenken. Ik wil goed zijn voor alle mensen. Dat
zijn mijn gevoelens, de geest die door het evangelie in mijn hart is geplant,
de geest die God in het hart van mijn medebroeders heeft geplant. En als de
mens een verkeerde weg wil bewandelen, een slechte weg, dan is dat zijn eigen
verantwoordelijkheid.

‘Ik dacht vroeger: als ik de Heer was, zou ik niet toelaten dat de mensen zo
beproefd worden. Maar wat dat betreft heb ik mij bedacht. Nu denk ik dat ik
dat wel zou doen als ik de Heer was, want het verwijdert de valsheid en de
corruptie die rond de heiligen hangen als vliegen rond de stroop.’ (The Gospel
Kingdom, G. Homer Durham [1943], pp. 332–333.)
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Vraag: Wat kunnen we uit het leven van John Taylor leren over het belang van een
zending?

Hij gebruikte zijn talenten om zijn godsdienst te verdedigen

Vraag de cursisten naar enkele van hun talenten. Vraag dan: Hoe kunnen jullie je
talenten gebruiken om de Heer te dienen en het evangelie te verkondigen?

Leg uit dat John Taylor rijkelijk was gezegend met het talent om te schrijven. Vlak
na zijn zending in Frankrijk en Duitsland werd ouderling Taylor gekozen als lid van
het wetgevende lichaam van het territorium Utah. In de zomer van 1854 werd hij
geroepen om naar New York te gaan en het zendingsgebied in de oostelijke staten
te presideren.

Bespreek ‘Hij ging als uitgever op zending naar New York City’ in het boek voor de
cursist (pp. 50–51). In New York City publiceerde hij van februari 1855 tot september
1857 de krant The Mormon, waarin de heiligen verdedigd werden. Door het werk
van ouderling Taylor werden valse voorstellingen over de heiligen in het oosten
rechtgezet. Hij keerde in augustus 1857 terug naar Utah, omdat er een regeringsleger
naar Salt Lake City onderweg was.

Lees met de cursisten het compliment van Brigham Young over de krant van
ouderling Taylor in de laatste alinea van ‘Hij ging als uitgever op zending naar
New York City’ in het boek voor de cursist (pp. 50–51).

Vraag: Wat voor invloed hebben publicaties over de kerk op het zendingswerk op
aarde?

Als de kerk onlangs in een plaatselijke krant is genoemd, vraag de cursisten dan of
zij het artikel hebben gelezen, en laat ze hun mening daarover geven.

Zeg dat u snel de titels van enkele geschriften van John Taylor wilt doornemen.
Met behulp van deze lijst kunnen ze waardering ontwikkelen voor alles wat hij heeft
gedaan toen de kerk een krachtige stem nodig had om veel negatieve artikelen in
kranten te weerleggen.

Hij gaf drie kranten uit, die in Nauvoo (Illinois) werden gepubliceerd — de Times
and Seasons (drie jaar lang), de Nauvoo Neighbor (twee en een half jaar lang), en de
Wasp (zes maanden lang). Hij gaf ook The Mormon uit, een krant in New York (twee
en een half jaar lang); en hij droeg veel bij aan de kranten Etoile De Deseret (Ster
van de woestijn) in Parijs en Zions Panier (Zion’s banier) in Hamburg.

Hij heeft ook veel boeken geschreven, waaronder:

• The Government of God, Liverpool, 1852.

• The Mediation and Atonement of Our Lord and Savior Jesus Christ, Salt Lake City,
1892.

• Items on Priesthood, Salt Lake City, 1899.

• On Marriage, an Official Declaration by John Taylor, President of the Church of Jesus
Christ of Latter-day Saints, Salt Lake City.

• Three Nights’ Public Discussion Between the Reverends C.W. Cleeve, James Robertson,
and Philip Carter, and John Taylor of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints,
at Boulogne-sur-Mer, France, Liverpool, 1850.

• ‘Reply to Colfax’, een lang debat tussen John Taylor en de vice-president van de
Verenigde Staten, Schyler Colfax, over het meervoudig huwelijk.

P r e s i d e n t e n  v a n  d e  k e r k  —     

H o o f d s t u k  3 J o h n  Ta y l o r46

P r e s i d e n t e n  v a n  d e  k e r k  —  b o e k  v o o r  d e  l e e r k r a c h t



     b o e k  v o o r  d e  l e e r k r a c h t

Daarnaast heeft hij talloze gedichten geschreven, de meeste over het evangelie,
letterlijk honderden verfijnde toespraken gehouden, en de kerk gepresideerd.

Vraag: Hoe kunnen jullie je talenten en vaardigheden gebruiken om het werk van
de Heer te doen?

In 1875 reorganiseerde Brigham Young de Twaalf

Leg uit dat president Brigham Young in juni 1875 aankondigde dat anciënniteit in
het Quorum der Twaalf Apostelen bepaald zou worden door de duur van het lid-
maatschap in het quorum, niet door leeftijd. Brigham Young vond dat de anciën-
niteit van Orson Hyde, die op 4 mei 1839 uit het quorum was verwijderd, gebaseerd
moest worden op zijn ambtsherstel, op 27 juni 1839, en niet op zijn oorspronkelijk
ordening in 1835. De anciënniteit van Orson Pratt werd gebaseerd op zijn herstel
en zijn herdoop op 20 januari 1843, nadat hij op 30 augustus 1842 geëxcommuni-
ceerd was. Wilford Woodruff, die een jaar ouder was dan John Taylor, werd op de
tweede plaats gezet, omdat hij na John Taylor tot apostel was geordend. Door deze
verandering kwam John Taylor van de vierde op de eerste plaats terecht.

De bediening van president Taylor werd gekenmerkt door een geestelijke
bewustwording

Vertel de cursisten dat na de dood van president Brigham Young op 29 augustus
1877, John Taylor, de senior apostel, de presiderende functionaris van de kerk
werd. Drie jaar lang leidde hij de kerk als president van het Quorum der Twaalf
Apostelen, en op 10 oktober 1880 werd hij president van de kerk. Lees de volgende
beschrijving over deze periode in de geschiedenis van de kerk:

Vraag:

• Welke voorzieningen heeft de kerk getroffen om in de geestelijke groei van de
leden te voorzien?

• Hoe moedigen de leiders van de kerk tegenwoordig de geestelijke groei van de
leden aan?

Conferentie ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de kerk

Laat de cursisten zich voorstellen dat ze iemand een grote som geld schuldig zijn,
maar niet in staat zijn om die terug te betalen. Vraag dan:

• Hoe zou je je voelen als die persoon je de schuld kwijtschold?

‘De bediening van president Taylor werd gekenmerkt door veel energie, zowel
in Zion als daarbuiten. Toen hij het presidentschap overnam, bleef hij veel
nadruk op de bouw van tempels leggen, waarvan er toen drie in aanbouw
waren. Hij verwachtte van de bisschoppen dat ze in hun wijk wekelijks een
priesterschapsvergadering hielden, en van de ringpresidenten dat ze in hun
ring maandelijks een priesterschapsbijeenkomst hielden. En hij bepaalde dat
er in de ringen elk kwartaal een conferentie werd gehouden. (...)

‘Hij woonde zoveel mogelijk van deze conferenties bij, zonder zijn eigen
roeping te verwaarlozen, die erg veel tijd in beslag nam en waardoor hij in de
buurt van Salt Lake City moest blijven. Maar als hij niet zelf kon gaan, stuurde
hij leden van zijn quorum, zodat de heiligen veel onderricht en instructies van
de apostelen ontvingen, waarschijnlijk meer dan voorheen in de geschiedenis
van de kerk. Het gevolg was een geestelijke bewustwording onder de heiligen.’
(Roberts, Life of John Taylor, p. 329.)
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• Wat voor invloed zou het maken van een nieuwe start op jullie hebben?

Leg uit dat de kerk in april 1880 vijftig jaar bestond. President John Taylor wilde een
‘jubileumfeest’ organiseren. Hij vond dat de kerk als onderdeel van dat jubileum
het gebruik van het oude Israël moest volgen, en de schulden moest kwijtschelden
die de armen aan het Permanent Emigratiefonds verschuldigd waren. (Zie Leviticus
25:8–16, 23–55.) Hij stelde voor om de schulden kwijt te schelden van de goede en
eerlijke armen die niet in staat waren om die af te betalen, wat neerkwam op de
helft van het bedrag dat de leden de kerk schuldig waren — 802.000 dollar van het
totaal van 1.604.000 dollar werd kwijtgescholden. Hij moedigde alle heiligen aan om
de schulden kwijt te schelden van hen die ze niet konden terugbetalen. Hij beloofde
dat als zij de schulden van anderen zouden kwijtschelden, de Heer voor hen het-
zelfde zou doen. Hij stelde ook voor dat de leden duizend koeien, vijfduizend scha-
pen en tarwe zouden verzamelen om onder de armen te verdelen. (Zie Roberts, Life
of John Taylor, pp. 333–335.)

Laat een cursist het advies van president Taylor voorlezen in ‘Er werd een jubeljaar
gevierd’ in het boek voor de cursist (p. 53). Vraag:

• Hoe kunnen mensen groeien door anderen hun schulden kwijt te schelden?

• Wat voor geestelijke schulden kunnen mensen hebben?

President John Taylor trok zich in zijn laatste jaren terug uit de openbaarheid

Zeg dat de president van de Verenigde Staten op 22 maart 1882 de Edmunds Bill
ondertekende, waardoor mensen die het meervoudig huwelijk praktiseerden een
boete en een gevangenisstraf konden krijgen. De registratie van alle kiesgerechtig-
den in Utah werd gecontroleerd door de Utah Commission om te bepalen of een
kiesgerechtigde het meervoudig huwelijk praktiseerde. Als dat zo was, mocht die
persoon niet stemmen. Lees de volgende uitspraak van president John Taylor tijdens
de algemene aprilconferentie van 1882 voor:

Vraag: Waarom geloofden de heiligen zo sterk in de grondwet van de Verenigde
Staten toen ze vanwege hun geloofsovertuiging vervolgd werden? (Zie LV 101:80.)

Leg uit dat het Eerste Presidium zich door de vervolging vanwege het meervoudig
huwelijk in 1885 uit de openbaarheid terugtrok. Ze bleven de kerk vanuit verschil-
lende locaties in Utah leiden. Het was opmerkelijk dat de leiders van de kerk
ondanks de vervolging in staat waren om zoveel tot stand te brengen. Lees de vol-
gende beschrijving voor van de last die door deze vervolging op de schouders van
president Taylor terechtkwam, en die mede door andere heiligen der laatste dagen
werd gedragen:

‘Vanaf die dag [in februari 1885], toen hij zijn huis in Salt Lake City verliet,
was hij twee en een half jaar niet in staat om zijn huis te betreden. Hij kon
niet genieten van de vreugde en het geluk thuis. Hij leefde in ballingschap — 

‘Als Amerikaanse burgers zullen we voor onze vrijheden en rechten strijden
die ons in de grondwet gegarandeerd worden. En wat voor actie er ook onder
invloed van het gepeupel genomen wordt, door opgewonden en onredelijke
mensen, of door onredelijke wetgeving, wij zullen stap voor stap voor onze
vrijheid en rechten blijven strijden, en ook voor de vrijheid en rechten van
alle Amerikaanse en wereldburgers.’ (Roberts, Life of John Taylor, pp. 361–362.)
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John Taylor was een voorbeeld van vastberadenheid en integriteit

Aan het eind van uw les over president John Taylor bespreekt u met de cursisten
‘Hij overleed in vrijwillige ballingschap’ in het boek voor de cursist (p. 55). Vraag:

• Wat zijn enkele voorbeelden uit het leven van president Taylor waaruit blijkt dat
hij ‘ieder probleem (...) moedig’ aanpakte?

• De raadgevers van president Taylor noemden hem een ‘levende martelaar voor
de waarheid’. In welke opzichten beschrijft die zinsnede het dienstbare leven van
president Taylor?

Tijdens de begrafenis van president Taylor zei ouderling Lorenzo Snow, die toen lid
van het Quorum der Twaalf Apostelen was en met hem in de presiderende raden
van de kerk had gewerkt, het volgende over hem:

‘De heiligen der laatste dagen hebben het gevoel dat ze een vriend zijn kwijt-
geraakt. We zijn een grote raadgever kwijtgeraakt, we zijn een van de grootste
mannen kwijtgeraakt die sinds de tijd van de Zoon van God op aarde hebben
geleefd — een man van wie de deugdzaamheid, integriteit en vastberadenheid
om het rechte pad te volgen alom bekend zijn.’ (Roberts, Life of John Taylor,
p. 443.)

afgezonderd van de ontwikkelingen en het bestuur waar hij zoveel aan had
bijgedragen! Toen hij in die omstandigheden verkeerde, werd een van zijn
vrouwen ziek, en hoewel hij zich ernstig zorgen over haar maakte, en haar graag
wilde zien en haar in haar leed een zegen wilde geven, werd haar huis nauw-
lettend door spionnen in de gaten gehouden. En toen zij op sterven lag, werd
het huis zelfs doorzocht in de hoop hem te vangen! Daardoor had ze niet het
voorrecht om hem te zien, en kon hij niet bijdragen of deelnemen aan haar
begrafenis.’ (Roberts, Life of John Taylor, pp. 412–413.)
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DEEL 1: ZIJN JONGE JAREN

HISTORISCHE ACHTERGROND

Wilford Woodruff werd op 1 maart 1807 in Farmington (Connecticut) geboren.
Tijdens de eerste decennia van zijn leven vonden er wereldgebeurtenissen plaats
als: de nederlaag van Napoleon bij Waterloo in 1815, en de opkomst van landen in
Latijns Amerika met de hulp van mannen als Simón Bolívar en José de San Martín.
In deze tijd bleef de industriële revolutie over de hele wereld grote veranderingen
teweegbrengen. Over de hele wereld vonden grote gebeurtenissen plaats; maar
Wilford Woodruff speelde een rol in een veel grotere gebeurtenis — de herstelling
en vestiging van de kerk. Met zijn vaardigheden als historicus, dagboekschrijver en
journalist legde hij de herstelling vast, en zijn geschriften waren en zijn de heiligen
der laatste dagen over de hele wereld tot zegen.

GEBEURTENISSEN, HOOGTEPUNTEN EN LERINGEN

Vragen over de jonge jaren van Wilford Woodruff

Laat de cursisten vaststellen welke van de volgende uitspraken waar of niet waar zijn:

1. De eerste vijf presidenten van de kerk werden tussen 1801 en 1814 geboren.
(Waar.)

2. De profeet Joseph Smith was jonger dan Wilford Woodruff. (Niet waar: Joseph
Smith werd in 1805 geboren; Wilford Woodruff in 1807.)

3. George Washington, de eerste president van de Verenigde Staten, was nog in
leven toen Wilford Woodruff werd geboren. (Niet waar: George Washington
overleed in 1797.)

4. Abraham Lincoln, president van de Verenigde Staten, en de Engelse naturalist
Charles Darwin waren tijdgenoten van Wilford Woodruff. (Waar: Lincoln leefde
van 1809–1865 en Darwin van 1809–1882.)

5. Thomas Jefferson was president van de Verenigde Staten toen Wilford Woodruff
werd geboren. (Waar.)

6. De staat Utah steunde president Abraham Lincoln tijdens de burgeroorlog in de
jaren 1860. (Niet waar: Utah werd pas in 1896 een staat.)

De ouders en voorouders van Wilford Woodruff lieten een erfgoed van hard
werken na

Vertel dat Aphek en Beulah Thompson Woodruff de ouders van Wilford Woodruff
waren. Wilfords moeder overleed toen hij pas 15 maanden oud was. Aphek, die
toen drie zoons had, trouwde met Azubah Hart, die later zes kinderen kreeg. De
voorouders van Wilford Woodruff stonden bekend als harde werkers. Lees de vol-
gende uitspraak van Wilford Woodruff voor:

‘Mijn overgrootvader, Josiah Woodruff, is bijna honderd jaar oud geworden,
en had een ijzeren gestel. Bijna tot op de dag van zijn dood heeft hij veel
lichamelijk werk verzet. (...)

‘Mijn grootvader, Eldad Woodruff, was de derde zoon van Josiah. Hij werd in
1751 in Farmington, Hartford (Connecticut) geboren. Ook hij had een sterk
gestel. Er werd gezegd dat hij verscheidene jaren lang meer werk had verzet dan
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Vertel dat Aphek en Azubah Woodruff hard werkten om in het onderhoud van hun
kinderen te voorzien. Zij leerden hun kinderen dat ze hard moesten werken en
onafhankelijk en zelfredzaam moesten zijn, eigenschappen die Wilford Woodruff
goed ontwikkelde. Lees de volgende uitspraak van Wilford Woodruff voor:

Hij doorstond in zijn kinderjaren en jonge jaren veel gevaren

Laat de cursisten ‘Zijn jeugd werd door veel ongelukken ontsierd’ in het boek voor
de cursist (pp. 58–60) bestuderen, en vraag ze naar enkele ongelukken en levensbe-
dreigende ervaringen die Wilford Woodruff heeft meegemaakt. Laat een cursist de
laatste alinea van dat gedeelte voorlezen. Aan de hand van de gegevens in deze alinea
bespreekt u met de cursisten de antwoorden op de volgende vragen:

• Wat voor invloed hadden de ongelukken van Wilford Woodruff op zijn begrip
van God?

• Wat voor eigenschappen ontwikkelde Wilford Woodruff door deze ervaringen?

Hij bestudeerde de Bijbel zorgvuldig

In zijn jeugd bestudeerde Wilford Woodruff de Bijbel en kreeg hij kennis van de
organisatie van de vroegchristelijke kerk. Lees de volgende uitspraak van Wilford
Woodruff voor over zijn schriftstudie in zijn jeugd:

‘In de zondagsschool las ik het Nieuwe Testament. Ik las het ene vers na het
andere, en het ene hoofdstuk na het andere. Wat leerde ik van dat Testament?
Ik leerde het evangelie van leven en heil. Ik leerde een evangelie van macht in
de hemelen en op aarde. Ik leerde dat de organisatie van de kerk bestond uit
profeten, apostelen, herders en leraars, met assistenten en bestuurders. Waarom?
“Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing van
het lichaam van Christus. Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des
geloofs en der kennis van de Zoon Gods, tot een volkomen [mens], tot de maat
van de grootte der volheid van Christus” [Efeziërs 4:12–13]. Dit is wat ik heb 

‘In april 1827 kreeg ik de leiding in de graanmolen van mijn tante Helen
Wheeler, waar ik drie jaar had gewerkt. In mei 1830 kreeg ik de leiding in
de graanmolen van de heer Collins, de bijlproducent in South Canton
(Connecticut). Aan het eind van het jaar werd die gesloopt om ruimte voor
andere machines te maken. In maart 1831 kreeg ik de leiding in de graanmolen
van de heer Richard B. Cowles uit New Hartford (Connecticut). In het voorjaar
van 1832 ging ik met mijn oudste broer, Azmon, naar Richland, Oswego
(New York), en kocht ik een boerderij en een houtzagerij, en begon ik echt voor
mezelf.’ (‘History of Wilford Woodruff’, Millennial Star, 18 maart 1865, p. 168.)

enige andere man in Hartford. Omdat hij zo hard als houthakker had gewerkt,
kreeg hij reuma in zijn rechterheup, waardoor hij verscheidene jaren voor zijn
dood ernstige verlammingsverschijnselen kreeg. (...)

‘Mijn vader [Aphek Woodruff] was een sterke, gezonde man, en hij heeft veel
werk verzet. Toen hij achttien was, ging hij in een graanmolen en een houtza-
gerij werken, wat hij vijftig jaar deed. Meestal werkte hij achttien uur per dag.’
(‘History of Wilford Woodruff’, Millennial Star, 18 maart 1865, pp. 167–168.)
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Vraag:

• Hoe bereidde Wilford Woodruff zich voor om de waarheid te herkennen en te
vinden?

• Hoe kunnen wij ons hart en verstand op de kennis van het evangelie voorbereiden?

Hij aanvaardde het evangelie

Laat de cursisten nadenken over de eerste keer dat ze een toespraak hoorden, of de
eerste keer dat een toespraak zoveel indruk op hen maakte dat ze de waarheid van
de boodschap voelden. Leg uit dat Wilford Woodruff op 29 december 1833 voor het
eerst een lid van de kerk het evangelie hoorde prediken. Vertel wat hij daar later
over heeft geschreven:

‘Voor de eerste keer in mijn leven zag ik een ouderling van De Kerk van Jezus
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Het was Zera Pulsipher. Hij zei dat
hij door de Heer was geïnspireerd. Hij was graan aan het dorsen in zijn schuur
toen hij de stem van de Heer hoorde die hem zei naar het noorden te gaan,
want de Heer had iets te doen voor hem. Hij vroeg broeder [Elijah] Cheney,
zijn buurman en lid van de kerk, om met hem mee te gaan. Ze liepen meer dan
honderd kilometer (...) door diepe sneeuw, en toen ze voor het eerst de inge-
ving kregen om ergens aan te kloppen, was dat het huis waar mijn broer en ik
woonden. Ze gingen naar binnen en spraken met mijn schoonzus. Ze zeiden
haar wie zij waren en waar zij voor kwamen. Ze zeiden haar dat ze geïnspireerd
waren om naar het noorden te gaan en dat ze pas een ingeving hadden gekregen
om stil te houden toen ze bij haar huis kwamen. Toen ze haar de beginselen
vertelden, zei ze dat haar man en haar zwager beiden in die beginselen geloof-
den, en dat ze er al jaren om baden. Ze maakten een afspraak in het schoolge-
bouw bij de boerderij.

‘Ik kwam ’s avonds thuis en mijn schoonzus vertelde mij over de afspraak.
Ik had boomstammen versleept vanaf de oever van het Ontariomeer (ik was
werkzaam in de houthandel) en ik spande de paarden in, bleef niet voor de
maaltijd, maar ging naar de afspraak. Ik kwam bij het gebouw aan en zag dat
de voortuin vol mensen stond. Ik luisterde voor het eerst in mijn leven naar
een evangelietoespraak van ouderlingen van deze kerk. Dat was wat ik al sinds
mijn jeugd had gezocht. Ik nodigde de mannen uit om met mij mee naar huis
te komen. Ik leende het Boek van Mormon en bleef de hele nacht op om het te
lezen. ’s Morgens zei ik tegen broeder Pulsipher dat ik me wilde laten dopen.
Ik had een getuigenis dat de beginselen waar waren. Ik en mijn broer (...) lieten
ons dopen — de twee eersten in dat gebied.’ (Deseret Evening News, 1 maart
1897, p. 1; alinea-indeling aangepast.)

geleerd, en wat indruk op mij heeft gemaakt. Ik geloofde erin, maar ik hoorde het
nooit verkondigen door een predikant of theoloog op aarde. Toen ik een jon-
geman was, woonde ik de diensten bij van zo’n beetje elk kerkgenootschap. (...)

‘In die positie bevond ik me in mijn jeugd. Ik geloofde niet dat deze gaven en
deugden door het ongeloof van de mens verdwenen waren.’ (Deseret Weekly,
6 april 1889, p. 450.)
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Vertel dat ouderling Pulsipher Wilford Woodruff op 31 december 1833 in een kreek
doopte en hem diezelfde dag bevestigde. Vraag: Waarom zou Wilford Woodruff in
staat zijn geweest om het evangelie zo snel te begrijpen en te aanvaarden?

Hij liet zijn vriend Robert Mason delen in de vreugde van het herstelde evangelie

Laat de cursisten de eerste twee alinea’s lezen van ‘Robert Mason vertelde hem
over een visioen dat hij had gehad’ in het boek voor de cursist (p. 61). Vat de rest
van dat gedeelte samen. Leg uit dat Wilford Woodruff na zijn doop een brief aan
Robert Mason schreef. Wilford Woodruff legde uit:

Vraag:

• In welke opzichten is jullie leven door het zendingswerk beïnvloed of veranderd?

• Wat heeft in het verslag van Robert Mason de meeste indruk op jullie gemaakt?

• Hoe kunnen wij door zijn ervaring beter begrijpen hoe belangrijk het tempel-
werk is?

Hij had een groot verlangen om het evangelie te prediken

Bespreek wat Wilford Woodruff heeft geschreven over het grote verlangen dat hij
had om anderen te vertellen over het evangelie waarvan hij net had gehoord:

Leg uit dat Wilford Woodruff vlak na zijn doop met het Zionskamp naar Missouri
ging. In de maanden na het Zionskamp werd zijn verlangen om het evangelie te
prediken steeds groter, totdat hij in gebed aan de Heer vroeg of hij op zending
mocht gaan. Lees de volgende uitspraak voor van Wilford Woodruff, over zijn
gebed om op zending te mogen gaan:

‘Ik had een groot verlangen om het evangelie te prediken, maar dat zei ik niet
tegen mijn broeders. Op een zondagavond ging ik alleen het bos in en riep de
Heer in vurig gebed aan om mij de kans te bieden het evangelie te verkondigen
aan de inwoners der aarde. De Geest des Heren getuigde tot mij dat mijn gebed

‘Ik vond dat het mijn plicht was om [hun] huis pas te verlaten als dat ik van
de waarheid had getuigd.’ (Dagboek van Wilford Woodruff, 31 december 1834,
archieven van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.)

‘Ik (...) vertelde hem dat ik de kerk van Christus waarover hij mij had verteld,
had gevonden. ‘Ik vertelde hem over de stichting van de kerk en het te voor-
schijn komen van het Boek van Mormon; dat de kerk profeten, apostelen en
alle gaven en zegeningen had, en dat de ware vruchten van het koninkrijk en
de kerk van Christus te vinden waren onder de heiligen, zoals de Heer het hem
in zijn visioen had laten zien. Hij ontving mijn brief, las hem vele malen, en
behandelde de brief zoals hij de vruchten in zijn visioen had behandeld; maar
hij was al erg oud en overleed kort daarna. Hij leefde niet lang genoeg om een
ouderling hem de verordeningen van het evangelie te laten bedienen.

‘Toen de leer van de doop voor de doden was geopenbaard, liet ik me bij
de eerste de beste gelegenheid voor hem dopen.’ (‘Leaves from My Journal’,
Millennial Star, 23 mei 1881, p. 335.)
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Vertel dat Wilford Woodruff op 5 november 1834, tijdens een bijeenkomst van de
hoge raad in Missouri, tot priester werd geordend, waarna hij werd geroepen om in
het zuiden van de Verenigde Staten op zending te gaan. Vraag:

• Waarom zou Wilford Woodruff zo’n groot verlangen hebben gehad om zen-
dingswerk te verrichten?

• Wat kunnen toekomstige zendelingen doen om net als Wilford Woodruff het
antwoord ‘Ik ben er klaar voor’ te kunnen geven?

Bespreek ‘Hij was een zendeling en werd door engelen bediend’ in het boek voor
de cursist (p. 63). Wijs erop dat de gave en macht van de Heilige Geest voor alle
leden van de kerk beschikbaar is. Vraag: Hoe leidt en sterkt de Heilige Geest mensen
die zendingswerk doen?

Hij wilde een erfgenaam van het celestiale koninkrijk zijn

Vertel dat Wilford Woodruff zich toewijdde aan de opbouw van Zion. Lees het
volgende uit zijn dagboek voor, en laat de cursisten vaststellen welke toezeggin-
gen hij deed:

Vraag: In welke opzichten kunnen jullie jezelf en je bezittingen toewijden aan de
opbouw van het koninkrijk van God?

Vraag de cursisten waarom het belangrijker is om God te behagen dan mensen.
Lees dan de volgende uitspraak voor van Wilford Woodruff, en laat de cursisten
goed naar zijn uitleg luisteren:

‘Het is beter om zweepslagen voor het getuigenis van Christus te krijgen, dan
door onze zonden en overtredingen te vallen en vervolgens te moeten lijden.
Ik bezegel mijn getuigenis liever met mijn bloed, leg mijn lichaam in het graf 

‘Omdat ik vind dat het de taak van de heiligen der laatste dagen is om al hun
bezittingen aan God toe te wijden en op te dragen, als ze erfgenamen van
het celestiale koninkrijk van God willen worden, (...) wijd ik [mijzelf en mijn
bezittingen] toe aan de bisschop van de kerk van de heiligen der laatste dagen
in Clay County, 31 december 1834. Het volgende is een kopie van de toewijding:

‘“Clay Co., Missouri, 31 december 1834. ‘Ik verklaar dat ik, Wilford Woodruff,
uit vrije wil een verbond met mijn God sluit dat ik mijzelf en al mijn bezit-
tingen volmondig aan de Heer toewijd, ter bevordering van de opbouw van
zijn koninkrijk en Zion op aarde, en dat ik zijn wetten zal naleven. Ik stel alles
ter beschikking aan de bisschop van zijn kerk, zodat ik een wettige erfgenaam
van het celestiale koninkrijk van God kan worden.’ (Dagboek van Wilford
Woodruff, 17 maart 1857.)

was gehoord en zou worden verhoord. Ik stond blij op en liep ongeveer twee-
honderd meter, waarop ik Elias Higbee tegenkwam, een hogepriester bij wie ik
een aantal maanden had gelogeerd. Toen ik hem naderde, zei hij: “Broeder
Wilford, de Geest des Heren zegt mij dat u geordend moet worden en op zen-
ding moet gaan.” Ik antwoordde: “Ik ben er klaar voor.”’ (‘History of Wilford
Woodruff’, Millennial Star, 25 maart 1865, p. 183.)
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Vraag: Hoe kan een eeuwig perspectief jullie beslissingen beïnvloeden?

Hij wekte zijn vrouw Phoebe uit de dood op

Leg uit dat zijn vrouw Phoebe ernstig ziek was geworden terwijl hij een groep hei-
ligen van Maine naar Illinois leidde. Vertel wat hij heeft opgeschreven over de zal-
ving die hij haar tijdens haar ziekte gaf:

‘Op 3 december [1838] was mijn vrouw er slecht aan toe. Ik zorgde de hele dag
voor haar en de dag daarop ging ik terug naar Eaton [een nabijgelegen stadje]
om wat spullen voor haar te halen. Haar toestand bleef verslechteren en tegen
de avond verliet haar geest schijnbaar haar lichaam en stierf ze.

‘De zusters verzamelden zich rond haar lichaam, rouwend, terwijl ik verdrietig
toekeek. De Geest en macht Gods begon over mij te komen, zo zelfs dat, voor
de eerste keer tijdens haar ziekbed, mijn ziel zich met geloof begon te vullen,
hoewel zij daar dood voor mij lag.

‘Ik had wat olie die gewijd was (...) in Kirtland. Ik nam de olie en wijdde die
opnieuw voor het zalven van zieken. Toen knielde ik voor de Heer neer en bad
voor het leven van mijn partner, en ik zalfde haar. (...) Ik legde haar de handen
op en in de naam van Jezus Christus bestrafte ik de machten van de dood en
de verwoester, en gebood die haar te verlaten en de geest des levens in haar
lichaam toe te laten.

‘Haar geest keerde in haar lichaam terug, en vanaf dat uur was ze weer gezond;
en wij allen wilden de naam van God prijzen, op Hem vertrouwen en zijn
geboden onderhouden.

‘Terwijl ik door de hele situatie in beslag genomen werd (zoals mijn vrouw mij
later vertelde) verliet haar geest haar lichaam, en zag ze haar lichaam op het
bed liggen en de zusters huilen. Ze keek naar hen en naar mij, en naar haar
baby, en terwijl ze daar zo naar keek, kwamen er twee personen binnen. (...)
Een van deze boodschappers zei dat ze mocht kiezen: ze kon gaan rusten in
de geestenwereld, of ze kon, op één voorwaarde, naar haar lichaam terugkeren
en haar arbeid op aarde voortzetten. De voorwaarde was of zij dacht aan de
zijde van haar man te kunnen staan en met hem alle zorgen, beproevingen,
benauwingen en kwellingen aan te kunnen die hij tot het einde van zijn leven
ter wille van het evangelie zou ondergaan. Toen zij naar de omstandigheden
van haar man en kind keek, zei ze: “Ja, ik doe het!”

‘Op het moment van die beslissing begon de macht van geloof op mij te rusten,
en toen ik haar de zegen gaf kwam haar geest weer in haar lichaam. (...)

‘Op de ochtend van 6 december zei de Geest tegen mij: “Sta op en vervolg uw
reis!” En dankzij de barmhartigheid Gods lukte het mijn vrouw om op te staan,
zich aan te kleden en naar de wagen te lopen. We vervolgden verheugd onze
reis.’ (‘Leaves from My Journal’, Millennial Star, 3 oktober 1881, p. 639.)

te ruste en laat mijn geest naar de andere kant van de sluier gaan, om een
eeuwigheid van licht, waarheid, zegeningen en kennis te ontvangen, die de Heer
aan allen geeft die zijn wetten naleven, dan dat ik enkele jaren aards plezier
beleef en beroofd word van die zegeningen en van de omgang met mijn
vrienden en broeders achter de sluier.’ (The Discourses of Wilford Woodruff,
G. Homer Durham [1946], pp. 278–279.)
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Wilford Woodruff schreef zijn belevenissen zorgvuldig op in zijn dagboek

Leg voorin de klas een stapel boeken neer die samen enkele duizenden pagina’s
omvatten. Vraag de cursisten hoe lang het zou duren om zoveel pagina’s in een
dagboek te schrijven. Leg uit dat Wilford Woodruff een dagboek bijhield van de
gebeurtenissen die in de kerk plaatsvonden. Enkele van zijn geschriften zijn de
enige verslagen van bepaalde toespraken van de profeet Joseph Smith en presi-
dent Brigham Young. Tijdens een bijeenkomst in 1857 sprak ouderling Wilford
Woodruff, die toen lid van het Quorum der Twaalf Apostelen was, over zijn moti-
vatie om een dagboek bij te houden:

Bespreek ook wat hij bij een andere gelegenheid heeft gezegd:

‘Ik wil tegen mijn jonge vrienden zeggen dat het hen zeker tot zegen zal zijn,
en hun kinderen na hen, als zij dagelijks in hun dagboek opschrijven wat er
in hun leven en om hen heen plaatsvindt. (...)

‘“Wat zal ik opschrijven?”, vraag je je af. Schrijf over alles wat waard is bewaard
te blijven, of het beste wat je hebt; en als je daar jong mee begint, zal dat je
makkelijk afgaan als je later groot bent. Hoe aangenaam zal het voor jou en je
kinderen zijnover dertig, vijftig of tachtig jaar, om te gaan zitten en te lezen
wat er zich in je kindertijd en jonge jaren heeft afgespeeld! Zou je niet willen
lezen wat er zich heeft voorgedaan in het leven van onze vaders, moeders en
grootouders toen zij nog jong waren? Maar het doel is niet zozeer dat je een
dagboek bijhoudt als je nog jong bent, maar juist dat je ermee doorgaat als je
volwassen bent, zelfs je hele leven. Dat is in het bijzonder nodig in de generatie
waarin je leeft, want de generatie waar je deel van uitmaakt is misschien wel
de belangrijkste generatie die de mensenkinderen hebben gezien, en het is nu
veruit belangrijker dat je een dagboek bijhoudt en dat je hele leven volhoudt
dan in andere generaties.

‘Ik heb dit (...) onderwerp al in gedachten sinds ik lid van de kerk ben. Ik ben
geïnspireerd en ertoe gedreven om een dagboek bij te houden en naar vermogen
de zaken van deze kerk op te schrijven. Ik begreep toen niet waarom ik hier
in het beginstadium van deze kerk zulke sterke gevoelens over had, maar nu
begrijp ik het wel. Ik heb broeder Joseph of de Twaalf zelden een beginsel horen
prediken of uitleggen zonder dat ik het ongemakkelijke gevoel kreeg dat ik het
moest opschrijven. Pas als ik het had opgeschreven, kreeg ik weer rust. Ik kon
een toespraak van Joseph een week nadien bijna woord voor woord opschrijven
en als ik dat gedaan had, vergat ik die kort daarna. Dat was een gave van God,
en ik heb de afgelopen 24 jaar bijna iedere dag in mijn dagboek geschreven.
Ik weet wat ik iedere dag gedaan heb, met wie ik heb gesproken, wat er om
me heen is gebeurd, en wat voor leringen en adviezen het presidium van de
kerk heeft gegeven, behalve als ik wist dat verslaggevers hun leringen hadden
opgeschreven. En ik heb de Twaalf en alle quorums van de kerk aangespoord
om een verslag bij te houden van hun vergaderingen en van Gods omgang met
hen. Maar ook alle priesterschapsdragers behoren een verslag van hun leven bij
te houden, vooral van al hun officiële handelingen in de kerk en het koninkrijk
van God.’ (Dagboek van Wilford Woodruff, 17 maart 1857.)
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Bespreek met de cursisten ‘Hij hield verslagen bij’ en ‘Hij getuigde van het bijhouden
van een dagboek en waarschuwde toekomstige geschiedschrijvers’ in het boek voor
de cursist (pp. 65–66). Vraag dan:

• Waarom had Wilford Woodruff het gevoel dat zijn leven behouden was? (Zie de
laatste alinea van ‘Hij hield verslagen bij’.)

• Wat voor gebeurtenissen kun je in je dagboek zetten aangaande de geschiedenis
van de kerk zoals jij die hebt ervaren?

• Wat zijn de voordelen van het bijhouden van een dagboek?

‘Jullie zijn de kinderen van Zion en jullie ouders zijn door God geroepen om
de kerk van Christus en het koninkrijk van God op aarde in de laatste dagen
op te bouwen, en je ouders zullen spoedig dood zijn en jullie zullen hun plaats
innemen. Jullie zullen vaders en moeders worden, en die kleine jongens (...)
worden dan de profeten, apostelen en ouderlingen, en jullie zullen rondgaan
en het evangelie prediken, en het woord des Heren ontvangen. Dan is het
noodzakelijk dat je een dagboek bijhoudt en opschrijft wat de Heer in jouw
leven doet.’ (‘Keep a Journal’, Juvenile Instructor, 1 januari 1867, p. 5.)
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DEEL 2: DE REST VAN ZIJN LEVEN

HISTORISCHE ACHTERGROND

Wilford Woodruff stond bekend als ‘Wilford de Getrouwe’. Hij heeft in de Verenigde
Staten en in Groot-Brittannië het evangelie gepredikt. Hij heeft veel mensen gedoopt,
en hij heeft duizenden bladzijden in zijn dagboeken geschreven, met meer dan
zestig jaar kerkgeschiedenis. Hij heeft de kerk tijdens enkele zeer belangrijke
gebeurtenissen in de geschiedenis gepresideerd, waaronder de afschaffing van het
meervoudig huwelijk, de inwijding van de Salt Laketempel en het moment dat
Utah een staat werd. Wilford Woodruff was een zendeling, molenaar, drukker, boer,
pionier, kolonist, staatsman, echtgenoot, vader, apostel en profeet van de Heer
Jezus Christus.

Voordat hij president van de kerk werd, was Wilford Woodruff vijftig jaar lang
apostel. In 1889, het jaar dat hij president werd, had de kerk zo’n 183 duizend
leden, 32 ringen, twaalf zendingsgebieden en drie tempels. Hij is negen jaar lang
president geweest. In 1898, het jaar dat Wilford Woodruff overleed, had de kerk
267.251 leden, 40 ringen, 20 zendingsgebieden en vier tempels. (Zie 2003 Church
Almanac [2003], pp. 473, 631.)

GEBEURTENISSEN, HOOGTEPUNTEN EN LERINGEN

Hij werd tot apostel geordend

Leg uit dat toen Wilford Woodruff in augustus 1838 op de Fox-eilanden werkzaam
was (voor de kust van Maine), hij een brief van Thomas B. Marsh kreeg, waarin
stond dat hij door openbaring was uitgekozen om een van de open plaatsen in het
Quorum der Twaalf Apostelen in te nemen. Hij werd aangespoord om naar Missouri
te komen, zodat hij geordend kon worden. Maar voordat hij daar aankwam, waren
de heiligen door gouverneur Lilburn W. Boggs uit de staat Missouri verbannen.
Wilford Woodruff bracht de winter van 1838 in Illinois door, en in het voorjaar
voegde hij zich bij de heiligen in Quincy (Illinois). Vandaar reisde hij met Brigham
Young naar Far West (Missouri). Op 26 april 1839 ordende Brigham Young hem op
het bouwterrein van de tempel in Far West tot apostel. Daarna vertrokken ze op
zending naar Groot-Brittannië, zoals geopenbaard was. (Zie LV 118:5–6.)

Hij was een toegewijd zendeling

Vraag de cursisten of ze iemand kennen die meer dan één zending heeft vervuld.
Vertel dat Wilford Woodruff dertien van zijn eerste zestien jaar als lid van de kerk
deels in het zendingsveld doorbracht. Hij was werkzaam in het zuiden van de
Verenigde Staten (1834–1836), het oosten van de Verenigde Staten en de Fox-eilanden
(1837–1838), Groot-Brittannië (1839–1841), een tweede keer in het oosten van de
Verenigde Staten (1844), Groot-Brittannië (als president van het zendingsgebied
Europa; 1844–1846), en opnieuw in het oosten van de Verenigde Staten (1848–1850).

Leg uit dat in de begintijd van de kerk een groot percentage van de nieuwe leden uit
Engeland afkomstig was. Wilford Woodruff en de mensen die door hem onderwezen
waren, hebben duizenden mensen beïnvloed om lid van de kerk te worden en tot
Christus te komen. Hij en andere zendelingen waren zo succesvol dat er in 1851
twee keer zoveel leden van de kerk in Groot-Brittannië waren (zo’n dertigduizend)
dan in de Verenigde Staten (zo’n vijftienduizend). Lees de volgende uitspraak van
president Heber J. Grant over president Woodruff voor:
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Lees en bespreek ‘Hij vervulde een zending in Engeland’ in het boek voor de cursist
(p. 65).

Vraag: Welke andere factoren dragen naast dopelingen bij tot een succesvolle zending?

Laat een cursist de volgende uitspraak voorlezen, en laat de andere cursisten vast-
stellen op welke andere manieren Wilford Woodruff succes had als zendeling.

Wilford Woodruff schreef in 1840 de volgende conclusie in zijn dagboek:

‘Op de eerste dag van 1840 bevond ik me in het gezelschap van de ouderlingen
J. Taylor en T. Thurley, aan boord van het schip Oxford op de Atlantische
Oceaan (...) en de laatste dag in het gezelschap van ouderling Kimball in (...)
Londen, die grote wereldstad in Engeland. Dit is in veel opzichten een belangrijk
jaar geweest voor mij, alle heiligen en de hele wereld. Ik heb nog nooit een
interessanter jaar meegemaakt dan 1840. Ik heb nooit grotere offers hoeven
brengen en heb nooit grotere zegeningen ontvangen. Ik ben geroepen om het
gezelschap van mijn vrouw en kinderen op te offeren. Ik kan hun gezicht niet
eens zien, en een van hen is overleden. (Sarah Emma is verdwenen om in dit
leven niet meer terug te keren.)

‘Het hele jaar heb ik in het buitenland doorgebracht om dwaling met eeuwige
waarheid te bestrijden, om veel tegenstrijdigheden het hoofd te bieden van
zondaars die zich tegen de waarheid afzetten. En ik ben gestenigd, lastig gevallen
en tegengewerkt. Toch heeft de Heer mij gezegend met veel bekeerlingen, als
kroon op mijn bediening. Vele honderden hebben het woord met vreugde en
blijdschap aanvaard, en verheugen zich nu in het nieuw en eeuwig verbond,
in de hoop om de celestiale heerlijkheid van onze God te ontvangen. ‘Ik ben
mijn hemelse Vader dankbaar voor zijn grote goedheid en liefde ten opzichte
van mij en mijn broeders het afgelopen jaar. Ik bid dat de Heer volgend jaar
ook bij ons zal zijn.’ (Dagboek van Wilford Woodruff, 31 december 1840,
archieven van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.)

Als enkele resultaten van zijn werk dat jaar noemde ouderling Woodruff de
volgende punten: hij reisde ruim zevenduizend kilometer; hij woonde 230
bijeenkomsten en 14 conferenties bij; hij doopte 336 mensen en assisteerde hij
bij de doop van 86 anderen; hij bevestigde 420 mensen en assisteerde bij de
bevestiging van 50 anderen; hij ordende 18 ouderlingen, 97 priesters, 34 leraren
en 1 diaken; hij gaf 120 kinderen een naam en een zegen; hij zalfde 120 zieken;
hij hielp bij het inzamelen van duizend Engelse ponden om de Millennial Star,
drieduizend exemplaren van de lofzangenbundel en vijfduizend exemplaren van
het Boek van Mormon te drukken en tweehonderd leden met hun emigratie
naar Nauvoo en Iowa te helpen; hij ontving 112 brieven en moest vier bendes
tegemoet treden. (Zie het dagboek van Wilford Woodruff, 31 december 1840.)

‘Ik kan getuigen dat Wilford Woodruff inderdaad een dienstknecht van de
levende God en een waar profeet van God was. Wilford Woodruff, een nede-
rig man, bekeerde en doopte in een paar maanden honderden mensen in
Herefordshire (Engeland). Voor zover ik me kan herinneren, doopte hij in acht
maanden tussen de vijftienhonderd en tweeduizend mensen. Ik geloof niet
dat er ooit een mens op aarde is geweest die meer zielen tot het evangelie van
Jezus Christus heeft gebracht.’ (Conference Report, juni 1919, p. 8.)

P r e s i d e n t e n  v a n  d e  k e r k  —     

H o o f d s t u k  4 Wi l f o r d  Wo o d r u f f60

P r e s i d e n t e n  v a n  d e  k e r k  —  b o e k  v o o r  d e  l e e r k r a c h t



     b o e k  v o o r  d e  l e e r k r a c h t

Vraag:

• Wat staat er in deze beschrijving over de inspanningen van Wilford Woodruff
als zendeling?

• Welke karaktereigenschappen waren Wilford Woodruff van nut in het werk van
de Heer?

Joseph en Hyrum Smith werden vermoord toen Wilford Woodruff op zending was

Laat de cursisten overwegen hoe moeilijk het is om te horen dat een dierbare vriend
overlijdt terwijl ze ver weg van huis zijn. Leg uit dat de profeet Joseph Smith en
zijn broer Hyrum op 27 juni 1844 vermoord werden, terwijl de meeste leden van
het Quorum der Twaalf Apostelen op zending waren.

Enkele weken later schreef ouderling Woodruff het volgende in zijn dagboek:

Joseph Smith gaf de sleutels van het koninkrijk aan de Twaalf

Leg uit dat de apostelen tijdens hun laatste vergadering met de profeet Joseph
Smith, voordat ze op zending gingen, instructies kregen over het voortzetten van
het werk na zijn dood. Laat een cursist de volgende uitspraak van Wilford
Woodruff voorlezen:

‘De profeet Joseph, daar ben ik nu van overtuigd, had duidelijk een voorgevoel
dat het de laatste bijeenkomst was die we samen in het vlees zouden houden.
We hadden onze begiftiging ontvangen; we hadden alle zegens op ons hoofd
bevestigd gekregen die ooit aan apostelen of profeten op aarde waren gegeven.
Bij die gelegenheid stond de profeet Joseph op en zei: “Broeders, ik zou lang
genoeg willen leven om deze tempel voltooid te zien. Ik zal hem in dit leven
niet meer zien, maar u wél. Ik heb alle sleutels van het koninkrijk Gods op uw
hoofd verzegeld. Ik heb elke sleutel, elke macht en elk beginsel op u verzegeld
die de God des hemels ooit aan mij geopenbaard heeft.”

‘Vraagt u zich nu niet af waarom wij, als apostelen, niet konden begrijpen dat
de profeet van God ons afgenomen zou worden? Maar we begrepen het niet.
De apostelen in de tijd van Jezus Christus konden niet begrijpen wat de Heiland
bedoelde toen Hij hun zei: “Ik [ga] heen [...]. Want indien Ik niet heenga, kan
de Trooster niet tot u komen.” Noch begrepen wij wat Joseph bedoelde. “Maar,”
zei hij toen hij dit gedaan had, “gij, apostelen van het Lam Gods, broeders,
op uw schouders rust dit koninkrijk; nu moet u zich schrapzetten en het
koninkrijk dragen.” En hij maakte ook deze uiterst vreemde opmerking: “Als
u dat niet doet, wordt u verdoemd.”

‘Ik heb tot vanmorgen niet gehuild sinds ik van de dood van de profeten heb
gehoord, omdat het erop leek dat mijn zenuwen van staal waren.

‘Ouderling B. Young kwam vanmorgen in Boston aan. Ik liep met hem naar
57 Temple Street, naar het huis van zuster Vose. Broeder Young nam het bed
en ik de grote stoel. Daar bedekte ik mijn gezicht en liet ik voor het eerst mijn
emoties en mijn verdriet gaan over de profeet en de patriarch van de kerk,
Joseph en Hyrum Smith, die door een heidense bende waren vermoord. Toen
ik mijn tranen had laten stromen, voelde ik me weer rustig worden.’ (Dagboek
van Wilford Woodruff, 17 juli 1844.)
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Vraag: Als een eerzame priesterschapsdrager overlijdt, draagt hij dan het priesterschap
in de geestenwereld? Lees en bespreek de volgende uitspraak van Wilford Woodruff:

Vraag: Welke sleutels draagt Joseph Smith in de eeuwigheid? (De sleutels van deze
bedeling.)

Wilford Woodruff begreep hoe belangrijk tempels en tempelverordeningen zijn

Vraag de cursisten wat hun belangrijkste aardse bezit is. Vraag dan: Waarom leggen
heiligen der laatste dagen meer nadruk op geestelijke zegeningen dan aardse bezit-
tingen?

Leg uit dat de heiligen hard werkten om de Nauvootempel af te maken zodat ze
hun begiftiging konden ontvangen. Toen de tempel klaar was, werkten president
Brigham Young en andere leiders lange dagen om de getrouwe leden hun begifti-
ging te verlenen voordat ze hun prachtige tempel zouden achterlaten. Ze brachten
grote offers om de tempel te bouwen, terwijl ze wisten dat ze die al spoedig
moesten achterlaten.

Vraag de cursisten wat het volgens hen voor de heiligen uit die tijd kan betekenen
dat de tempelverordeningen opnieuw in een tempel in Nauvoo te verkrijgen zijn.
Bespreek wat ouderling Wilford Woodruff als lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen na de inwijding van de eerste tempel in Nauvoo heeft gezegd:

‘Aan het begin van de avond ging ik naar de tempel toe. Gekleed in ons
opperkleed, in het gezelschap van ouderling Orson Hyde en zo’n twintig andere
ouderlingen Israëls wijdden wij de tempel van de Heer in, die door De Kerk
van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in zijn heilige naam was
gebouwd. Het was een interessante ervaring. Ondanks de vele valse profetieën
van Sidney Rigdon en anderen dat het dak niet geplaatst zou worden of dat de

‘Hetzelfde priesterschap bestaat aan de andere kant van de sluier. Iedere
getrouwe man is daar lid van zijn quorum. Als een man overlijdt en zijn
lichaam in het graf wordt gelegd, raakt hij niet zijn positie kwijt. De profeet
Joseph Smith bezat de sleutels van deze bedeling aan deze kant van de sluier,
en hij zal ze in de eeuwigheid dragen. Hij ging naar de geestenwereld om de
deuren van de gevangenis open te doen en het evangelie te prediken aan de
miljoenen geesten die in duisternis verkeren. Iedere apostel, zeventiger,
ouderling enzovoort, die in geloof is gestorven, begint aan het zendingswerk
zodra hij zich aan de andere kant van de sluier bevindt. Daar zijn duizend
maal meer mensen aan wie het evangelie gepredikt moet worden.’ (Discourses
of Wilford Woodruff, p. 77.)

‘Ik ben de laatst levende man die deze verklaring heeft aangehoord. En hij
sprak de waarheid: want zou niet elk van de mannen die de sleutels van het
koninkrijk Gods droegen, of een apostelschap in deze kerk, onder veroordeling
hebben gestaan, en zou de toorn Gods niet op hen zijn gekomen als zij waren
afgeweken van deze beginselen, of ze hadden verloochend en zich ervan afge-
keerd, en het op zich zouden hebben genomen om zichzelf te dienen in plaats
van het werk van de Heer dat hun in handen was gegeven?’ (Discourses of
Wilford Woodruff, pp. 71–72.)
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De leden van de kerk vonden een nieuw thuis in de Salt Lake Valley

Herinner de cursisten eraan dat de heiligen der laatste dagen keihard vervolgd en
uit hun huizen verdreven waren. In 1847 trokken ze naar een vallei die volgens veel
verkenners onbewoonbaar was. Toch waren ze vastbesloten om een plek te vinden
waar ze in vrede konden leven, ver weg van de bendes en de corrupte leiders die
hen wilden uitroeien. Ze vestigden een nieuw thuis in de Salt Lake Valley. Hoewel
sommige verkenners dachten dat het gebied te droog was, zagen de pioniers het
als een toevluchtsoord voor vervolging. Lees wat ouderling Woodruff op 24 juli
1847 over zijn eerste indruk van de vallei schreef:

Zing met de klas het derde couplet van ‘Komt, heil’gen, komt’ (lofzang 15). Vraag
dan: Waarom zouden de heiligen bereid zijn geweest om zo’n lange moeilijke reis

‘Dit is een belangrijke dag in de geschiedenis van mijn leven en van De Kerk
van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Op deze belangrijke dag,
nadat we vanaf ons kamp zo’n tien kilometer door het diepe ravijn waren
getrokken, met aan het eind de laatste kreek die we moesten oversteken, konden
we de gehele vallei zien, het Great Salt Lake, en het beloofde land dat God
voor ons had bewaard als rustplaats voor de heiligen, waarop een deel van
het Zion van God zou worden gebouwd. Vol verbazing en bewondering keken
we naar de grote, vruchtbare vallei van zo’n veertig kilometer lang en zo’n
vijfentwintig kilometer breed, met een dikke laag groen gewas in het midden en
een groot meer met zout water (...) waarin we grote eilanden zagen en bergen
die tot de wolken reikten. We zagen in de prachtige vallei ook de beste water-
bronnen, beekjes, kreken, stroompjes en rivieren, die leven gaven aan forellen
en andere vissen, en die in het Great Salt Lake uitkwamen. Ons hart werd ver-
blijd toen we — na een moeilijke reis van bijna tweeduizend kilometer van
Winter Quarters over de vlakten van Platte Rivers, de steile Black Hills en de
Rocky Mountains, door het hete zand van de eeuwige alsem en de wilgen en
rotsige valleien en boomstronken en stenen — zo’n grote vallei zagen, omgeven
door volmaakte heuvels en bergen, bedekt met eeuwige sneeuw, met talloze
pieken die op piramides leken en zich hoog naar de hemel verhieven. Het was
in een enkele oogopslag waarschijnlijk het grootste en prachtigste uitzicht op
aarde. We hadden steeds aangename gedachten terwijl we overwogen dat er
enkele jaren later een huis van God op de top van de bergen zou staan terwijl
de valleien door de inwoners van Zion verbouwd zouden worden tot boom-
gaarden, wijngaarden, tuinen en akkers, en dat de banier zou worden ontvouwd
voor de volken om zich daar te vergaderen.’ (Dagboek van Wilford Woodruff,
24 juli 1847.)

tempel niet afgebouwd zou worden, en de dreigementen van de bende dat we
het gebouw niet mochten inwijden, hebben we toch beide tot stand gebracht.
(...) Na de inwijding verhieven we vereend onze stem voor de hosannakreet tot
God en het Lam, die tot onze vreugde en troost in de hemel werd ontvangen.
We baden voor het kamp van Israël, voor goed weer, en dat we tijdens de
inwijding niet door een bende gestoord zouden worden. Ik ging dankbaar naar
huis omdat ik aan de inwijding van de tempel van de Heer had deelgenomen.’
(Dagboek van Wilford Woodruff, 30 april 1844.)
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te maken en zich in een vallei te vestigen die volgens anderen droog en onbe-
woonbaar was?

Wilford Woodruff hield van vissen

Vertel dat vissen een van de hobby’s van Wilford Woodruff was. Wilford viste
graag in de rivier die de zaagmolen van zijn vader van energie voorzag, in de beek-
jes met forel in Engeland en in de bergstromen van de Rocky Mountains. Hij had
in Engeland met kunstvliegen leren vissen, en werd later erkend als een van de
beste vliegvissers van de pioniers in zijn tijd.

Vraag: Wat is het nut van ontspanning als we opgewassen willen zijn tegen de ver-
eisten van een druk schema?

Leg uit dat de 85-jarige president Woodruff in 1892 een brief naar het tijdschrift
Forest and Stream stuurde terwijl hij aan het kamperen was in de Uintah Mountains
in Utah. In zijn brief vertelde hij over zijn interesse in vissen:

Wilford Woodruff volgde John Taylor op als president van de kerk

Vertel dat ouderling Wilford Woodruff op 26 juli 1887 in Sanpete County (Utah)
was, waar hij hoorde dat president John Taylor in Kaysville (Utah) was overleden.
Lees de volgende woorden voor uit het dagboek van Wilford Woodruff, waarmee
hij uiting gaf aan zijn gevoelens over de dood van president Taylor. Laat de cur-
sisten op voorbeelden letten van de nederigheid die hij voelde toen hij besefte dat
hij de kerk zou leiden.

‘President John Taylor overleed vandaag om vijf voor acht, waardoor de ver-
antwoordelijkheid voor De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste
Dagen op mij als president van het Quorum der Twaalf Apostelen terecht-
kwam, de presiderende autoriteit van de kerk in afwezigheid van het Eerste
Presidium. Daardoor kwam ik in een buitengewone situatie terecht, waar ik in
mijn leven nooit naar heb gestreefd. Maar door de voorzienigheid van God heb
ik die positie gekregen, en ik bid God, mijn hemelse Vader, dat Hij mij genade
schenkt om tot het einde van mijn leven vol te houden. Het is een hoge, ver-
antwoordelijke positie om te bekleden — een die grote wijsheid vereist. Ik had
nooit verwacht president Taylor te overleven. (...) Maar het is toch gebeurd.
(...) Ik kan alleen maar zeggen: wonderbaarlijk zijn uw wegen, o almachtige
Here God, want Gij hebt zeker de zwakke dingen van deze wereld gekozen
om uw werk op aarde te doen. Moge uw dienstknecht Wilford voorbereid zijn 

‘Ik ben geboren (...) op de oever van een beek met forel, die jarenlang de raderen
van de graanmolen en de zaagmolen van mijn grootvader en vader liet draaien.
Zodra ik oud genoeg was om een hengel vast te houden, begon ik op forel te
vissen. En dat heb ik nu al bijna tachtig jaar af en aan gedaan.

‘Verscheidene jaren van mijn leven heb ik in Ashland, Oswego county (New
York) doorgebracht, aan de oostelijke kant van het Ontariomeer. Daar heb ik
op een ochtend geholpen met het vangen van vijfhonderd zalmen, waarvan
er weinig minder dan negen kilo wogen. Sommige wogen zelfs achttien kilo.
In 1845 heb ik in Engeland en Schotland voor het eerst met kunstvliegen op
forel en zalm gevist.’ (‘Utah Fish and Game Notes’, Forest and Stream, 22 sep-
tember 1892, p. 249.)
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Door openbaring vaardigde hij het Manifest uit

Een van de moeilijkste perioden in de geschiedenis van de kerk was toen de leden
van de kerk enorm vervolgd werden omdat ze het meervoudig huwelijk praktiseer-
den. De Heer openbaarde aan president Wilford Woodruff wat er zou gebeuren als
de heiligen dit gebruik zouden voortzetten. De Heer inspireerde president Woodruff
om tegen de heiligen te zeggen ‘geen huwelijk aan te gaan dat door de wet van het
land verboden is’ (Officiële verklaring 1).

Bestudeer met de cursisten ‘Het Manifest werd door openbaring ontvangen’ en
‘God staat aan het roer’ in het boek voor de cursist (pp. 69–70). Deel de klas op in
twee groepen en laat iedere groep een van deze gedeelten lezen en samenvatten,
en vertellen wat ze geleerd hebben.

Bespreek wat president Wilford Woodruff heeft gezegd over zijn toewijding om de
Heer te volgen:

Vraag: Waarom is het belangrijker om God te behagen dan mensen?

President Wilford Woodruff ontving openbaring om de kerk te leiden

Leg uit dat president Wilford Woodruff de leden van de kerk bijbracht dat voortdu-
rende openbaring noodzakelijk was voor de vooruitgang van de kerk. Bespreek de
volgende uitspraak van president Woodruff, of een deel ervan:

‘Ik wil tegen de heiligen der laatste dagen zeggen dat we in een belangrijke
bedeling leven. We zijn gezegend met macht en gezag, we dragen het heilig
priesterschap van God, om op aarde zowel de levenden als de doden te ver-
lossen. (...) De Heer zou me niet toestaan om dit ambt ook maar een enkele
dag te bekleden als ik niet ontvankelijk was voor de Heilige Geest en de open-
baringen van God. Het is te laat voor deze kerk om zonder openbaring verder
te moeten. Niet alleen de president van de kerk behoort deze gave te bezitten
en aan de mensen te geven, maar ook zijn raadgevers, de apostelen en alle 

‘Ik wil tegen heel Israël zeggen dat de stap die ik genomen heb door dit Manifest
uit te geven niet gedaan is zonder ernstig tot de Heer te bidden. Ik zal spoedig
naar de geestenwereld gaan, net als andere mannen van mijn leeftijd. Ik ver-
wacht het gezicht van mijn hemelse Vader te zien, de Vader van mijn geest;
ik verwacht ook het gezicht te zien van Joseph Smith, van Brigham Young, van
John Taylor en van de apostelen, en als ik enig standpunt had ingenomen dat
God of de hemelen niet behaagt, dan zou ik me liever hebben laten dood-
schieten. Mijn leven is niet beter dan dat van andere mensen. Ik ben mij bewust
van de gevoelens die teweeggebracht zijn door dit beleid van mij. Maar ik heb
mijn plicht gedaan, en het land waar wij deel van uitmaken, moet verant-
woordelijk zijn voor wat er gedaan is aangaande dit beginsel.’ (Deseret Weekly,
18 oktober 1890, p. 552.)

op wat het ook is dat hem op aarde wacht, en moge hij de kracht hebben om
te doen wat de God des hemels van hem verwacht. Ik vraag mijn hemelse
Vader om die zegen, in de naam van Jezus Christus, de Zoon van de levende
God.’ (Dagboek van Wilford Woodruff, 26 juli 1887.)
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Leg uit dat president Wilford Woodruff een openbaring ontving waarin het tempel-
werk werd uitgelegd. In de begintijd van de kerk waren sommige mensen geadop-
teerd door in de tempel verzegeld te worden aan getrouwe leiders van wie zij niet
afstamden. Deze verzegelingen buiten de eigen familie waren vrij gebruikelijk tot
8 april 1894, toen president Woodruff de volgende woorden sprak:

‘Ik was er niet tevreden mee, en president Taylor ook niet, noch enig ander
sinds de profeet Joseph die in de tempels van onze God adoptieverordeningen
heeft bijgewoond. Wij hadden het gevoel dat er meer over dit onderwerp
geopenbaard zou worden dan we hadden ontvangen. We hebben in de St.
Georgetempel openbaringen ontvangen, die president Young aan de kerk van
God heeft voorgelegd. Er zijn veranderingen aangebracht, en we moeten nog
meer veranderingen aanbrengen, om onze hemelse Vader, onze voorouders en
onszelf tevreden te stellen. Ik zal u er enkele van vertellen. Mijn broeders en
ik hebben erover gebeden. Zoals president Taylor heeft gezegd, hebben wij het
gevoel dat we meer openbaring nodig hebben over de verzegeling onder de
adoptiewet. En wat zijn deze veranderingen? Eén daarvan is het beginsel
adoptie. Toen we mannen en vrouwen in de tempel te Nauvoo adopteerden,
zijn er veel mensen aan verschillende mannen verzegeld die niet in het nage-
slacht van hun voorouders voorkwamen. (...)

‘Wat is nu het gevoel van Israël? Zij hadden het gevoel dat ze aan iemand ver-
zegeld wilden worden. (...) Toen ik aan de Heer vroeg door wie ik geadopteerd
moest worden (we werden toen aan profeten en apostelen verzegeld), zei de
Geest van God tegen mij: “Hebt u geen vader?” ‘Ja, die heb ik.’ “Waarom eert
u hem dan niet?” Waarom laat u zich niet door hem adopteren [aan hem
verzegelen]?” “Ja”, zei ik, “dat is juist.” Ik heb me laten [verzegelen aan] mijn
vader, en ik zou ook mijn vader aan zijn vader moeten laten verzegelen, enzo-
voorts; en de taak die ik iedere man die een tempel presideert van nu af aan
wil geven, is: laat iedere man [aan] zijn vader [verzegeld] worden, tenzij de
almachtige Heer anders beslist. Als iemand zijn begiftging ontvangt, [verzegel]
hem dan aan zijn vader; niet aan Wilford Woodruff, of aan enige andere man
van wie hij niet afstamt. Dat is de wil van God voor zijn volk. (...)

dragers van het heilig priesterschap die hun roeping grootmaken, behoren deze
gave te bezitten, om ze in hun roeping te helpen, hoewel ze geen openbaringen
zullen ontvangen om de kerk te leiden. (...)

‘Als president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen
wil ik zeggen dat we door moeten gaan en vooruitgang moeten maken. We
hebben nog niet alle openbaring ontvangen. We zijn nog niet klaar met het
werk van God. (...) We hebben profeten en apostelen gehad. President Young, de
opvolger van president Joseph Smith, heeft ons hier naartoe geleid. Hij heeft deze
tempels georganiseerd en de doeleinden van zijn roeping en ambt volbracht.
Hij heeft het fundament van deze grote tempel gelegd, evenals andere in de
bergen van Israël. Waarom? Opdat we deze beginselen van de verlossing der
doden konden uitvoeren. Hij heeft alles gedaan wat God van hem verwachtte.
Maar hij heeft niet alle openbaringen met betrekking tot dit werk ontvangen;
ook president Taylor en Wilford Woodruff niet. Er zal geen eind aan dit werk
komen totdat het vervolmaakt is.’ (Millennial Star, 21 mei 1894, pp. 324–325.)
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Laat een cursist Geloofsartikelen 1:9 voorlezen. Vraag dan:

• In welke opzichten is de leer van president Woodruff over adoptie een weerspie-
geling van het negende geloofsartikel?

• Waarom is de leer van voortdurende openbaring zo belangrijk?

Door de inwijding van de Salt Laketempel werden de heiligen geïnspireerd om
gegevens over hun voorouders op te zoeken

Laat de cursisten Leer en Verbonden 110:13–15 opzoeken, en laat een van hen die
teksten voorlezen. Vraag: Hoe is het hart van de kinderen tot de vaderen terugge-
voerd?

Leg uit dat de inwijding van de Salt Laketempel in 1893 en de openbaring van
president Wilford Woodruff over tempelverzegelingen tot de organisatie van de
Genealogical Society of Utah hebben geleid. Deze organisatie stelt leden in staat
om gegevens van hun voorouders op te zoeken.

Vraag: Hoe kunnen jullie tempelwerk voor je voorouders doen?

Laat een cursist in het kort vertellen wat hij of zij van familiegeschiedenis vindt.
Moedig de cursisten aan om de komende week iets aan familiegeschiedenis te
doen — namen van voorouders opzoeken, met een levensgeschiedenis beginnen,
met ouders of grootouders over hun leven praten, enzovoort.

‘De Heer heeft mij in mijn gebeden geopenbaard dat het mijn plicht is om
tegen heel Israël te zeggen dat dit beginsel ten uitvoer moet worden gebracht.
Deze openbaring indachtig leg ik het u nu voor. Ik zeg tegen alle mensen die
in deze tempels werken dat ze dit beginsel ten uitvoer moeten brengen. Dan
zullen we een grotere stap voorwaarts zetten dan voorheen. Ik en mijn raad-
gevers hebben hierover gesproken en we zijn het eens geworden, waarna we
het aan alle aanwezige apostelen hebben voorgelegd (...), en de Heer heeft aan
al deze mannen geopenbaard dat dit het woord van de Heer was — en daar
zullen ze ook van getuigen als ze spreken. Ik heb in deze kerk nog nooit iets
meegemaakt waarover meer eensgezindheid bestond dan over dit beginsel.
We zijn het er allemaal over eens dat het onze plicht is. (...) De Geest van God
zal ons in deze zaak leiden. Wij willen dat de heiligen vanaf dit moment hun
familiegeschiedenis zover mogelijk natrekken en aan hun ouders verzegeld
worden. Verzegel de kinderen aan hun ouders en laat die keten zover mogelijk
doorlopen.’ (Millennial Star, pp. 337–339.)
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DEEL 1: ZIJN JONGE JAREN

HISTORISCHE ACHTERGROND

Toen Lorenzo Snow op 3 april 1814 in Ohio werd geboren, verkeerde een groot
deel van de wereld in oorlog. De Verenigde Staten van Amerika streden tegen
Groot-Brittannië. In Europa was Frankrijk verwikkeld in de napoleontische oorlogen.
En in Latijns-Amerika vochten veel landen voor onafhankelijkheid.

In 1820, toen de profeet Joseph Smith in het heilige bos het eerste visioen ontving,
was Lorenzo Snow zes jaar oud. Zestien jaar later liet Lorenzo zich op 22-jarige
leeftijd in Kirtland (Ohio) dopen.

GEBEURTENISSEN, HOOGTEPUNTEN EN LERINGEN

De ouders van Lorenzo Snow moedigden verantwoordelijkheid en
ruimdenkendheid aan

Vat voor de klas de inleiding en ‘Op jonge leeftijd leerde hij verantwoordelijkheid’
in het boek voor de cursist (p. 77) samen. Bespreek dat Lorenzo Snow in de afwe-
zigheid van zijn vader voor de boerderij van het gezin zorgde. Vraag: Hoe kan dit
werk op de boerderij Lorenzo Snow hebben geholpen bij zijn voorbereiding op zijn
latere leven?

Vergelijk het gezinsleven van Lorenzo Snow, zoals beschreven in ‘Hij had geleerd om
sympathiek, ruimdenkend en verdraagzaam te zijn’ in het boek voor de cursist (p. 77),
met de volgende raad van president Gordon B. Hinckley. Vraag de cursisten hoe de
familie Snow dezelfde beginselen hanteerde als de raad van president Hinckley.

Laat een cursist Geloofsartikelen 1:11 voorlezen. Vraag dan:

• Hoe kunnen we anderen respecteren als we het niet met hen eens zijn?

• Waarom is respect voor anderen zo’n belangrijk onderdeel van de leefwijze van
de heiligen der laatste dagen?

Lorenzo Snow leerde door het voorbeeld en de leringen van kerkleden het evangelie
kennen

Leg uit dat zendelingen van de kerk uit het nabijgelegen Kirtland (Ohio) contact met
de familie Snow opnamen en hen in het evangelie onderwezen. Dientengevolge
lieten zijn moeder en zijn zus Leonora zich in 1831 dopen. Zijn zus Eliza liet zich
in 1835 dopen. Maar Lorenzo had jarenlang weinig interesse in de leerstellingen.
Hij besloot om in Oberlin (Ohio) te gaan studeren, en begon aan de reis van 80
kilometer. Onderweg ontmoette hij David W. Patten, een van de eerste apostelen
in deze bedeling.

‘Wij zijn allemaal individuen. Wij zijn allemaal anders. Er moet respect voor
die verschillen bestaan.’ (Teachings of Gordon B. Hinckley, [1997], p. 661.)

‘Wij moeten harder werken om, ondanks afwijkende leerstellingen en denk-
beelden, wederzijds respect, geduld en verdraagzaamheid voor elkaar te ont-
wikkelen. U en ik zijn het misschien niet met elkaar eens. Maar we kunnen
beleefd en met wederzijds respect van mening verschillen.’ (Teachings of
Gordon B. Hinckley, p. 665.)
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Laat een cursist het volgende verslag van zijn zus, Eliza R. Snow, voorlezen. Daarin
beschrijft ze wat voor uitwerking deze ontmoeting op Lorenzo had:

Vraag de cursisten of ze wel eens iemand ontmoet hebben die aanvankelijk niet
belangrijk leek, maar later een belangrijke invloed op hen kreeg. Lees de volgende
uitspraak voor van ouderling Neal A. Maxwell, die toen lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen was, over onze omgang met anderen:

Vraag: Wat kunnen jullie doen om de mensen in jullie ‘invloedssfeer’ lief te hebben
en te dienen?

Deel de klas op in drie groepen en laat iedere groep een kort verslag voorbereiden
aan de hand van de volgende gedeelten in het boek voor de cursist: ‘Zijn moeder en
twee zussen werden lid van de kerk’ (pp.77–78), ‘Hij stond open en was ontvankelijk
voor de kerk’ (p. 78), en ‘Hij observeerde de leden zorgvuldig voordat hij zich liet
dopen’ (p. 78). Voordat u de verslagen laat presenteren, kunt u cursisten die niet in
de kerk zijn opgegroeid laten vertellen hoe ze met het evangelie in aanraking zijn
gekomen. Als er geen cursisten met die achtergrond zijn, vertelt u over iemand
anders die met de kerk in aanraking is gekomen. Laat dan een woordvoerder uit
iedere groep verslag uitbrengen over de bekering van Lorenzo Snow. Vraag:

• Waarom kan het voorbeeld van de leden van de kerk in het bekeringsproces even
belangrijk zijn als de waarheid van het evangelie?

• Hoe kunnen leden van de kerk hun familieleden het beste aanmoedigen om naar
de boodschap van het evangelie te luisteren?

‘Onder zoveel andere prachtige zegeningen die we ontvangen, bevinden zich
vaak de relaties met anderen, die we nauwelijks kunnen tellen. Maar waarom
moeten we daar verbaasd over zijn? Gebruiken we niet soms woorden als
‘onmiddellijke vriendschap’ en ‘verwante geest’? En de mensen in onze
invloedssfeer vormen onze levenservaring — de mensen die we van God bovenal
moeten liefhebben en dienen. In onze invloedssfeer, hoe groot die ook is,
bevinden zich vele mogelijkheden tot dienstbetoon, “meer dan genoeg” (LV
104:17). Deze invloedssferen, die elkaar overlappen, verschaffen ons talrijke
mogelijkheden, en zij kunnen “talrijke zegeningen” voortbrengen. (...)

‘Wat is het belang van deze onderlinge verbanden? Het staat vast dat God bij
de kleinste details van ons leven betrokken is, voor zover wij dat toelaten.’
(One More Strain of Praise [1999], pp. 97, 103.)

‘Op weg naar Oberlin kwam mijn broer toevallig David W. Patten tegen, een
voorval waar hij vaak over vertelt als een van die ogenschijnlijk onbeduidende
gebeurtenissen in het leven die een onuitwisbaar spoor achterlaten. Deze heer
was al vanaf het begin een voorstander van de volheid van het evangelie. (...)
Door hun gesprekken raakte mijn broer onder de indruk van de diepe en
prachtige filosofische leer waarvan deze geïnspireerde ouderling uitstekend op
de hoogte leek. (...) Vanaf die tijd stond mijn broer open voor nieuwe onder-
werpen en gedachten die nooit meer zijn uitgewist.’ (Biography and Family
Record of Lorenzo Snow [1884], p. 4.)
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Laat de cursisten nadenken over het voorbeeld dat zij door woord en daad hebben
gegeven aan mensen die geen lid van de kerk zijn. Als ze vinden dat er een veran-
dering nodig is, moedig ze dan aan om doelen te stellen en de nodige veranderingen
in hun leven aan te brengen.

Lorenzo Snow kreeg door de Heilige Geest een sterk getuigenis

Bespreek met de cursisten de eerste twee alinea’s van ‘Hij studeerde, liet zich dopen
en kreeg een getuigenis van de waarheid van de herstelling’ in het boek voor de
cursist (pp. 78–79). Laat ze samenvatten waarom Lorenzo Snow besloot om zich te
laten dopen. Vraag dan: Wat hoopte Lorenzo Snow te ontvangen door zich te laten
dopen?

Laat een cursist 3 Nephi 11:32–35 en 3 Nephi 12:1–2 voorlezen. Vraag: Wat betekent
dopen ‘met vuur en met de Heilige Geest’?

Laat een cursist de overgebleven alinea’s over de bekering van Lorenzo Snow voor-
lezen in ‘Hij studeerde, liet zich dopen en kreeg een getuigenis van de waarheid
van de herstelling’ in het boek voor de cursist (p. 79). Vraag:

• Hoe kreeg Lorenzo Snow een ‘volmaakte kennis’ van de evangeliebeginselen die
hij bij de doop had aanvaard?

• Waarom moeten we ons inspannen als we door de Heilige Geest een getuigenis
willen ontvangen?

Lorenzo Snow had een sterk verlangen om op zending te gaan

Laat teruggekeerde zendelingen of cursisten die zich op een zending voorbereiden,
vertellen waardoor ze gemotiveerd werden om op zending te gaan. Lees ‘Hij wilde
God dienen’ in het boek voor de cursist (pp. 79–80), en vraag de cursisten waardoor
Lorenzo Snow gemotiveerd werd om op zending te gaan.

Vraag: Waarom streefde Lorenzo Snow ernaar om als zendeling te mogen dienen?
Bespreek vervolgens ‘Hoogtepunten uit het leven van Lorenzo Snow’ in het boek
voor de cursist (p. 76) en schenk aandacht aan zijn zendingswerk.

Laat de cursisten Leer en Verbonden 4 lezen. Vraag dan:

• Waardoor krijgen we de bevoegdheid om zendingswerk te doen?

• Hoe kunnen we ons voorbereiden om de Heer beter te dienen?

• Wat voor invloed kan een zending op de rest van ons leven hebben?

De Heer beschermde Lorenzo Snow tijdens zijn zending

Lees de volgende brief voor die Lorenzo Snow naar zijn tante stuurde, en waarin
hij de reis van New York naar Liverpool (Engeland) beschreef:

‘Ik zat 42 dagen op een boot, en in die tijd kwamen we drie keer in een ver-
schrikkelijke storm terecht — stormen die volgens ervaren zeelieden uitermate
gevaarlijk waren. Omdat ik niet bekend was met de hoge golven, kon ik geen
vergelijkend oordeel vellen, maar op sommige momenten was het in ieder
geval behoorlijk beangstigend. Ik was niet verbaasd dat mannen, vrouwen en
kinderen die niet op God hadden leren vertrouwen angstig hun handen wrongen
of huilden. Ik vertrouwde op Hem die de zeeën had geschapen en de grenzen
daarvan had bepaald. Ik was daar in opdracht van Hem. (...)
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Vertel dat ouderling Snow vlak na zijn aankomst in Groot-Brittannië werd geroepen
om de kerk in Londen te presideren. De kerk groeide in die tijd erg hard. Maar
omdat succes vaak met weerstand van de tegenstander gepaard gaat, kreeg ouderling
Snow al snel tegenstand van een onzichtbare, kwade macht. Vertel wat zijn zus
Eliza daarover heeft geschreven:

Leg uit dat de kerk ondanks de voortdurende tegenstand in het zendingswerk toch
bleef groeien en vooruitgang maken. Zes maanden nadat ouderling Snow was
geroepen om de kerk in Londen te leiden, was het aantal leden toegenomen van
minder dan 100 tot 220. Vraag:

• Wat had het gevolg kunnen zijn van zijn confrontatie met de tegenstander als
hij bang was geweest of onvoldoende geloof had gehad?

• Hebben jullie wel eens met tegenstand of vervolging te maken gehad vanwege
je geloof?

• Waarom krijgen we ook met beproevingen te maken als we rechtschapen leven?

Vraag de cursisten hoe zij de volgende vraag van een groep twaalfjarige diakenen
zouden beantwoorden: ‘Er zijn zoveel gevaren in de wereld, waarom zouden we
ons voorbereiden om op zending te gaan?’ Verwijs dan naar Leer en Verbonden
35:13–14 en 84:88, en lees de volgende uitspraak voor van ouderling M. Russell
Ballard van het Quorum der Twaalf Apostelen:

‘Toen hij ’s avonds naar bed was gegaan, werd hij door verschrikkelijke geluiden
wakker. Het leek wel of alle meubels in de kamer bewogen, en tegen elkaar aan
kwamen. Dat maakte zo’n lawaai dat het bijna onmogelijk was om te slapen
en uit te rusten.

‘Hij doorstond de luidruchtige bezoekingen verscheidene nachten. Iedere keer
dacht hij dat het de laatste keer zou zijn, en dat de geluiden net zo ongevraagd
zouden verdwijnen als dat ze gekomen waren, totdat hij bedacht dat ze zouden
doorgaan zolang hij zich gedwee aan hun agressie onderwierp. Er moest iets
gedaan worden. Hij moest weer meester over zijn eigen woonruimte worden.

‘Dus na een dag vasten en voordat hij in gebed neerknielde, wat hij altijd deed
voordat hij naar bed ging, las hij hardop een hoofdstuk uit de Bijbel, en toen,
in de naam van Jezus van Nazaret, en door het gezag van het heilig priester-
schap, bestraft hij die geesten, en gebood ze om zijn woonruimte te verlaten.
Toen ging hij naar bed en werd niet meer gestoord. Maar die geesten lieten zich
niet zomaar weerhouden. Het duurde niet lang voordat verscheidene leden
van de kerk afvallig werden en openlijk in opstand kwamen, zózeer dat het
helaas noodzakelijk was om velen van hen te excommuniceren.’ (Snow,
Biography and Family Record, p. 54.)

‘Toen de storm was gaan liggen en het oppervlak van de diepe zee rustig was
geworden (...) bewoog het schip zich weer trots door de golven heen, en werd
ieder hart met vreugde en dankbaarheid vervuld.’ (Snow, Biography and Family
Record, pp. 49–50.)
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U kunt ook enkele of alle van de volgende ervaringen van Lorenzo Snow bespreken,
over de manieren waarop hij in dienst van de Heer werd beschermd:

‘In het huis van broeder Smith in Stark County (Ohio) droomde ik op een nacht
dat er plannen werden gesmeed om mij aan te vallen. Toen ik de volgende
avond na mijn droom met een vriend zat te praten die om mijn hulp had
gevraagd, werd er hard op de deur geklopt en kwamen er twee keurig geklede
jongemannen binnen die beleefd vroegen of ik met hen mee naar een school-
gebouw wilde gaan om een groep mensen toe te spreken. Toen ze merkten dat
ik aarzelde, drongen ze aan om hun uitnodiging te aanvaarden. Vervolgens
dacht ik aan de droom van de vorige nacht, en ik zei tegen ze dat ik niet aan
hun verzoek kon voldoen. Ze bleven aandringen en stonden erop dat ik met
hen mee zou gaan. Toen ze ervan overtuigd waren dat ik me niet liet overhalen,
waren ze niet alleen teleurgesteld, maar werden ze uitermate kwaad.

‘De volgende dag hoorde ik dat ze de waarheid hadden verteld over de mensen
die in het schoolgebouw bijeengekomen waren, maar dat hun doel heel anders
was dan ze hadden voorgesteld — het kwam precies met mijn droom overeen.’
(Snow, Biography and Family Record, p. 17.)

‘Tijdens mijn verblijf in Wales [in het najaar van 1851], woonde ik enkele
interessante bijeenkomsten bij. Op 4 november sprak ik ’s avonds een grote
groep mensen toe, die in een zaal in Tredegar (Monmouthshire) bij elkaar
waren gekomen (...)

‘Aan het eind van de bijeenkomst werden president [William] Phillips en ik
naar een hotel geleid, waar we na het eten naar onze bovenkamer werden
gebracht. Toen we in de slaapkamer waren en ik de deur dichtdeed, merkte ik
dat het slot van de deur niet werkte. We gingen snel naar bed en sliepen om
elf uur. We dachten dat we veilig waren en sliepen vast, totdat ik om ongeveer
twee uur plotseling wakker werd gemaakt door een man naast mijn bed die er
barbaars uitzag. Hij zei dat mijn collega en ik onmiddellijk moesten opstaan,
anders zouden we merken wat de gevolgen waren. Ondertussen gebruikte hij
godslasterlijke taal en hij vloekte verschrikkelijk, terwijl hij vlak bij mijn gezicht
met zijn vuist zwaaide. Twee van zijn kameraden, stevige, kwaadaardige man-
nen, stonden toe te kijken en waren op een confrontatie voorbereid. Broeder
Phillips lag diep te slapen, en ik kon hem met moeite zover wakker krijgen dat
hij begreep wat de situatie was. Uiteraard konden we ons niet verdedigen tegen
de drie schurken, die duidelijk kwade bedoelingen hadden. Nadien hoorden we

‘Onze zendelingen zijn bij dit grote werk geen zware opgaven, bezoekingen
en moeilijkheden bespaard. De ouders van zendelingen zijn zich altijd bewust
geweest van het risico om door een ongeluk of door ziekte een dierbare in het
zendingsveld te verliezen. Nu moeten wij terrorisme aan het risico van het
zendingswerk toevoegen. (...)

‘Maar toch hebben ouders en toekomstige zendelingen geen enkele reden om
angstig te zijn of te menen dat een zending een bijzonder gevaarlijke of ris-
kante onderneming is. (...) Het is duidelijk dat het sterftecijfer van zendelingen
veel gunstiger is dan dat van anderen van een vergelijkbare leeftijd.’ (De Ster,
januari 1990, pp. 31–32.)
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Vraag een of twee hoe de Heer hen (of iemand die zij kenden] op zending
beschermde.

Lorenzo Snow sterkte de heiligen die zich op de reis naar het westen voorbereidden

Laat de cursisten kaart 5, ‘Gebied Missouri, Illinois en Iowa in de Verenigde Staten’
in hun tripelcombinatie opslaan en Mount Pisgah (Iowa) opzoeken. Leg uit dat
toen de heiligen van Nauvoo (Illinois) naar Winter Quarters trokken, zij onderweg
vaak stopten om uit te rusten en zich op de rest van hun reis voor te bereiden.
Een van die rustplaatsen was Mount Pisgah, waar Lorenzo Snow van de zomer van
1846 tot het voorjaar van 1848 verbleef. Vanaf het voorjaar van 1847 presideerde
hij de heiligen daar.

dat ze door de bende ingehuurd waren en dat de eigenaar van het hotel bij het
complot betrokken was.

‘Plotseling ging het licht uit dat een van hen in zijn handen had, waardoor ze
zo schrokken dat ze de kamer meteen verlieten. Ik stelde aan ouderling Phillips
voor om de deur onmiddellijk te barricaderen omdat ik het gevoel had dat de
mannen zouden terugkeren om ons aan te vallen. We plaatsten een stoel tegen
de deur, met de top van de leuning onder de deurknop. Ik hield de stoel vast,
terwijl broeder Phillips zijn grote, imposante lichaam tegen de deur aandrukte.

‘Zodra we deze beschermende maatregel hadden getroffen, kwam het gepeupel
met versterkingen terug voor een hernieuwde aanval. Ze bleven proberen de
deur open te forceren, en toen dat niet lukte, duwden ze [net als Simson] er met
hun hele gewicht tegen, maar ook dat lukte niet. Toen begonnen ze vloekend
tegen de deur te slaan en te schoppen. Ze maakten zoveel lawaai dat de eige-
naar de situatie niet langer dorst te negeren, en hij kwam ons te hulp. Hij
maakte een einde aan de opschudding door de schurken te vragen weg te gaan.

‘Enkele jaren later kreeg ik te horen dat het hotel waarin dat alles gebeurd was,
als paardenstal gebruikt werd; en dat de eigenaar op buitengewone wijze een
zwerver was geworden, een vagebond.’ (Snow, Biography and Family Record,
pp. 189–191.)

‘Ik verliet Genève op de negende [met de postkoets] en we reden over een ruwe,
heuvelachtige kronkelweg. (...) Toen we dichter bij de hoge Alpen kwamen,
begon het hard te sneeuwen, waardoor onze reis bijzonder duister, somber en
onaangenaam werd. Om ongeveer zes uur de volgende avond begonnen we aan
de klim van de berg Cenis, en om één uur ’s nachts bereikten we de bewolkte
top, zo’n tweeduizend meter hoog.

‘Ondanks dat er behalve mij nog maar één passagier de berg opging, konden de
tien paarden ons nauwelijks door de opgewaaide sneeuw trekken. Er was sinds
onze laatste stopplaats ruim een meter sneeuw gevallen, waardoor het bijzon-
der gevaarlijk was op de smalle weg met de scherpe bochten. Eén misstap of een
ongelukkige beweging van ons rijtuig zou er op sommige plekken toe kunnen
leiden dat we zo’n driehonderd meter naar beneden zouden vallen. (...)

‘We gingen de berg af met veel minder druk op de paarden, en meer comfort
voor onszelf. Ik was dankbaar dat mijn tocht over deze rotsachtige hellingen
voorbij was. Ik hoopte dat ik die weg niet nog een keer in de winter hoefde af
te leggen. Maar, we hoeven niet bang te zijn, want we hebben er toch geen
controle over.’ (Snow, Biography and Family Record, pp. 207–208.)
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Leg uit dat veel heiligen in Mount Pisgah in moeilijke omstandigheden verkeerden.
Lees de verklaring van Lorenzo Snow over de omstandigheden van de heiligen in
die tijd:

Lorenzo Snow pakte deze omstandigheden vol energie en vooruitziendheid aan.
Zijn zus Eliza R. Snow vertelt:

Lorenzo Snow moedigde de heiligen ook aan en organiseerde activiteiten en kerk-
diensten voor hen. Hij schreef in zijn dagboek:

‘Tijdens de lange wintermaanden probeerde ik de levenslust en de moed van
de heiligen in Pisgah in stand te houden, niet alleen door in verschillende delen
van de nederzetting kerkdiensten te organiseren, maar ook door verschillende
soorten amusement te verschaffen en aan te moedigen. Dit amusement was
in overeenstemming met onze omstandigheden, en was uiteraard bescheiden
en primitief van aard. De ongekende eenvoud en uniekheid ervan droegen
enorm bij aan hun vreugde. Ze waren daadwerkelijk uitingen van vindingrijk-
heid.’ (Snow, Biography and Family Record, p. 91.)

‘Hij probeerde de energie van de mensen op te wekken en te combineren —
hij organiseerde de broeders in groepen, zocht geschikte mannen uit, van wie
sommigen naar niet-mormoonse nederzettingen gingen om voor voedsel en
kleding te werken, terwijl anderen in hun eigen nederzetting bleven om het
land te bebouwen en voor de gezinnen te zorgen waarvan de man weg was —
om wagens te repareren, van oude wagens nieuwe te maken, en om stoelen,
tonnen, vaten, melkbussen, manden en andere voorwerpen te vervaardigen
om in nabijgelegen nederzettingen te verkopen. (...)

‘Hij stuurde (...) twee intelligente, verstandige broeders naar de staat Ohio en
andere delen van het land om aan rijke niet-mormonen te vragen of zij wil-
den bijdragen aan de behoeften van de heiligen en hun reis naar het westen.
Het lukte ze om zo’n zeshonderd dollar in te zamelen. Daardoor kon er vol-
doende voedsel en kleding worden gekocht, en konden de mensen die dat
wilden zo spoedig mogelijk aan hun tocht beginnen.’ (Biography and Family
Record, pp. 90–91.)

‘Op dat moment bevonden de heiligen in Pisgah zich in erbarmelijke omstan-
digheden, niet alleen wat voedsel en kleding betreft, maar ook wat betreft
trekdieren en wagens om hun reis voort te zetten. Verscheidene gezinnen
hadden helemaal geen levensmiddelen meer, en waren afhankelijk van de
vrijgevigheid van hun naasten, die in de meeste gevallen nauwelijks in staat
waren om te helpen. Daarnaast woedde er een ernstige ziekte in de nederzet-
ting. Er waren niet voldoende gezonde mensen om voor de zieken te zorgen.
En al snel vielen er doden. Vaders, moeders, kinderen, broers, zussen en goede
vrienden vielen ten prooi aan deze ziekte. Ze werden zonder veel formaliteiten
begraven, en sommigen hadden geen gepaste kleding om in begraven te wor-
den. Verdriet en rouw droegen aldus bij aan de ellende.’ (Snow, Biography and
Family Record, p. 90.)
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Volgens de instructies van president Brigham Young organiseerde Lorenzo Snow
een groep pioniers en vertrok in het voorjaar van 1848 uit Mount Pisgah naar de
Salt Lake Valley. In het najaar van 1848 kwam hij met zijn gezin in de vallei aan.
Vraag:

• Hoe maakte Lorenzo Snow het beste van een moeilijke situatie?

• Hoe kunnen we anderen helpen en sterken als we ons in een moeilijke situatie
bevinden?
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DEEL 2: DE REST VAN ZIJN LEVEN

HISTORISCHE ACHTERGROND

Lorenzo Snow werd op 12 februari 1849 tot apostel geordend, op 7 april 1889 tot
president van het Quorum der Twaalf Apostelen, en op 13 september 1898 tot pre-
sident van de kerk.

Toen Lorenzo Snow president van de kerk werd, zat de kerk diep in de schulden.
Jarenlang had de kerk een juridische strijd om het meervoudig huwelijk gevoerd, en
leden geholpen die geen geld voor een advocaat hadden om de wetten te bevechten
die bedacht waren om de kerk te ondermijnen. De kerk had ook veel geld aan de
bouw van de Salt Laketempel besteed. In de tijd dat de regering de bezittingen van
de kerk confisqueerde, als gevolg van de Edmunds-Tucker Act, namen de inkomsten
uit tiende aanzienlijk af. Veel heiligen waren niet bereid om tiende te betalen als
de regering het bezit van de kerk confisqueerde. En om de zaak nog erger te maken
begon er in het begin van de jaren 1890 in de Verenigde Staten een ernstige eco-
nomische depressie. Daardoor werd het betalen van tiende een echte beproeving
van het geloof van de leden van de kerk. In 1898 zat de kerk 1,25 miljoen dollar in
de schuld. (Zie Richard O. Cowan, The Church in the Twentieth Century [1985], p. 15;
en Leonard J. Arrington, Great Basin Kingdom [1958], pp. 400–401.)

Lorenzo Snow was 84 jaar oud toen hij president van de kerk werd, en hij was zowel
geestelijk als stoffelijk goed op zijn taak voorbereid. Hij had een scherp verstand
en was een groot voorstander van onderwijs. President Snow had de bijzondere
opdracht om het volk van de Heer op een stevig stoffelijk fundament te vestigen
door de wet van offerande toe te passen. Toen hij president werd, had de kerk zo’n
270 duizend leden, 40 ringen, twintig zendingsgebieden en vier tempels. In 1901,
het jaar van zijn dood, had de kerk zo’n 293 duizend leden, 50 ringen en 21 zen-
dingsgebieden. (Zie 2003 Church Almanac [2003], pp. 473, 631.)

GEBEURTENISSEN, HOOGTEPUNTEN EN LERINGEN

Hij werd als apostel geroepen en ging op zending naar Italië

Vertel dat Lorenzo Snow op 12 februari 1849 gevraagd werd om een vergadering
van het Quorum der Twaalf Apostelen bij te wonen. Hij had geen idee waarom hij
was uitgenodigd. Toen hij daar aankwam, was hij verbaasd dat hij als lid van het
Quorum der Twaalf werd geroepen. Hij werd vervolgens tot apostel geordend.

Laat de cursisten in de Gids bij de Schriften opzoeken wat het woord apostel bete-
kent. Leg uit dat apostelen de opdracht hebben om van de Heiland en zijn evange-
lie te getuigen.

Deel de klas op in drie groepen en laat iedere groep een van de volgende gedeelten
in het boek voor de cursist lezen: ‘Hij werd geroepen om in Italië op zending te
gaan’ (pp. 81–82), ‘Hij kreeg veel tegenwerking in Italië’ (p. 82), en ‘In Hawaï werd
zijn leven gered’ (p. 83). Laat iedere groep een korte samenvatting geven van de
zendingservaring van ouderling Snow.

U kunt met de cursisten het volgende wonder bespreken, waardoor het zendings-
werk in Italië nieuw leven werd ingeblazen. Leg uit dat Lorenzo Snow teleurgesteld
was dat het zendingswerk in Italië zo langzaam op gang kwam. Maar hij vond een
mogelijkheid om de macht van God te laten zien. Hij schreef in een brief aan pre-
sident Brigham Young:
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Vraag:

• Waarom wilde ouderling Snow de jongen zo graag genezen dat hij ‘geen enkel
offer’ kon bedenken dat hij niet had willen brengen?

• Waarom zou ouderling Snow vasten en bidden als zo’n belangrijk onderdeel
van de genezing van de jongen hebben beschouwd?

‘Het leek nogal eigenaardig, en mijn geduld werd behoorlijk op de proef gesteld,
om weken en maanden te midden van interessante mensen te leven zonder
actief en in het openbaar over de geweldige beginselen te spreken die ik moest
verspreiden. Maar, omdat ik voelde dat het de wil van de Geest was dat we
langzaam en voorzichtig moesten beginnen, gaf ik me aan de wil van de
hemel over.

‘6 september. Deze ochtend ging mijn aandacht uit naar Joseph Grey, een
jongetje van drie — het jongste kind van onze gastheer. Veel vrienden waren
naar het kind gekomen, want volgens menselijke begrippen was zijn einde
nabij. Ik ging ’s middags naar hem toe; hij lag inderdaad op sterven — zijn
ooit gezonde lichaam was nu een skelet, en alleen als je goed keek, zag je dat
hij nog leefde. Toen ik over de eigenaardigheid van onze situatie nadacht,
werd mij de bedoeling van die situatie duidelijk. Enkele uren voordat ik ging
slapen, riep ik de Heer hulp van de Heer in. Mijn gevoelens over die gebeurtenis
zijn niet gemakkelijk uit mijn geheugen te wissen.

‘7 september. Vanmorgen stelde ik aan ouderling Stenhouse voor om te vasten
en de bergen in te gaan om te bidden. Toen we vertrokken, gingen we bij
het kind langs — zijn ogen waren naar boven gericht — zijn oogleden vielen
dicht — zijn gezicht en oren waren dun en hij was erg bleek, kenmerkend
voor zijn naderende dood. Het koude zweet van de dood bedekte zijn lichaam
en zijn leven was bijna ten einde. Mevrouw Grey en andere vrouwen huilden,
terwijl meneer Grey zijn hoofd liet hangen en fluisterde: “Il meurt! Il meurt!”
(Hij sterft! Hij sterft!)

‘Na even op de berg uitgerust te hebben, waar de kans klein was dat we gestoord
zouden worden, riepen we de Heer in plechtig, ernstig gebed aan om het leven
van het kind te sparen. Toen ik nadacht over wat we moesten doen, en wat we
tegen de wereld moesten zeggen, begreep ik dat dit een uitermate belangrijke
omstandigheid was. Ik kan geen enkel offer bedenken dat ik niet had willen
brengen om de Heer ertoe te bewegen onze verzoeken in te willigen.

‘Om ongeveer drie ’s middags kwamen we terug. Met wat gewijde olie op mijn
hand zalfde ik het kind en spraken we het verlangen van ons hart uit dat hij
beter zou worden. Toen we enkele uren later vroegen hoe het ging, zei zijn vader
met een dankbare glimlach: “Mieux beaucoup! Beaucoup!” (Beter, veel beter!)

‘8 september. Het ging de afgelopen nacht zo goed met het kind dat de ouders
ook konden slapen, wat ze al een hele tijd niet hadden gedaan. Vandaag kon-
den ze hem alleen laten en aandacht aan hun taken thuis schenken. Toen ik
langsging om hem te bezoeken, sprak mevrouw Grey haar grote vreugde uit.
Ik zei tegen haar: “Il Dio di cielo ha fatto questa per voi.” (De God des hemels
heeft dit voor u gedaan.)’ (Eliza R. Snow, Biography and Family Record of Lorenzo
Snow [1884], pp. 128–129.)
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• Hoe kunnen gebeurtenissen die beproevingen lijken mogelijkheden zijn om het
werk van de Heer te doen?

Lorenzo Snow doorstond tegenspoed met een goede instelling

Laat een cursist 2 Nephi 2:11 voorlezen. Laat een andere cursist de boodschap
daarin in zijn of haar eigen woorden samenvatten. Bespreek het volgende verslag
en behandel ‘Hij was een toegewijd apostel en een verdediger van het geloof’ in
het boek voor de cursist (p. 84).

Leg uit dat ouderling Snow, die toen lid van het Quorum der Twaalf Apostelen
was, werd berecht en veroordeeld en op 12 maart 1886 naar de gevangenis ging.
Hoewel hij 71 jaar oud was toen hij de gevangenis in ging, doorstond hij de situatie
goed en had hij een positieve instelling. Lees het volgende verslag over de ervaring
van ouderling Snow:

Vertel dat Lorenzo Snow in de gevangenis hielp op een school die daar gevestigd
was, en dat hij per week twee grammaticalessen gaf. Op 8 februari 1887 werd hij
vrijgelaten.

President Lorenzo Snow vertelde zijn kleindochter over een heilige ervaring

Vraag de cursisten of een familielid van hen weleens over een persoonlijke, heilige
ervaring heeft verteld. Zonder te vertellen wat die ervaring precies was, kunnen ze
vertellen hoe hun gevoelens ten opzichte van dat familielid erdoor zijn veranderd.
Als geen van de cursisten iets vertelt, kunt u misschien iets over een ervaring

De gouverneur van het territorium Utah bezocht Lorenzo Snow in de gevan-
genis en beloofde hem amnestie als hij ‘het meervoudig huwelijk zou afzweren’.
Lorenzo Snow antwoordde: ‘Dank u wel, gouverneur, maar we hebben heilige
beginselen aanvaard waarvoor we bezittingen zijn kwijtgeraakt, en ons gezin en
leven hebben moeten verdedigen. We kunnen ze nu niet op het laatste moment
afzweren omdat er gevaar dreigt.’ (Romney, Life of Lorenzo Snow, p. 380.)

Ouderling Snow schreef vanuit de gevangenis het volgende aan het Eerste
Presidium:

‘Ik ben de Gever van al het goede uitermate dankbaar, voor mijn lichamelijke
gezondheid en de veerkracht van mijn geest. Ik voel me bijzonder rustig, geef
me over aan het onvermijdelijke en erken de hand van God en zijn overheer-
sende voorzienigheid in alles wat er kan gebeuren. (...) Als ik een bijdrage aan
de heilige zaak kan leveren, die ik belangrijker vind dan mijn leven, en de
heerlijkheid van God kan bevorderen door een tijd in de gevangenis te zitten,
ben ik daar volledig toe bereid.’ (Romney, Life of Lorenzo Snow, p. 382.)

‘Vrijdag 20 november 1885 was een gedenkwaardige maar droevige dag voor
de familie van Lorenzo Snow, want op die dag werd de eerbiedwaardige apostel
van de Heer door de politie gearresteerd [voor het praktiseren van het meer-
voudig huwelijk]. Volgens het arrestatiebevel moest hij onmiddellijk in Ogden
voor een hoorzitting verschijnen.

‘Zijn kleine kinderen, die hem maandenlang niet gezien hadden, renden
naar hem toe en hielden hem vast. Ze huilden en waren niet te troosten.’
(Thomas C. Romney, The Life of Lorenzo Snow [1955], p. 379.)
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vertellen. Lees vervolgens ‘De Heiland verscheen aan hem in de Salt Laketempel’
in het boek voor de cursist (p. 85).

Zet het woord getuige op het bord en bespreek de betekenis. Vraag dan:

• Hoe kan het getuigenis van een betrouwbare getuige jullie gevoelens over een
bepaalde gebeurtenis beïnvloeden?

• Waarom zou deze heilige ervaring aan de leden van de kerk zijn verteld, en niet
alleen leden van de familie Snow?

Laat de cursisten de instructies van de Heiland aan president Snow bestuderen.
Bespreek hoe deze instructies een precedent schiepen dat nog steeds van kracht is —
na het overlijden van een president van de kerk wordt het Eerste Presidium zonder
oponthoud gereorganiseerd.

De Heer openbaarde aan president Lorenzo Snow hoe de kerk uit de schulden
kon komen

Bespreek de tweede alinea van de historische achtergrond aan het begin van deel
twee van dit hoofdstuk (p. 78). Laat ze uitleggen waarom schulden zo’n zware last
zijn. Lees het volgende eerbetoon van president Heber J. Grant aan president
Lorenzo Snow en zijn werk om de schulden van de kerk af te betalen:

Laat de cursisten ‘Hij ontving openbaring om de financiële crisis van de kerk te
boven te komen’ in het boek voor de cursist (pp. 86–87) lezen, en beschrijven hoe
de Heer president Snow leidde. Vraag:

• Welke beginselen aangaande schulden leerden de heiligen die ook op ons van
toepassing zijn?

• Waarom heeft tiende meer met geloof dan met geld te maken?

• Hoe wordt het tiendegeld door de kerk gebruikt?

Laat twee of drie cursisten vertellen hoe zij een getuigenis van tiende hebben
gekregen. Lees de volgende uitspraken van president Lorenzo Snow voor:

‘De tijd is aangebroken voor alle heiligen der laatste dagen die zich op de toe-
komst willen voorbereiden en op een stevig fundament willen bouwen, om de
wil van de Heer te doen en hun volledige tiende te betalen. Dat zijn de woor-
den van de Heer. (...) De Heer heeft ons gezegend en heeft in het verleden
mededogen met ons gehad. Maar de tijd is aangebroken dat de Heer van ons
verwacht dat wij pal staan en doen wat Hij heeft geboden, en dat niet langer 

‘Ik weet dat Lorenzo Snow een profeet van God was. (...) Er wordt gezegd dat
een mens na zijn vijftigste niet veel meer tot stand brengt, na zijn zestigste een
medicijn moet krijgen om in slaap te vallen, en na zijn zeventigste volledig
nutteloos is. Lorenzo Snow werd op 85-jarige leeftijd president van de kerk.
Maar wat hij in de drie jaar daarna tot stand heeft gebracht, is gewoon bijna
te goed om waar te zijn. Hij haalde de kerk uit de financiële problemen en
voorkwam een faillissement. (...) Deze man, die nooit bij financiële zaken
betrokken was geweest, die jaren van zijn leven aan tempelwerk had gewijd,
heeft de financiën van de kerk van Christus aangepakt. Onder leiding van de
levende God heeft hij in drie jaar tijd alles financieel veranderd, van duisternis
naar licht.’ (Conference Report, juni 1919, pp. 9–10.)
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Als cursisten vragen over hun eigen tiende hebben, leg dan uit dat zij door middel
van gebed en schriftstudie en hun bisschop of gemeentepresident antwoord kunnen
ontvangen.

‘Zoals de mens nu is, is God eens geweest; zoals God nu is, kan de mens eens
worden.’

Vraag enkele dagen van tevoren een cursist om ‘Hij ontving een openbaring over
het goddelijk potentieel van de mens’ in het boek voor de cursist (pp. 88–89) te
lezen, en een korte les over dit verslag en deze leer voor te bereiden. Na de les van
de cursist legt u uit dat Lorenzo Snow met Brigham Young over zijn ervaring en
inzicht sprak, waarna Brigham Young zei:

Zet de spreuk van Lorenzo Snow op het bord. Laat een cursist het gedeelte ‘Zij
scheppen werelden en besturen die’ in het boek voor de cursist (p. 90) voorlezen, en
laat de klas bespreken wat het verband met de spreuk van president Snow is. Vraag:

• Hoe kunnen jullie aan de hand van deze leer het doel van het leven beter
begrijpen?

• Waarom zou deze leer voor sommige mensen moeilijk te aanvaarden zijn?

We moeten net als God volmaakt worden

Leg uit dat we, als we ons goddelijk potentieel willen bereiken, net als God volmaakt
moeten worden. Lees met de cursisten ‘Wij moeten ons dagelijks verbeteren’ in het
boek voor de cursist (pp. 90–91). Bespreek vervolgens het gebod om volmaakt te
worden, evenals onze Vader volmaakt is. (Zie Matteüs 5:48; 3 Nephi 12:48.) Vraag:

• In hoeverre kunnen we onszelf op sommige of alle gebieden vervolmaken?

• Waarom zouden sommige mensen denken dat zo’n doel onmogelijk is?

Lees met de cursisten ‘Niet ontmoedigd raken terwijl we naar vooruitgang streven’
in het boek voor de cursist (p. 91). Laat ze opzoeken wat we volgens president Snow
iedere dag moeten doen als we naar vooruitgang streven.

Laat de cursisten Ether 12:27 lezen. Benadruk dat het overwinnen van persoonlijke
zwakheden vaak moeilijk kan zijn. President Lorenzo Snow heeft gezegd dat we,
als we ons best doen om onze zwakheden te overwinnen, niet ontmoedigd mogen
raken als we daarbij problemen tegenkomen. Benadruk hoe belangrijk het is om

‘Broeder Snow, dat is nieuwe leer; als het waar is, is het ter informatie aan u
geopenbaard, en zal het later door de profeet aan de kerk worden verkondigd.
Tot die tijd kunt u het beter voor uzelf houden.’ (Orson F. Whitney, ‘Lives of
Our Leaders — The Apostles: Lorenzo Snow’, Juvenile Instructor, 1 januari
1900, p. 4.)

uit te stellen. (...) Er is geen man of vrouw die nu hoort wat ik zeg en die
tevreden zal zijn als hij of zij geen volledige tiende betaalt.’ (The Teachings of
Lorenzo Snow, Clyde J. Williams [1984], p. 155.)

‘Een gedeeltelijke tiende is geen tiende, evenmin als het onderdompelen van
een half lichaam een doop is. (...)

‘(...) Het is nu tijd om te ontwaken, onze aandacht op de Heer te richten en
onze plicht te doen.’ (Teachings of Lorenzo Snow, pp. 155–156.)
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ons geloof in de Heer te oefenen en tot Hem te komen als we ernaar streven onze
zwakheden te overwinnen.

Vraag: Waarom blijven mensen soms problemen houden, ook als ze het goede
trachten te doen? Lees de volgende uitspraken van president Snow voor:

Vraag: In welke opzichten kunnen beproevingen en tegenspoed ons tot voordeel zijn?

Lorenzo Snow droeg bij aan de opbouw van het koninkrijk van God

Laat de cursisten het gedeelte ‘Hij was een van de stichters van het koninkrijk’
lezen, in het boek voor de cursist (pp. 91–92). Laat ze bespreken in welke opzichten
de kerk door het werk en de leringen van Lorenzo Snow sterker is geworden. Vraag:
Door welke leringen van president Snow is jullie verlangen toegenomen om de
beginselen van het evangelie beter na te leven?

‘Ik neem aan dat ik tot sommige mensen spreek die zorgen, problemen, ergernis
en vervolging hebben ervaren, en nooit gedacht hadden dat ze zoveel konden
doorstaan. Maar alles wat u hebt doorstaan, alles wat er in uw leven gebeurd
is waarvan u dacht dat het kwaad was, zult u viervoudig terugkrijgen, en door
dat leed zult u beter en sterker zijn geworden, en u zult het gevoel krijgen dat
u gezegend bent. Als u op uw ervaringen terugkijkt, zult u zien dat u veel
vooruitgang hebt gemaakt en verscheidene sporten omhoog bent gegaan op
de ladder naar verhoging en heerlijkheid.’ (Teachings of Lorenzo Snow, p. 117.)

‘Wij zijn hier om een leerschool van leed en beproeving door te maken. Onze
oudste Broer, Jezus, moest die leerschool doormaken. In de Schriften staat dat
Hij door zijn leed volmaakt is geworden. Het is noodzakelijk dat wij in alles
beproefd worden, zodat we uiteindelijk in staat zullen zijn om over alles te
heersen en te regeren, net als onze Vader in de hemel en zijn oudste Zoon,
Jezus.’ (Teachings of Lorenzo Snow, p. 119.)
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DEEL 1: ZIJN JONGE JAREN

HISTORISCHE ACHTERGROND

Als kind maakte Joseph F. Smith veel belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis
van de kerk mee. Hij werd op 13 november 1838 in Missouri geboren, tijdens enkele
van de ergste vervolgingen. Als kind kende hij de profeet Joseph Smith (zijn oom)
en andere leiders van de kerk. Toen hij vijf was, werd zijn vader, Hyrum Smith, in
de gevangenis te Carthage vermoord. Toen hij nog jong was, verdreven bendes de
leden van de kerk uit Nauvoo. Toen hij nog maar negen was, hielp hij zijn moeder
bij hun tocht over de vlakten naar de Salt Lake Valley. Na aankomst in de vallei
hielp hij zijn moeder met het bouwen van een huis waar ze tot haar dood in 1853
woonden. Joseph F. Smith was toen pas 13 jaar. Toen hij vijftien was, ging hij voor
het eerst op zending.

GEBEURTENISSEN, HOOGTEPUNTEN EN LERINGEN

Joseph F. Smith leerde van zijn moeder dat hij op de Heer kon vertrouwen

Laat de cursisten ‘Hij werd geboren in woelige tijden’ en ‘Hij was erg volwassen
voor zijn leeftijd’ doorlezen, in het boek voor de cursist (pp. 95–96). Vraag ze of ze
ooit iemand hebben horen zeggen dat de wereld zo gevaarlijk en verschrikkelijk is
dat ze er geen kinderen op willen zetten. Vraag: Hoe zouden jullie op zo’n angstige
of bezorgde uitdrukking reageren?

Lees met de cursisten ‘Het geloof van zijn moeder’ in het boek voor de cursist (pp.
96–97), en bespreek hoe Mary Fielding Smith haar zoon door haar voorbeeld beïn-
vloedde. Jaren later zei Joseph F. Smith het volgende over het gebed van zijn moeder
om hun vee te vinden:

Vraag: Wat bedoelde hij volgens jullie met ‘de doeltreffendheid van gebed’? Laat
een cursist de volgende uitspraak voorlezen van president Joseph F. Smith, die toen
raadgever in het Eerste Presidium was:

‘Er is niets zo onvergankelijk als de invloed van de moeder; althans, als zij
goed is en de geest van het evangelie in haar hart heeft, en als ze haar kinderen
goed heeft opgevoed. (...)

‘(...) Ik kan me alle beproevingen herinneren die gepaard gingen met onze
pogingen om met het kamp Israëls weg te trekken, om deze bergvalleien te
bereiken met onvoldoende trekdieren om onze wagens te trekken. Aangezien
ze niet de geldmiddelen had om de benodigde trekdieren aan te schaffen,
spande ze haar koeien en kalveren in en bond twee wagens aan elkaar. En zo
gingen we in die primitieve, hulpeloze toestand naar Utah. En mijn moeder
zei: “De Heer zal het mogelijk maken”, maar hoe Hij dat zou doen, wist nie-
mand. Ik was toen nog maar een kleine jongen, en ik mende de dieren en 

‘Het was een van de eerste praktische en positieve bewijzen van de doeltref-
fendheid van gebed die ik ooit had gezien. Het maakte een onuitwisbare indruk
op mij, en het is mijn hele leven een bron van troost, geruststelling en leiding
voor mij geweest.’ (Joseph Fielding Smith, The Life of Joseph F. Smith [1938],
pp. 133–134.)
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Vraag:

• Wat betekent volgens jullie de uitspraak dat ‘niets zo onvergankelijk als de
invloed van de moeder’ is?

• In welke opzichten zijn jullie door de leringen van je ouders geleid en beschermd?

Van zijn moeder leerde hij dat hij zelfs in moeilijke tijden de geboden van God
moest onderhouden

Leg uit dat het leven in de Salt Lake Valley in 1848 moeilijk was. Hoewel de pio-
niers dankbaar waren dat ze hun bestemming hadden bereikt, was het werk nog
niet gedaan. Lees de volgende beschrijving voor van ouderling Joseph Fielding
Smith, een zoon van Joseph F. Smith, die destijds lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen was:

Ondanks de omstandigheden van haar gezin was Mary Fielding Smith er heilig van
overtuigd dat ze tiende en andere gaven moest betalen. Joseph F. Smith herinnerde
zich dat zijn moeder een keer het volgende heeft gezegd over haar overtuiging om
tiende te betalen:

‘We deden eens in het voorjaar onze aardappelkuilen open. [Mijn moeder] liet
de jongens er een lading van de beste aardappelen uithalen, die zij vervolgens
naar het tiendekantoor bracht. Aardappelen waren dat seizoen schaars. Ik was
nog maar een kleine jongen en mende de wagen. Toen we bij het trapje van
het tiendekantoor aan kwamen rijden, klaar om de aardappelen uit te laden, 

‘Zijn moeder werd gedwongen om onmiddellijk voor onderdak te zorgen voor
haar groeiende gezin en voor de mensen die hulp van haar verlangden. Door
haar geloof en vindingrijkheid was ze in staat om de winter te doorstaan. Ze
vestigde zich in Mill Creek, ten zuiden van Salt Lake City, waar ze, met de hulp
van haar zoons, een boerderij wilde beginnen. Ze liet een hutje bouwen waarin
ze kon koken, maar zij en de meeste gezinsleden sliepen tijdens de winter van
1848 in huifkarren. Ze wisten niet hoe ze de winter hebben overleefd; ze waren
schaars gekleed en hadden geen huis om ze tegen de intense kou te beschermen.
Door droeve ervaring had ze geleerd om vindingrijk te zijn, en met de zorg van
de Heer waren ze in staat hun lot tot het voorjaar te doorstaan. Door zorgvul-
dige planning en veel hard werk had ze in twee jaar tijd een comfortabel huis
en een aardig vermogen opgebouwd.’ (Life of Joseph F. Smith, pp. 157–158.)

verzette veel werk. Ik kan me nog herinneren dat ik mijn moeder in gebed tot
God hoorde praten. Ze vroeg Hem of Hij haar in staat wilde stellen om haar
werk en zending te volbrengen. Denkt u niet dat dit alles indruk op mij heeft
gemaakt? Denkt u dat ik het voorbeeld van mijn moeder kan vergeten? Nee;
haar geloof en voorbeeld zullen mij altijd helder voor de geest staan. (...) Elke
ademtocht, elk gevoel in mijn ziel stijgt op naar God in dankbaarheid aan Hem
dat mijn moeder een heilige was, een vrouw van God, zuiver en getrouw, en
dat zij liever dood ging dan het vertrouwen te beschamen dat haar was gege-
ven. (...) Dat is de geest die haar en haar kinderen doordrong. Zouden haar
kinderen zo’n moeder niet onwaardig zijn als ze haar voorbeeld niet volgden?
Daarom zeg ik: God zegene de moeders in Israël.’ (‘Influence and Sphere of
Woman’, Deseret Weekly, 9 januari 1892, p. 71.)
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Vraag:

• Wat voor kracht krijgen leden van de kerk die gewillig tiende en offergaven
betalen?

• Hoe zijn jullie gezegend door het betalen van tiende en offergaven?

Joseph F. Smith werd door de Geest van de Heer gesteund en gesterkt

Vraag de cursisten of zij op 15-jarige leeftijd voorbereid waren om op zending te
gaan. Bespreek enkele bezwaren die ze kunnen hebben om zo jong op zending te
gaan. Bespreek ‘Tijdens zijn zendingen kwam hij veel beproevingen te boven’ in het
boek voor de cursist (pp. 97–98). Vraag: Hoe overwon Joseph F. Smith de problemen
op zijn zending in Hawaï?

Leg uit dat Joseph F. Smith als zendeling in Hawaï een grote geestelijke ervaring
had. Bespreek ‘Hij kreeg op zijn zending hoop door een droom’ in het boek voor
de cursist (pp. 98–99). Zet het volgende op het bord: reis, landhuis, bad, kleding,
deur, Joseph Smith, hand. Bespreek wat deze woorden in het licht van zijn droom
betekenen. Vraag:

• Hoe zou de jonge Joseph F. Smith door deze ervaring zijn gesterkt?

• Hoe kunnen wij op de Heer leren vertrouwen?

Laat een cursist ‘Hij had het verlangen om een krachtig getuigenis te geven’ in het
boek voor de cursist voorlezen (p. 99). Bespreek hoe iemand zo’n sterk getuigenis
kan ontwikkelen. Vraag: Hoe kan zijn getuigenis hem hebben geholpen tijdens
zijn zending in Hawaï?

Bespreek de gebeurtenissen uit het leven van president Smith in ‘Onder geen enkele
voorwaarde wilde hij zijn getuigenis verloochenen’ in het boek voor de cursist (pp.
99–100). Lees de volgende uitspraak van president Joseph F. Smith voor:

kwam een van de werknemers naar buiten en zei tegen mijn moedder: “Weduwe
Smith, het is een schande dat u tiende moet betalen.” (...) [De werknemer] sprak
tegen mijn moeder zijn afkeuring uit over het feit dat zij tiende betaalde, en
hij noemde haar onverstandig en zei dat er anderen waren die konden werken
maar uit de tiende van het tiendekantoor onderhouden werden. Mijn moeder
vermaande hem en zei: “(...) Zou u mij een zegen willen ontzeggen? Als ik
geen tiende betaalde, zou ik verwachten dat de Heer mij zijn zegeningen ont-
hield. Ik betaal mijn tiende niet alleen omdat het een wet van God is, maar ook
omdat ik er een zegening voor verwacht. Als ik deze wet en andere onderhoud,
verwacht ik dat ik het goed zal hebben en voor mijn gezin zal kunnen zorgen.”
(...) [Mijn moeder] was voorspoedig omdat ze de wetten van God onderhield.
Ze had meer dan voldoende om haar gezin te onderhouden. Wij kwamen nooit
zoveel tekort als anderen. Want hoewel we brandnetels uiterst aanvaardbaar
vonden toen we voor het eerst in de vallei aankwamen en we distelwortels,
segolelies enzovoort gegeten hebben, waren we nooit slechter af dan duizenden
anderen, want volgens mij hadden we nooit gebrek aan maïsmeel, melk en
boter. Die weduwe had haar naam in het boek van de wet van de Heer geplaatst.
Die weduwe had recht op de voorrechten van het huis van God. Geen veror-
dening van het evangelie kon haar ontzegd worden, want zij was gehoorzaam
aan de wetten van God, en ze zou haar plichten niet verzaken of ontmoedigd
raken als ze iemand met een officiële positie iets zag doen wat niet met de
geboden van God overeenstemde.’ (Smith, Life of Joseph F. Smith, pp. 158–159.)
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Vraag:

• Hoe kunnen mensen een sterk getuigenis van het evangelie krijgen?

• Door wat voor invloeden kan de Geest ons verlaten?

Hij vervulde een tweede zending in Hawaï

Leg uit dat Joseph F. Smith tijdens zijn tweede zending in Hawaï met de ouderlingen
Lorenzo Snow en Ezra T. Benson reisde. Het doel van hun zending was de activitei-
ten van de afvallige kerkleider Walter M. Gibson onderzoeken. Hij had de leiding
van de kerk in Hawaï helemaal in handen genomen, zowel financieel als kerkelijk.
Hij verkocht posities in het priesterschap aan leden van de kerk, hij organiseerde zijn
eigen twaalf apostelen en riep hogepriesters, zeventigers en bisschoppen. Vrouwen
kregen posities als priesteres, en hij verwachtte van de leden dat ze al hun bezittingen
aan hem overhandigden. (Zie B.H. Roberts, Comprehensive History of the Church,
deel 5, pp. 98–99.) Vraag: Wat zou er gebeurd zijn als de afvalligheid niet door de
leiders van de kerk beteugeld werd?

Vertel dat de ouderlingen Lorenzo Snow en Ezra T. Benson, na Walter Gibson geëx-
communiceerd te hebben, de 25 jaar oude Joseph F. Smith met William W. Cluff en
Alma L. Smith achterlieten om de leden van de kerk in Hawaï weer op het rechte
pad te brengen. Lees het volgende verslag over de inspanningen van ouderling Smith:

‘Ouderling Joseph F. Smith had veel werk verzet om de zaken in dat zendings-
gebied op te helderen. Tijdens zijn eerste zending op de eilanden (1854–1858)
had hij de taal vloeiend leren spreken. Omdat hij een ongebruikelijk vastberaden
man was, die fel tegen onrechtvaardigheid was gekant, pakte hij kapitein Gibson
bijzonder krachtig aan. En hij bracht zijn frauduleuze en onwettige handelwijze
aan het licht. Hij trad ook op als tolk voor de apostelen, waardoor zij beter in
staat waren om de ongeregeldheden van Gibson recht te zetten en hun zen-
dingswerk onder de bewoners te bevorderen.’ (Roberts, Comprehensive History
of the Church, deel 5, p. 100.)

‘Toen ik als jongeman voor de Heer werkzaam was, vroeg ik de Heer geregeld
om me iets wonderbaarlijks te laten zien, zodat ik een getuigenis kon krijgen.
Maar de Heer liet wonderen achterwege, en toonde me de waarheid, regel op
regel en gebod op gebod, hier wat en daar wat, totdat ik van top tot teen een
getuigenis van de waarheid had, en twijfel en angst van mij waren weggeno-
men. Hij hoefde daarvoor geen engel uit de hemel te sturen, noch hoefde hij
ervoor te spreken met de bazuin van een aartsengel. Door de influisteringen
van de stille, zachte stem van de Geest van de levende God gaf Hij mij het
getuigenis dat ik nu bezit. En door dat beginsel en die macht zal Hij aan alle
mensenkinderen kennis van de waarheid geven, die hen bij zal blijven en hen
de waarheid zal laten weten zoals God die weet, en hen de wil van de Vader
laten doen zoals Christus die doet. En geen enkel aantal wonderbaarlijke
manifestaties zal dat ooit bereiken. Door gehoorzaamheid, nederigheid en
onderwerping aan de vereisten van de hemel en de orde in het koninkrijk
van God op aarde, zal de mens in de waarheid gevestigd worden.’ (Gospel
Doctrine, 5e editie [1939], p. 7.)
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Joseph F. Smith werd als apostel geroepen

Vertel dat toen Joseph F. Smith en de andere zendelingen in Hawaï aankwamen,
ouderling Lorenzo Snow bijna door verdrinking om het leven kwam. Bespreek de
volgende beschrijving van deze gebeurtenis:

Vertel de cursisten dat ‘president [Lorenzo] Snow had gezegd dat de Heer na het
voorval aan hem openbaarde dat deze jongeman, Joseph F. Smith (...) op een dag
de profeet van God op aarde zou worden.’ (Smith, Life of Joseph F. Smith, p. 216.)

Laat een cursist ‘Hij werd als apostel geroepen’ in het boek voor de cursist voorlezen
(p. 100). Vraag: Wat voor vaardigheden ontwikkelde Joseph F. Smith tijdens zijn
zendingen in Hawaï waar hij in zijn nieuwe roeping als apostel iets aan had? Lees
en bespreek de volgende uitspraak van president Joseph F. Smith:

Besluit met uw getuigenis van de Heiland.

‘Ik weet dat mijn Verlosser leeft. Wij hebben alle getuigenissen en bewijzen
van deze grote en glorierijke waarheid die de wereld ook heeft, alles wat de
zogenaamde christelijke wereld bezit. Maar naast alles wat zij hebben, hebben
wij het getuigenis van de bewoners van dit westelijke halfrond, aan wie de
Heiland is verschenen en aan wie Hij zijn boodschap heeft verkondigd, net
zoals Hij die aan de Joden heeft verkondigd. Naast dit nieuwe getuigenis, en het
getuigenis van de heilige Schriften van de Joden, hebben wij het getuigenis van
de hedendaagse profeet Joseph Smith, die de Vader en de Zoon zag, die van
Hen heeft getuigd, en die zijn getuigenis met zijn bloed heeft verzegeld, welk
getuigenis nog steeds van kracht is. Wij hebben het getuigenis van anderen,
die de Zoon van God in de Kirtlandtempel zagen, en het getuigenis van Joseph,
en van Sidney Rigdon, die verklaarden dat zij de laatste getuigen van Jezus
Christus waren. Daarom zeg ik opnieuw: ik weet dat mijn Verlosser leeft. Want
door deze getuigen is de waarheid in mijn verstand gegrift.

‘Naast deze getuigenissen heb ik het getuigenis van de Geest in mijn eigen hart
ontvangen, een getuigenis dat alle andere bewijzen overtreft, want het getuigt
tot mij, tot mijn ziel, aangaande het bestaan van mijn Verlosser Jezus Christus.
Ik weet dat Hij leeft, en dat hij in de laatste dagen op aarde zal zijn, dat Hij
naar de mensen zal gaan die zijn voorbereid om Hem te ontvangen, zoals een
bruid is voorbereid als de bruidegom komt.’ (Gospel Doctrine, pp. 506–507.)

‘Een gebeurtenis die meestal genoemd wordt in combinatie met deze apostoli-
sche zending in Hawaï is de verdrinking van ouderling Lorenzo Snow in Lahaina
Harbor, en het feit dat hij tot leven werd gewekt door een zalving van zijn
broeders. Het voorval vond plaats toen de boot door een hoge golf kapseisde
terwijl ze aan land probeerden te gaan. De kapitein van het vaartuig en de
ouderlingen Benson, Snow, Cluff en A. L. Smith bevonden zich allemaal in de
boot toen die omsloeg. Ouderling Joseph F. Smith had geweigerd om met de
andere broeders aan land te gaan. Hij was ervan overtuigd dat het te gevaarlijk
was. Plaatselijke bewoners, die getuige van de ramp waren, redden de onge-
lukkige mannen, maar het duurde twintig minuten voordat Lorenzo Snow na
zijn redding enig teken van leven vertoonde.’ (Roberts, Comprehensive History
of the Church, deel 5, pp. 100–101.)
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DEEL 2: DE REST VAN ZIJN LEVEN

HISTORISCHE ACHTERGROND

Tijdens de jaren dat Joseph F. Smith president van de kerk was, heeft de kerk het
bestuursgebouw van de kerk in Salt Lake City gebouwd en is met de bouw van de
tempels in Hawaï en Alberta (Canada) begonnen. Onder leiding van president Smith
werden belangrijke historische plaatsen van de kerk in het oosten van de Verenigde
Staten aangekocht, en werd met informatiebureaus begonnen, de voorlopers van
de hedendaagse bezoekerscentra.

In antwoord op verscheidene theorieën die toen gangbaar waren, werden er twee
leerstellige toelichtingen gegeven. Deze toelichtingen omvatten verklaringen over
de oorsprong van de mens en over de Vader en de Zoon. Enkele weken voor zijn
dood kreeg president Smith een belangrijke openbaring die nu als afdeling 138 in
de Leer en Verbonden is opgenomen.

Toen hij president werd, had de kerk zo’n 293 duizend leden, 50 ringen, 21 zen-
dingsgebieden en vier tempels. In 1918, het jaar van zijn overlijden, had de kerk
497 duizend leden, 75 ringen, 22 zendingsgebieden en vier tempels. (Zie 2003
Church Almanac [2003], pp. 473, 631.)

GEBEURTENISSEN, HOOGTEPUNTEN EN LERINGEN

Het Eerste Presidium riep de leden van de kerk op om gezinsavond te houden

Laat de cursisten de aankondiging van het Eerste Presidium uit 1915 over de
gezinsavond lezen — in ‘De gezinsavond werd geïntroduceerd’ in het boek voor
de cursist (pp. 101–102), te beginnen met de derde alinea. Vraag:

• Wat waren volgens deze aankondiging de doelen van de gezinsavond?

• Wat waren enkele van de aanbevolen activiteiten voor de gezinsavond?

• Welke beloften kregen de ouders die de raad opvolgden om gezinsavond te
houden?

President Joseph F. Smith verkondigde hoe belangrijk huwelijkse en gezinsban-
den zijn

Laat de cursisten Leer en Verbonden 131:1–4 lezen. Lees dan de volgende uitspraak
voor en bespreek de uitleg die president Joseph F. Smith over het huwelijk gaf:

Laat de cursisten de eigenschappen van een goed gezin beschrijven. Bespreek ‘Hij
hield op heilige en zuivere wijze van zijn gezin’ in het boek voor de cursist (p.
103). Vraag:

‘De wettige verbintenis van man en vrouw [is] het middel waardoor zij kunnen
beseffen wat hun hoogste en heiligste ambities zijn. Voor de heiligen der laatste
dagen is het huwelijk niet door onze hemelse Vader ingesteld om alleen maar
een aardse verbintenis te zijn, maar een die de grillen van de tijd doorstaat, en
volhardt in de eeuwigheid, en eer en vreugde geeft in deze wereld, en heer-
lijkheid en eeuwig leven in de komende wereld.’ (‘An Address: The Church of
Jesus Christ of Latter-day Saints to the World’, Conference Report, april 1907,
p. 7; deze toespraak is achter de toespraken van de algemene conferentie van
april 1907 gedrukt.)
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• Hoe worden zijn leringen over het gezin bekrachtigd door het voorbeeld van
liefde en eenheid bij de familie Smith thuis?

• Wat kunnen ouders doen om eenheid en liefde in het gezin te bevorderen?

• Wat kunnen kinderen doen?

President Smith rouwde om de dood van tien van zijn kinderen

[Noot: Er kunnen cursisten in uw klas zitten die een kind, een broer of een zus
hebben verloren. Houd rekening met hun gevoelens wanneer u dit onderwerp
bespreekt. Als u weet dat een cursist een kind, een broer of een zus heeft verloren,
kunt u vóór de les met hem of haar spreken om erachter te komen of ze aan de
bespreking van dit onderwerp willen deelnemen.]

Laat de cursisten nadenken over een situatie van iemand die een kind heeft verlo-
ren. Bespreek ‘Hij wist uit ervaring hoe erg het is om een kind te verliezen’ in het
boek voor de cursist (pp. 103–104). Lees de volgende uitspraak voor van president
Joseph F. Smith over het eeuwig heil van kleine kinderen. Laat de cursisten zich
afvragen hoe ouders die een kind hebben verloren door die uitspraak troost kun-
nen ontvangen:

Vraag: Waarom rouwen getrouwe ouders als ze een getuigenis hebben dat het eeuwig
heil van hun overleden kind veilig is gesteld? (Zie LV 42:45.) Lees dan de volgende
uitspraak van president Joseph F. Smith voor:

De kerk hoeft niet bang te zijn voor onrechtvaardige beschuldigingen

Bespreek ‘Als president van de kerk werd hij persoonlijk aangevallen’ in het boek voor
de cursist (p. 106). Lees de volgende uitspraak van president Joseph F. Smith voor:

‘In de opstanding van de doden zal het kind dat op vroege leeftijd is begraven,
in dezelfde vorm voortkomen als waarin het was begraven. Dan zal het zich
verder ontwikkelen. Vanaf de dag van de opstanding zal het lichaam zich
ontwikkelen tot het de volledige omvang van het lichaam van de geest heeft.’
(Gospel Doctrine, p. 24.)

‘Wanneer de moeder door het overlijden de vreugde is ontnomen om haar
baby tot man of vrouw op te voeden, zal ze dat voorrecht in het hiernamaals
ontvangen, en zal ze er vollediger van genieten dan hier op aarde mogelijk is.
Als ze het daar doet, zal het met een zekere kennis zijn waardoor ze niet kan
falen; terwijl de resultaten hier onbekend zijn totdat deze aardse proeftijd
voorbij is.’ (Gospel Doctrine, p. 454.)

‘Als wij het getuigenis van de Geest der waarheid in onze ziel ontvangen heb-
ben, weten wij dat het onze kleine kinderen die heengaan goed gaat, dat wij
(...) hun toestand niet kunnen verbeteren. (...)

‘Wat kleine kinderen betreft die in hun eerste jeugd en onschuld worden weg-
genomen, voordat zij de jaren van verantwoordelijkheid hebben bereikt en
geen zonden kunnen begaan, onthult het evangelie ons het feit dat zij verlost
worden, en dat Satan geen macht over ze heeft. Ook de dood heeft geen macht
over ze.’ (Gospel Doctrine, 5e editie [1939], p. 452.)

H o o f d s t u k  6 J o s e p h  F.  S m i t h90



P r e s i d e n t e n  v a n  d e  k e r k  —  b o e k  v o o r  d e  l e e r k r a c h t

Bespreek ‘Hij was moedig en onverschrokken in het verdedigen van de waarheid’
in het boek voor de cursist (p. 104). Vraag: Hoe verdedigde president Smith het
koninkrijk van God?

Het informatiebureau verspreidde correcte informatie over de kerk

Vraag of de cursisten ooit valse geruchten over de kerk en haar leden hebben
gehoord. Vraag dan: Hoe kunnen dergelijke geruchten mensen ervan weerhouden
om de boodschap van het evangelie te horen of te aanvaarden?

Vertel dat veel mensen in het begin van de twintigste eeuw valse geruchten over
de kerk hadden gehoord en een negatieve mening hadden ontwikkeld. Dergelijke
verhalen werden verteld aan mensen die Salt Lake City kwamen bezoeken, door
chauffeurs van huurrijtuigen die de bezoekers rondreden, zoals in de volgende ver-
klaring is te lezen:

‘Rond de eeuwwisseling waren zelfs bezoekers aan Salt Lake City er niet
zeker van dat ze de waarheid over de heiligen der laatste dagen zouden
horen. Hoteleigenaren stuurden medewerkers met rijtuigen naar het station
om gasten te vinden. Deze chauffeurs deden hun uiterste best om de bezoe-
kers wilde verhalen over de mormonen te vertellen. Leiders van de stad en de
kerk maakten zich zorgen over de negatieve invloed van deze gang van zaken.
Besprekingen tussen leden van het algemeen bestuur van de Young Men’s
Mutual Improvement Association en het Eerste Quorum der Zeventig leidden
tot een specifieke aanbeveling om een ‘informatiebureau’ op Temple Square te
vestigen om bezoekers juiste informatie te verschaffen. In 1902 gaf het Eerste
Presidium goedkeuring aan het project en kregen de zeventigers de leiding.
Het eerste gebouw was achthoekig met een doorsnee van ruim zes meter. Het
kostte zeshonderd dollar. Zo’n 24 vrijwilligers werkten in het bureau. Tijdens
het eerste jaar deelden ze aan 150 duizend bezoekers kaartjes met de geloofs-
artikelen en andere lectuur uit. De populariteit van de rondleidingen op Temple

‘Uit verschillende delen van de wereld horen we herhaaldelijk van periodieke
uitbarstingen van verbolgenheid ten opzichte van de heiligen der laatste dagen.
Die zijn over het algemeen ongegrond en afkomstig van schrijvers en sprekers
die slecht ingelicht zijn, en die hun ideeën uit sensationele boeken en lectuur
halen die in het buitenland door kwaadaardige mensen gepubliceerd worden
om met hun sensationele verhalen geld aan lichtgelovigen te verdienen. (...)
Daarom worden we van veel dingen beschuldigd die niet kloppen, waar hele-
maal niets van waar is. Ze zouden leuk zijn als ze op waarheid gebaseerd waren,
maar deze valsheden wekken uiteraard vooroordelen op bij onwetenden, de
kerk wordt erdoor veracht, en het is uitermate onaangenaam voor de zende-
lingen en de leden.

‘Maar roddel en valsheden kunnen nooit blijvende schade toebrengen aan hen
die ten onrechte beschuldigd worden. De heiligen der laatste dagen hoeven
dergelijke zaken niet te vrezen, zolang ze maar ten onrechte worden beschul-
digd. De smaad verzwakt vanzelf als het ontdekt wordt, en dat zal zeker
gebeuren.’ (‘Three Threatening Dangers’, Improvement Era, maart 1914, p. 476.)
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Tijdens de bediening van president Joseph F. Smith groeide de kerk hard

Van 1901 tot 1918, de jaren dat Joseph F. Smith president was, groeide de kerk
van 292.931 tot 496.962 leden. (Zie 2003 Church Almanac [2003], pp. 473, 631.)
Bespreek de volgende informatie:

Vraag: Hoe wordt de kerk over de hele wereld door de tempels gesterkt?

De kerk moet drie grote gevaren onder ogen zien

Vraag de cursisten wat volgens hen de grootste gevaren zijn die de kerk tegenwoor-
dig onder ogen moet zien. Zet de antwoorden op het bord. Leg uit dat president
Joseph F. Smith drie specifieke gevaren heeft genoemd. Lees met de cursisten ‘Hij
noemde drie gevaren die de kerk onder ogen moet zien’ in het boek voor de cursist
(pp. 107–108). Zet deze gevaren op het bord:

1. Het gevlei door vooraanstaande mensen in de wereld.

2. Valse educatieve denkbeelden.

3. Seksuele onreinheid.

Vraag:

• Waarom zijn deze drie dingen gevaarlijker voor de kerk dan kritiek en valse
beschuldigingen?

• Hoe kunnen ze vermeden worden?

Het Eerste Presidium gaf verklaringen uit om bepaalde leerstellingen te verdui-
delijken

Leg uit dat veel heiligen der laatste dagen tijdens de bediening van president
Joseph F. Smith onzeker over bepaalde belangrijke leerstellingen waren. Een daar-
van was de oorsprong van de mens, waaronder het vaderschap van God en de rol

‘Toen [president Joseph F. Smith] de heiligen bleef aanmoedigen om in hun
moederland te blijven om de kerk op te bouwen, nam het aantal zendings-
gebieden en gemeenten in het buitenland toe. Deze groei uitte zich onder
meer in het feit dat Joseph F. Smith de eerste president van de kerk was die in
functie Europa bezocht.

‘Gedurende zo’n twee maanden in 1906 bezocht hij de zendingsgebieden in
Nederland, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk en Engeland. Het persoonlijke
bezoek van president Smith droeg bij aan de groei van de kerk in die landen.
Tijdens zijn eerste bezoek aan Europa deed president Joseph F. Smith een
belangrijke profetische uitspraak. Tijdens een conferentie in Bern in 1906 strekte
hij zijn hand uit en zei: “De tijd zal aanbreken waarop dit land [Europa] bezaaid
zal zijn met tempels waar u heen kunt gaan om uw overleden voorouders te
verlossen.” Hij legde ook uit dat “er in veel verschillende landen tempels
gebouwd zouden worden.”’ (Cowan, Church in the Twentieth Century, p. 65.)

Square bleef toenemen, en in 1906 werden er gratis orgelconcerten aan toege-
voegd. (...) Toen het aantal bezoekers bleef toenemen, werden er ruimere faci-
liteiten gebouwd. Aan het eind van de twintigste eeuw was het aantal bezoekers
op Temple Square opgelopen tot miljoenen per jaar.’ (Richard O. Cowan, The
Church in the Twentieth Century [1985], pp. 37–38.)
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van Adam als de eerste ouder van de mensheid. Een andere ging over de aard en
de rol van God de Vader en Jezus Christus. In antwoord daarop gaf het Eerste
Presidium twee verklaringen uit. De eerste, die in 1909 werd uitgegeven, werd ‘De
oorsprong van de mens’ genoemd. De tweede, die in 1916 werd uitgegeven, werd
‘De Vader en de Zoon: een leerstellige uiteenzetting door het Eerste Presidium en
de Twaalf’ genoemd. Bespreek de details van de volgende fragmenten daaruit:

‘De oorsprong van de mens’

Vraag: Waarom is het belangrijk om te weten dat God onze Vader is en dat wij niet
van een lagere levensvorm afkomstig zijn?

‘De Vader en de Zoon: een leerstellige uiteenzetting door het Eerste Presidium en de Twaalf’

‘Het woord “Vader”, met betrekking tot God, komt in de heilige schrift met
verschillende betekenissen voor. De vier onderstaande betekenissen moeten
zorgvuldig van elkaar gescheiden worden.

‘Sommige mensen beweren dat Adam niet de eerste mens op aarde was, en dat
de oorspronkelijke mens zich uit de lagere orde van het dierenrijk ontwikkeld
had. Dat zijn echter menselijke veronderstellingen. Het woord van de Heer
verklaart dat Adam “de eerste mens van alle mensen” (Mozes 1:34) was. Daarom
zijn wij gehouden hem te beschouwen als de eerste ouder van het mensdom.
Het is aan de broeder van Jared geopenbaard dat alle mensen in het begin
naar het beeld van God zijn geschapen [Ether 3:15]; en of we dat nu opvatten
als in geest of in lichaam, of beide, de conclusie blijft hetzelfde: de mens is
zijn leven in de gelijkenis van zijn hemelse Vader begonnen.

‘Het is waar dat het lichaam van de mens begint als een nietige kiem of embryo,
dat uitgroeit tot een baby, op een bepaald tijdstip bezield door de geest, die
bezit neemt van zijn omhulsel. En het kind groeit na zijn geboorte uit tot een
volwassen mens. Er is echter niets in dit proces dat aangeeft dat de oorspron-
kelijke mens, de eerste van het mensdom, zijn leven begonnen is als iets minder
dan een mens, ofwel minder dan de menselijke kiem of embryo dat uitgroeit
tot een mens.

‘De mens kan God niet door grondig onderzoek leren kennen. Zonder hulp
kan hij nooit de waarheid over het begin van de mensheid ontdekken. Alleen
de Heer kan het aan hem openbaren; datzelfde geldt voor de feiten aangaande
de oorsprong van Adams geslacht — alleen God kan het aan hen openbaren.
Sommige van deze feiten zijn echter al bekend, en wat ons bekend is gemaakt,
moeten we aanvaarden en bewaren.

‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen baseert het
geloof op goddelijke openbaring, oude en hedendaagse, en verkondigt dat de
mens een rechtstreekse afstammeling van God is. God is zelf een verhoogd
mens — vervolmaakt, verheerlijkt en verheven. (...)

‘De mens is een kind van God, geschapen naar zijn beeld en met goddelijke
eigenschappen begiftigd. Zoals de zoon van aardse ouders in staat is om in de
loop der tijd een man te worden, kunnen de nakomelingen van celestiale ouders
in de loop der eeuwen tot een God uitgroeien.’ (‘Editor’s Table’, Improvement
Era, november 1909, pp. 80–81.)
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‘1. “VADER” ALS LETTERLIJKE OUDER

‘Teksten met de gewone betekenis — letterlijk die van ouder — zijn te talrijk en
specifiek om te citeren. (...) God, de eeuwige Vader, die we met zijn verheven
naam “Elohim” aanduiden, is de letterlijke ouder van onze Heer en Heiland,
Jezus Christus, en van de geesten van alle mensen. Elohim is de Vader in iedere
betekenis waarin Jezus Christus met die titel wordt aangeduid, maar onder-
scheidt Zich in zoverre dat Hij de Vader van onze geest is. (...)

‘2. “VADER” ALS SCHEPPER

‘Een tweede schriftuurlijke betekenis van “Vader” is die van Schepper.
Bijvoorbeeld in teksten waar een lid van de Godheid wordt aangeduid als
“de Vader van de hemelen en van de aarde en van alle dingen die daarin
zijn” (Ether 4:7; zie ook Alma 11:38, 39 en Mosiah 15:4).

‘In de letterlijke betekenis dat God de Vader van de geest van de mens is, is Hij
niet de Vader van de aarde als een van de werelden in het heelal, noch van de
gehele of gedeeltelijke hemellichamen, noch van de levenloze voorwerpen, de
planten en de dieren op aarde. Als God daarom in de Schriften wordt genoemd
als de Vader van de hemelen en de aarde, moeten we dat interpreteren dat
God de Maker, de Organisator en de Schepper van de hemelen en de aarde is.

‘In alle gevallen blijkt de volgende betekenis uit de context: Jehova, die Jezus
Christus is, de Zoon van Elohim, wordt “de Vader” genoemd. Ook wordt Hij
de “ware eeuwige Vader van hemel en aarde” genoemd. (Zie de voorgaande
citaten en Mosiah 15:4; 16:15.) In een overeenkomstige betekenis wordt Jezus
Christus “eeuwige Vader” genoemd (Jesaja 9:5; vergelijk 2 Nephi 19:6). 

‘Jezus Christus, die wij ook als Jehova kennen, was de uitvoerder van de Vader,
Elohim, tijdens de schepping, zoals we in hoofdstuk 4 van het boek “Jezus de
Christus” kunnen lezen. Jezus Christus wordt als de Schepper consequent de
Vader van hemel en aarde genoemd, zoals hierboven uitgelegd; en aangezien
zijn scheppingen van eeuwige aard zijn, wordt Hij terecht de eeuwige Vader
van hemel en aarde genoemd.

‘3. JEZUS CHRISTUS IS DE “VADER” VAN HEN DIE ZIJN EVANGELIE
AANVAARDEN

‘Een derde betekenis waarin Jezus Christus als de “Vader” wordt beschouwd,
heeft te maken met de relatie tussen Hem en de mensen die zijn evangelie
aanvaarden en daardoor erfgenamen van het eeuwige leven worden. (...)

‘Door de wedergeboorte kunnen de mensen kinderen van God worden — uit
God geboren, zoals we in de Schriften kunnen lezen. (...)

‘Als het gepast is om de mensen die het evangelie aanvaarden en naleven,
zoons en dochters van Christus te noemen — en de Schriften zijn op dit punt
uitermate duidelijk en niet te verloochenen — dan is het ook gepast om Jezus
Christus de Vader van de rechtvaardigen te noemen. Door de wedergeboorte
— het doopverbond — zijn zij kinderen van Hem geworden, en is Hij hun
Vader geworden.
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Vraag:

• Waarom moeten de leden van de kerk weten dat de Vader en de Zoon twee
afzonderlijke personen zijn?

• Wat voor invloed heeft deze kennis op de manier waarop we de Vader en de
Zoon aanbidden?

President Joseph F. Smith sprak over het leven na de dood

Herinner de cursisten eraan dat verscheidene kinderen van president Joseph F. Smith
eerder stierven dan hij. Lees de reactie van president Smith op de plotselinge dood
van zijn zoon Hyrum M. Smith, die lid van het Quorum der Twaalf Apostelen was:

Enkele maanden later verklaarde president Joseph F. Smith tijdens de algemene
conferentie dat hij gedurende de afgelopen maanden openbaringen over de
geestenwereld had ontvangen. Een daarvan had hij een dag voor de conferentie
ontvangen, en is nu als afdeling 138 in de Leer en Verbonden opgenomen.

Lees met de cursisten Leer en Verbonden 138:1–5, 11–20. Vraag: Wat deed Jezus
Christus toen Hij na zijn dood naar de geestenwereld ging?

Lees Leer en Verbonden 138:29–30, 57. Vraag:

• Hoe kan deze openbaring troost bieden aan mensen van wie rechtschapen
vrienden en familieleden zijn overleden?

• Wat kunnen wij op aarde doen om bij te dragen aan het werk dat in de
geestenwereld wordt verricht?

‘Mijn ziel wordt verscheurd. Mijn hart is gebroken en klopt harder om mij toch
nog in leven te houden! O, mijn lieve zoon, mijn vreugde, mijn hoop! Ik heb
hem nog steeds lief. Ik zal hem voor eeuwig liefhebben. Zo is het en zo zal het
altijd zijn met mijn zoons en dochters, maar hij is mijn eerstgeboren zoon. (...)
Vanuit de diepten van mijn hart dank ik God voor hem! Ik had hem meer
nodig dan ik onder woorden kan brengen. (...) O, wat had ik hem nodig! We
hadden hem allemaal nodig. Hij was zo nuttig voor de kerk. Hij was waarlijk
een vorst onder de mensen. Hij heeft mij nooit mishaagd of mij reden gege-
ven aan hem te twijfelen. Ik had hem volledig lief. Met zijn welsprekendheid
ontroerde hij mij meer dan enig ander mens. Misschien kwam dat doordat hij
mijn zoon was, en hij vol vuur van de Heilige Geest was. Maar wat moet ik
nu doen? Wat kan ik doen? Mijn ziel wordt verscheurd, mijn hart is gebroken!
O, God, help mij!’ (Joseph Fielding Smith, Life of Joseph Smith [1938], p. 474.)

‘4. JEZUS CHRISTUS IS DE “VADER” DOOR DE BEVOEGDHEID DIE HIJ VAN
GOD HEEFT GEKREGEN

‘Een [andere] reden om Jezus Christus de titel “Vader” te geven, is te vinden
in het feit dat Jezus de Zoon in al zijn handelingen met de mens de vertegen-
woordiger van zijn Vader Elohim was en is. (...) Aldus heeft de Vader zijn naam
op de Zoon gevestigd. Jezus Christus heeft in de naam van de Vader gesproken
en gewerkt. Wat macht, bevoegdheid en goddelijkheid betreft, waren zijn
woorden en daden die van de Vader.’ (‘Editor’s Table’, Improvement Era,
augustus 1916, pp. 934–936, 938–940.)
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DEEL 1: ZIJN JONGE JAREN

HISTORISCHE ACHTERGROND

Heber J. Grant werd op 22 november 1856 geboren. Dat jaar kwamen veel pioniers
in handkarrenkonvooien over de vlakten naar de Great Salt Lake Valley. Twee weken
vóór de geboorte van Heber J. Grant kwam het handkarrenkonvooi Willie in de vallei
aan. Van de oorspronkelijk vijfhonderd pioniers in het handkarrenkonvooi waren er
onderweg 67 overleden, en veel overlevenden kwamen uitgehongerd en met bevroren
ledematen aan. Toen Heber negen dagen oud was, overleed zijn vader, Jedediah M.
Grant (die toen lid van het Eerste Presidium was), aan een longontsteking. Op
dezelfde dag kwam het handkarrenkonvooi Martin in de Salt Lake Valley aan.
Van die groep met oorspronkelijk 576 pioniers waren er 135 tot 150 overleden.

Als jongen kende Heber J. Grant veel vooraanstaande leden van de kerk. Hij was
bevriend met een zoon en een kleinzoon van president Brigham Young, en hij nam
bij de profeet thuis geregeld aan het gezinsgebed deel. Daarnaast had hij lange
gesprekken met president Young; ouderling Erastus Snow, een apostel; en ouderling
Snows nicht Eliza R. Snow, die veel van de eerste leiders van de kerk had gekend.

GEBEURTENISSEN, HOOGTEPUNTEN EN LERINGEN

Hij leerde van ‘de transformerende macht van de liefde van [zijn] moeder’

Bespreek enkele van de ‘hoogtepunten uit het leven van Heber J. Grant’ in het boek
voor de cursist (p. 111). Laat hen opletten wanneer de vader van Heber J. Grant
overleed, en bespreek de problemen die hij kan hebben gehad omdat hij in een
eenoudergezin opgroeide. Laat een cursist ‘Zijn vastberadenheid werd aangemoedigd
door een verstandige moeder’ in het boek voor de cursist voorlezen (pp. 113–114).

Vertel dat hoewel Heber J. Grant zonder vader opgroeide, hij later van de getrouw-
heid van zowel zijn moeder als zijn vader getuigde. Bespreek de gevoelens van pre-
sident Grant uit ‘Hij was diep ontroerd door de offers van zijn familie’ in het boek
voor de cursist (p. 114). Vraag:

• Welke waardevolle lessen hebben jullie van je ouders geleerd?

• Wat zou je willen dat je nakomelingen over jou zouden zeggen?

Met vastberadenheid en volharding groeide hij van ontoereikendheid tot
deskundigheid

Laat de cursisten de volgende zin zo netjes mogelijk op een vel papier zetten: We
moeten trouw zijn aan God. Bespreek dan waarom schoonschrijven zo moeilijk is.
Teken de volgende illustraties op het bord en laat de cursisten uitleggen wat ze zien:
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Bespreek de twee opmerkingen over het handschrift van Heber J. Grant in ‘Zijn
handschrift verbeterde van “hanenpoten” tot het beste in Utah’ in het boek voor
de cursist (p. 116). Vraag: Wat voor zegeningen kreeg hij voor zijn harde werk om
zijn handschrift te verbeteren? (Hij werd zo goed dat hij meer met zijn handschrift
verdiende dan met zijn gewone baan, en later lesgaf in schoonschrijven.)

Bespreek de uitspraak die Heber J. Grant vaak citeerde, en die soms aan Ralph
Waldo Emerson wordt toegeschreven:

Bespreek met de cursisten de inspanningen van Heber J. Grant om te leren zingen
in ‘Hij was vastbesloten om te leren zingen’ in het boek voor de cursist (pp.
116–117). Vraag:

• In welke opzichten is zijn poging om te leren zingen te vergelijken met zijn
inspanning om zijn handschrift te verbeteren?

• In hoeverre verschillen de resultaten? (Hij had niet zoveel succes met zingen als
met schoonschrijven, maar hij deed even goed zijn best.)

• Waarom moeten we ons uiterste beste doen, ook als we niet de beste kunnen
worden?

• Wat hebben de beginselen van vastberadenheid en oefening te maken met ons
streven om meer op Christus te lijken?

Laat een of twee cursisten een tennisbal of een andere zachte bal naar een vooraf
bepaalde plek in het lokaal gooien. Laat ze dat zo nodig drie of vier keer proberen
om te zien of ze dichter bij het doel kunnen komen. Vertel het verhaal van de
jonge Heber J. Grant die geen honkbal kon gooien. (Zie ‘Hij streefde als sportman
naar uitmuntendheid’ in het boek voor de cursist, p. 113.) Laat een cursist de laatste
twee alinea’s voorlezen. Vraag:

• Wat voor invloed kan de vastberadenheid van Heber J. Grant in sport op zijn
geestelijke doelen hebben gehad?

• Wat voor specifieke doelen kunnen we op evangeliegebied stellen?

Hij had de juiste motivatie om de Schriften te bestuderen

Vraag de cursisten wat hen motiveert om de Schriften te bestuderen. Laat een cursist
‘Hij werd aangemoedigd om het Boek van Mormon te lezen’ in het boek voor de
cursist voorlezen (pp. 114–115). Vraag dan:

• Waardoor werd de jonge Heber aanvankelijk gemotiveerd om het Boek van
Mormon te lezen? Wat motiveerde hem om daarmee door te gaan?

• Wat voor invloed had het getuigenis van zijn moeder en leerkracht?

• Wat zei hij over zijn interesse en de invloed daarvan op zijn doel om te lezen?

• Hoe kunnen wij meer motivatie ontwikkelen om de Schriften te bestuderen?

Lees de volgende getuigenissen die Heber J. Grant later in zijn leven gaf:

‘Datgene waarin we volharden, gaat ons steeds gemakkelijker af, niet omdat
de aard van de zaak anders is geworden, maar omdat ons vermogen om het te
doen is toegenomen.’ (Conference Report, april 1901, p. 63.)
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Lees gezamenlijk Ezechiël 37:15–17 en 2 Nephi 3:12, en bespreek hoe deze teksten
het getuigenis van president Grant bekrachtigen.

Als leider gaf hij het goede voorbeeld

Laat de cursisten ‘Hoogtepunten uit het leven van Heber J. Grant’ in het boek voor
de cursist opslaan (p. 111), en opzoeken hoe oud Heber J. Grant was toen hij als
president van de ring Tooele (Utah) werd geroepen (23 jaar). Vertel ze dat toen
Heber J. Grant als ringpresident werd geroepen, hij tegen de leden van de ring zei
dat hij niet van hen verwachtte dat zij getrouwer dan hij zouden zijn. (Zie ‘Hij ver-
rijkte zijn vastberadenheid met geloof in God en overwon zijn zwakheden’ in het
boek voor de cursist, pp. 118–119.)

Vraag: Hoe voelde president Grant zich toen hij na zijn eerste toespraak als ring-
president iemand hoorde zeggen dat het jammer was dat de algemene autoriteiten
‘een jongen gestuurd [hadden] om ons te leiden’ en dat zij ‘niet iemand konden
sturen die in ieder geval meer dan tien minuten kon spreken’? (Zie het boek voor
de cursist, p. 118.)

Bespreek met de cursisten het verhaal van de reactie van Heber J. Grant toen presi-
dent Joseph F. Smith vroeg of hij wist dat het evangelie waar was, in ‘Hij verrijkte
zijn vastberadenheid met geloof in God en overwon zijn zwakheden’ in het boek
voor de cursist (p. 118). Vraag:

• Waarom maakte president John Taylor zich geen zorgen toen Heber J. Grant zei
dat hij niet met absolute zekerheid wist dat het evangelie waar was?

• Hoe kan iemand een getuigenis hebben als hij of zij zich dat niet bewust is?

Zijn talent om in het openbaar te spreken nam toe toen hij het verlangen kreeg
om zich tot de mensen te richten

Zet op het bord: Eerste toespraak als ringpresident, 7,5 minuut; tweede toespraak, 45
minuten; derde toespraak, 5 minuten. Bespreek met de cursisten de laatste drie alinea’s
van ‘Hij verrijkte zijn vastberadenheid met geloof in God en overwon zijn zwakhe-
den’ in het boek voor de cursist (pp. 118–119). Vraag:

• Aangezien president Grant graag wilde dat de derde toespraak net zo lang was
als de tweede, waarin schoot hij tekort?

• Wat voor oplossing bedacht hij?

• Hoe kunnen wij ons ‘alleen op Gods eer’ gericht houden? (Zie LV 88:67–68.)

• Hoe beïnvloeden onze dagelijkse beslissingen de richting van ons leven?

‘Er is geen persoon in het Boek van Mormon waar ik meer bewondering voor
heb dan Nephi [de zoon van Lehi]. Het leven van die man is als een gids in
mijn leven. Zijn geloof, zijn vastberadenheid, zijn moed om de wil van God te
doen, hebben mij geïnspireerd met het verlangen om in zijn edele voetspoor
te treden.’ (Conference Report, april 1900, p. 23.)

‘Het Boek van Mormon stemt van begin tot eind volledig overeen met de andere
heilige Schriften. Er staat geen enkele leer in die niet in overeenstemming is met
de leringen van Jezus Christus. (...) Alles wat erin staat, is voor het welzijn en de
ondersteuning van de mens. Het is in alle opzichten een waar getuigenis van
God, en het bevestigt de Bijbel en is ermee in overeenstemming.’ (Conference
Report, april 1929, pp. 128–129.)
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Hij volgde de algemene autoriteiten

Zet de volgende zinsnede op het bord: ‘Wanneer de profeet spreekt (...) is de discussie
afgelopen.’ (Elaine Cannon, ‘If We Want to Go Up, We Have to Get On’, Ensign,
november 1978, p. 108.) Vraag de cursisten wat deze zinsnede voor hen betekent.
Laat een cursist ‘Hij was bereid om offers te brengen’ in het boek voor de cursist
voorlezen (p. 119). Vraag:

• Welk voornemen van Heber J. Grant weerspiegelt zijn zienswijze om de algemene
autoriteiten te volgen? (Hij wilde altijd doen wat de algemene autoriteiten van de
kerk van hem verwachtten, ongeacht zijn eigen gevoelens van voorkeur of afkeer.)

• Waarom behoren de leden van de kerk datzelfde verlangen te ontwikkelen?

Hij aanvaardde nederig zijn roeping als apostel

Vraag waarom iemand nederig moet zijn om zijn roeping goed te kunnen vervullen.
Lees de volgende gedachte van president Heber J. Grant voor:

Vraag: Wat voor andere eigenschappen zijn nuttig om een roeping goed te vervullen?

Hij had veel vreugde in het zendingswerk

Uit ‘hoogtepunten uit het leven van Heber J. Grant’ in het boek voor de cursist (p.
111), bespreekt u de jaren dat Heber J. Grant zendeling was en waar hij werkzaam
was. Schenk aandacht aan het feit dat hij vijf jaar voltijdzendeling was toen hij het
eerste zendingsgebied in Japan organiseerde en presideerde, en later de zendings-
gebieden Groot-Brittannië en Europa presideerde. U kunt ook zijn woorden bespreken
in ‘Hij presideerde zendingsgebieden in Japan en Engeland’ in het boek voor de
cursist (p. 121). Lees de volgende uitspraken van president Heber J. Grant voor:

Laat enkele teruggekeerde zendelingen uit eigen ervaring iets over deze uitspraken
zeggen. Vraag dan:

• Waarom is zendingswerk soms moeilijk?

• Waarom is zendingswerk de moeite waard?

‘Uit eigen ervaring weet ik dat er geen ander werk in de wereld is dat het hart
van de mens meer vreugde, vrede en rust geeft dan de verkondiging van het
evangelie van de Heer Jezus Christus.’ (Conference Report, oktober 1926, p. 4.)

‘Nergens in het hedendaagse werk van God op aarde is er zo’n gelukkige, tevre-
den en vreedzame groep mensen als zij die zendingswerk verrichten. Dienen
is de ware sleutel tot vreugde. Als iemand dient voor de vooruitgang van de
mensheid, als iemand zonder vergoeding werkzaam is, zonder hoop op een
aardse beloning, wordt het hart van die mens vervuld met oprechte vreugde.’
(Conference Report, april 1934, p. 9.)

‘Ik heb mijn eigen gebrek aan vaardigheid gevoeld. Toen ik als apostel werd
geroepen, stond ik op om te zeggen dat ik zoiets niet waardig was, maar terwijl
ik opstond, bedacht ik het volgende: “Je weet zeker dat John Taylor een profeet
van God is, en om dit ambt te weigeren als hij een openbaring heeft ontvangen,
is hetzelfde als het verwerpen van de profeet.” Ik zei: “Ik zal dit ambt aan-
vaarden en mijn best doen.” Ik weet nog dat ik met moeite mijn plaats innam,
dat ik bijna flauwviel.’ (Gospel Standards, G. Homer Durham [1941], p. 194.)
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DEEL 2: DE REST VAN ZIJN LEVEN

HISTORISCHE ACHTERGROND

Heber J. Grant was van 23 november 1918 tot 14 mei 1945 president van de kerk.
Hij was ruim 26 jaar president van de kerk (leeftijd 62–88), langer dan enige voor-
gaande president van de kerk, behalve Brigham Young. Hij leidde de kerk van het
einde van de Eerste Wereldoorlog, door de economische depressie tot het einde
van de Tweede Wereldoorlog. Het waren moeilijke jaren voor de Verenigde Staten
en de kerk.

Toen de wapenstilstand een einde aan de Eerste Wereldoorlog maakte, keken de
mensen naar vrede en voorspoed uit. Deze droom werd echter geen realiteit. Hoewel
de omstandigheden er elf jaar lang rooskleurig uitzagen, begon er in 1929, in de
omgeving waar de meeste leden van de kerk woonden, een economische crisis, die
de hele wereld beïnvloedde. Veel mensen hadden geen werk of inkomen meer. Van
het eind van de jaren dertig tot en met de eerste helft van de jaren veertig werd deze
grote crisis gevolgd door een tweede wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog werd
op veel grotere schaal gestreden dan de Eerste Wereldoorlog.

Tijdens zijn presidentschap wijdde Heber J. Grant tempels in Hawaï, Alberta (Canada)
en Arizona in. In 1924 begon een radiostation van de kerk in Salt Lake City de
algemene conferentie uit te zenden. In 1926 werd het eerste instituut voor gods-
dienstonderwijs in Moscow (Idaho) georganiseerd.

Toen Heber J. Grant president werd, had de kerk zo’n 496 duizend leden, 75 ringen,
22 zendingsgebieden en vier tempels. In 1945, het jaar van zijn overlijden, had de
kerk bijna 980 duizend leden, 153 ringen, 38 zendingsgebieden en acht tempels.
(Zie 2003 Church Almanac [2003], pp. 473, 632.)

GEBEURTENISSEN, HOOGTEPUNTEN EN LERINGEN

Hij had ook in moeilijke tijden veel geloof

Vertel het volgende verhaal om te laten zien dat president Heber J. Grant in moei-
lijke tijden op de Heer vertrouwde:

‘Voordat ze overleed, was mijn vrouw Lucy drie jaar lang ernstig ziek. Ik ben
een keer zes maanden lang met haar in het ziekenhuis geweest. Toen ze op
sterven lag, riep ik mijn kinderen in de slaapkamer en zei dat hun moeder op
sterven lag. Mijn dochter Lutie zei dat ze niet wilde dat haar moeder overleed.
Ze stond erop dat ik mijn handen op haar hoofd zou leggen om haar te gene-
zen. Ze zei dat ze haar moeder vaak in het ziekenhuis in San Francisco had
gezien, en dat ze ondanks de hevige pijn onmiddellijk in slaap viel en een goede
nachtrust had als ik haar een zegen had gegeven. Ik legde aan mijn kinderen
uit dat we allemaal op een dag zullen sterven, en dat ik zeker wist dat de tijd
van hun moeder was aangebroken. De kinderen gingen de kamer uit, en ik
knielde bij het bed van mijn stervende vrouw neer en zei tegen de Heer dat ik
zijn hand erkende in leven en dood, in vreugde en verdriet, in voorspoed en
tegenspoed, dat ik niet klaagde omdat mijn vrouw op sterven lag, maar dat ik
niet de kracht had om mijn vrouw te zien sterven en het geloof van mijn kin-
deren in de verordeningen van het evangelie te zien wankelen. Daarom smeekte
ik de Heer om mijn dochter Lutie een getuigenis te geven dat het zijn wil was 
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Door zijn voorbeeld werden mensen buiten de kerk beïnvloed

Vertel dat Heber J. Grant voordat hij president van de kerk werd, veel vrienden
had die zo onder de indruk waren van zijn integriteit dat zij het als vanzelfspre-
kend beschouwden dat de kerk waarvan hij lid was, ook goed was. (Zie ‘Hij had de
reputatie eerlijk te zijn’ in het boek voor de cursist, p. 120.) President Grant heeft
gezegd: ‘Wij dragen zogezegd de reputatie van de kerk op onze schouders — eenieder
van ons.’ (Conference Report, april 1944, p. 10.) Vraag:

• Waarom beoordelen mensen de kerk naar het voorbeeld van de leden?

• Is het belangrijker om een goed voorbeeld te zijn als je een leidinggevende
functie hebt? Waarom?

‘[De Heer] weet wie zijn kerk moet leiden.’

Vraag:

• Wie leidt deze kerk?

• Hoe wordt de president van de kerk gekozen?

Lees de volgende ervaring van president Heber J. Grant voor:

Zet de volgende raad van president Smith aan president Grant op het bord:

• ‘Dit is het werk van de Heer, en niet van de mens.’

• ‘De Heer is groter dan enig mens.’

• De Heer ‘vergist zich nooit’.

Bespreek met de cursisten hoe uit het leven van Heber J. Grant blijkt dat deze uit-
spraken waar zijn. Laat een vrijwilliger een korte, onvoorbereide toespraak houden
over de woorden: ‘Dit is het werk van de Heer, en niet van de mens.’

President Grant voelde zich op zijn gemak onder rijken en armen

Vraag waarom iemand tegenover alle mensen oprecht moet zijn. Vertel dat het
talent van president Heber J. Grant om mensen aan te trekken een direct gevolg

‘De laatste woorden die president Joseph F. Smith tegen me sprak toen hij mij
op de avond van zijn overlijden de hand schudde, luidden: ‘Moge de Heer je
zegenen, mijn jongen, moge de Heer je zegenen; je hebt een grote verant-
woordelijkheid. Onthoud altijd dat dit het werk van de Heer is, en niet van
de mens. De Heer is groter dan enig mens. Hij weet wie zijn kerk moet leiden,
en Hij vergist zich nooit. Moge de Heer je zegenen.’ (Conference Report, april
1941, p. 4.)

dat haar moeder overleed. Binnen enkele uren blies mijn vrouw de laatste
adem uit. Toen liet ik de kinderen weer in haar slaapkamer komen en vertelde
dat hun moeder was overleden. Mijn zoontje Heber huilde verdrietig en Lutie
sloeg haar armen om hem heen en kuste hem. Ze zei dat hij niet hoefde te
huilen, omdat de stem van de Heer tegen haar had gezegd: “Het is de wil van
de Heer dat je moeder nu overlijdt.” Lutie wist niets van mijn gebeden, en
deze manifestatie was een rechtstreeks antwoord op mijn smeekbede aan de
Heer. En daar zal ik altijd dankbaar voor zijn.’ (‘When Great Sorrows Are Our
Portion’, Improvement Era, juni 1912, pp. 726–727.)
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van zijn oprechte liefde voor hen was. Wie hem het beste kenden, wisten ook
dat hij het verlangen had om alle leden van de kerk te helpen, vooral behoeftige
weduwen. Lees het volgende voor, en laat de cursisten vervolgens vertellen wat hun
indruk van president Grant is:

Hij waarschuwde voor schulden

Laat een cursist voorlezen wat Lucy, de dochter van Heber J. Grant, over hem
gezegd heeft in ‘Hij wist hoeveel zorgen schulden opleveren’ in het boek voor de
cursist (p. 122). Vraag:

• Waarmee vergeleek zij schulden?

• In welke opzichten wordt in deze vergelijking uitgelegd waarom president Grant
de leden voortdurend aanmoedigde om schulden te vermijden?

• Wat raden de leiders van de kerk ons tegenwoordig aan met betrekking tot
schulden?

Lees de volgende uitspraken voor over de gevoelens van president Heber J. Grant
op het gebied van geld en schulden:

Bespreek aan de hand van deze uitspraken de manier waarop president Grant geld-
zaken aanpakte.

Hij verkondigde de wet van tiende

Bespreek met de cursisten ‘Door het betalen van tiende en offergaven overwinnen
we zelfzucht’ en ‘Tiende is de wet van de Heer voor financieel succes’ in het boek
voor de cursist (pp. 125–126). Vraag:

• In welke opzichten kan tiende beschouwd worden als een schuld die wij de
Heer verschuldigd zijn? (Zie Maleachi 3:8–9.)

‘Ik wil de heiligen der laatste dagen waarschuwen om pas (...) benodigdheden
te kopen als ze het geld daarvoor hebben, en geen hypotheek op hun toekomst
te nemen.’ (Gospel Standards, p. 111.)

‘Hij was alleen maar geïnteresseerd in geld vergaren omdat hij er veel goeds
mee kon doen.’ (Joseph Anderson, Prophets I Have Known [1973], p. 30.)

‘Hij is waarlijk de grootste ambassadeur van vriendschap en goede wil ten
opzichte van vaklieden en zakenmensen die de kerk ooit heeft gehad. Niemand
kan inschatten hoeveel goeds hij voor de kerk gedaan heeft wat betreft het
verminderen van de vooroordelen van invloedrijke mensen. (...)

‘In de eenvoudigste woning is hij even welkom en gelukkig als in het herenhuis
van de rijke. Brood en melk en het eenvoudigste voedsel dat hij bij de leden
thuis kreeg (hoewel ze hem meestal het beste van het land gaven), werd
dankbaarder in ontvangst genomen en meer gewaardeerd dan de overvloedige
delicatessen en het kwaliteitsvoedsel dat beroemde koks in grote hotels voor
hem klaarmaakten. Het voorrecht om van de gastvrijheid van ware heiligen
der laatste dagen te genieten, om met hen over de goedheid van de Heer te
praten, en met hen aan het gezinsgebed deel te nemen, was nooit vervelend
of eentonig voor president Grant.’ (Joseph Anderson, ‘The President As Seen
by His Secretary’, Improvement Era, november 1941, pp. 691–692.)
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• Waarom behoren we tiende te betalen voordat we aan onze andere financiële
verplichtingen voldoen?

Laat een cursist Maleachi 3:10–12 voorlezen, en bespreek met de cursisten de zege-
ningen die beloofd worden aan mensen die een volledige tiende betalen. Vraag:
Wat voor zegeningen, naast stoffelijke zegeningen, komen uit het betalen van
tiende voort?

Besluit met de volgende uitspraak van president Heber J. Grant:

Hij was een voorbeeld van netjes zaken doen

Lees de volgende ervaring van Heber J. Grant voor:

Vraag:

• Welke andere beloningen kreeg Heber J. Grant, naast het realiseren van zijn
droom om een goed salaris te verdienen?

‘Toen ik nog op school zat, hoorde ik dat er een man was die bij de bank Wells,
Fargo and Co. in Salt Lake City, de boekhouding deed. Het gerucht ging dat hij
honderdvijftig dollar per maand verdiende. Ik kan me nog herinneren dat ik
uitrekende dat hij zes dollar per dag verdiende, de zondagen buiten beschou-
wing gelaten, en dat vond ik toen een enorm bedrag. (...) Ik droomde ervan
ook boekhouder te worden bij Wells, Fargo & Co. Ik gaf me meteen op voor
de cursus boekhouden op de Deseret University [nu de University of Utah], in
de hoop dat ik op een dag ook zo’n enorm salaris zou verdienen. (...)

‘Het resultaat was dat ik een aantal jaren later als boekhouder en medewerker
polisadministratie op een verzekeringskantoor werd aangenomen. Hoewel ik op
vijftienjarige leeftijd al vrij netjes kon schrijven, en dat was meer dan voldoende
voor de positie die ik bekleedde, was ik niet tevreden en bleef ik dromen en
“krabbelen” als ik even niets anders te doen had. Ik werkte in het voorste
gedeelte van de bank A.W. White & Co., en, als ik het niet druk had, bood
ik vrijwillig mijn diensten aan. Ik deed alles wat ik maar kon om me bezig te
houden en vroeg me nooit af of ik ervoor betaald zou worden. Ik had alleen
maar een groot verlangen om te werken en te leren. De heer Morf, de boek-
houder van de bank, kon mooi schrijven. Hij hielp me om ook een bekwaam
schoonschrijver te worden. Ik leerde zo mooi schrijven dat ik vaak buiten
kantooruren meer verdiende dan mijn gewone salaris door kaarten, uitnodi-
gingen en dergelijke te schrijven en landkaarten te maken. Enige jaren later
kreeg ik een diploma tijdens de Territorial Fair voor het mooiste handschrift
in Utah. Toen ik voor mijzelf was begonnen, was er een vacature op de uni-
versiteit voor een docent schoonschrijven en boekhouden. En omdat ik mezelf
op twaalf- of dertienjarige leeftijd had beloofd dat ik ooit in deze vakken zou
lesgeven, solliciteerde ik op die baan. Ik werd aangenomen en de plicht
tegenover mijzelf was vervuld.’ (‘The Nobility of Labor’, Improvement Era,
december 1899, pp. 82–84.)

‘Ik geloof dat de Heer de vensters van de hemel opent als wij op financieel
gebied onze plicht doen. Dan stort Hij geestelijke zegeningen op ons uit, die
veel belangrijker zijn dan aardse zaken. Maar ik geloof dat hij ons ook aardse
zegeningen geeft.’ (Gospel Standards, p. 66.)

H o o f d s t u k  7 H e b e r  J .  G r a n t104



P r e s i d e n t e n  v a n  d e  k e r k  —  b o e k  v o o r  d e  l e e r k r a c h t

• Wat voor beloningen hebben jullie door je opleiding en harde werk ontvangen?

Hij gaf financieel advies

Bespreek het volgende:

President Grant heeft ook gezegd:

‘De grote maatstaf van succes in de wereld is het verdienen van geld. Maar ik
wil tegen de heiligen der laatste dagen zeggen dat het geen echt succes is. Als
iemand in de wereld succes krijgt, zal hij, als hij niet oppast, de Geest van de
Heer kwijtraken, en zal hij zijn hart op wereldse zaken richten. En als hij de
Geest van de Heer kwijtraakt, en niet eerlijk tegen God is in het betalen van zijn
tiende, zoals hij strikt en eerlijk zou zijn ten opzichte van een zakenpartner, zal
die man in kracht afnemen, zal hij in macht afnemen, en zal zijn getuigenis
van de Geest van God in zijn ziel afnemen. Daar twijfel ik geen moment aan.

Als president van de kerk gaf Heber J. Grant de heiligen advies op het gebied
van financiële zekerheid, uit eigen ervaring en naar het voorbeeld van zijn
voorganger, president Joseph F. Smith. President Grant concentreerde zich
op twee fundamentele beginselen: de gemoedsrust die we krijgen als we geen
schulden hebben, en de aardse en geestelijke zegeningen die we ontvangen als
we tiende en offergaven betalen. In april 1932 sprak hij tijdens een algemene
bijeenkomst van de zustershulpvereniging over deze beginselen. In die tijd
bevonden de Verenigde Staten zich in de wanhoop van de grote economische
crisis, toen er wijd en zijd sprake was van weinig economische activiteit en
veel werkloosheid. President Grant berispte de heiligen omdat zij niet naar de
raad van president Smith hadden geluisterd:

‘“Als de mensen die bekend staan als heiligen der laatste dagen hadden geluisterd
naar de raad die mijn voorganger, onder inspiratie van de Heer, vanaf dit
spreekgestoelte heeft gegeven, dat de heiligen der laatste dagen geen schulden
moesten aangaan, had deze grote crisis maar heel weinig invloed op de heiligen
der laatste dagen gehad. (...) Volgens mij zijn de belangrijkste redenen voor
de crisis in de Verenigde Staten als geheel, de onderworpenheid aan schulden
en de geest van speculatie onder de mensen.”

‘In zijn toespraak zei president Grant verder hoe belangrijk het is om geen
schulden te hebben. Ook moedigde hij de luisteraars aan om tiende en offer-
gaven te betalen, zelfs in tijden van financiële moeilijkheden:

‘(...) Als er iemand is die kan zeggen “Blijf schuldenvrij”, dan is dat Heber J.
Grant. Ik dank de Heer dat ik in staat was om [al mijn schulden] te betalen,
zonder om een speciale regeling te hoeven vragen. Ik denk niet dat ik ooit in
staat zou zijn geweest om te betalen als ik niet volledig eerlijk tegen de Heer
was geweest. Als ik geld verdiende, betaalde ik altijd eerst mijn schuld aan de
Heer, en ik geloof zonder enige twijfel dat als de heiligen der laatste dagen als
volk het advies van de profeet van de Heer hadden opgevolgd, en consequent
hun tiende hadden betaald, ze nu niet in deze omstandigheden zouden ver-
keren. Als zij eerlijk en plichtsgetrouw hun [vastengaven] hadden betaald,
hadden wij nu voor alle leden van de kerk kunnen zorgen die in moeilijke
omstandigheden verkeren.’ [Relief Society Magazine, mei 1932, pp. 299, 302.]”
(Leringen van kerkpresidenten: Heber J. Grant [2002], pp. 123–126.)
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Vraag:

• Waarom kunnen wij de Geest van de Heer kwijtraken als we ons op werelds succes
richten?

• Hoe kunnen we ons financiële succes in het juiste perspectief blijven zien?

Hij gaf een definitie en formule voor succes

Vraag de cursisten wat volgens hen het advies van de profeet zou zijn om succes te
hebben. Vraag hoe hij succes zou definiëren. Nadat u hun reacties hebt besproken,
behandelt u de definitie voor succes die president Heber J. Grant heeft gegeven in
‘Zijn definitie van succes was eenvoudig en praktisch’ in het boek voor de cursist
(p. 123).

Laat een cursist Matteüs 22:36–40 voorlezen en een andere cursist Mosiah 2:17.
Bespreek de overeenkomsten tussen deze twee teksten en de definitie voor succes
van president Grant.

Laat een cursist ‘Dienstbetoon is een van de verborgenheden van succes’ in het
boek voor de cursist voorlezen (p. 123). Vraag: In welke opzichten brengt dienst-
betoon geluk voort?

Vraag of er cursisten zijn die iets willen vertellen over het dienstbetoon dat zij
voor anderen hebben verricht of dat anderen hebben verricht. Wees voorbereid
om zelf enkele verhalen te vertellen.

Hij had een getuigenis van de goddelijke roeping van de profeet Joseph Smith

Vraag de cursisten wat volgens hen enkele van de belangrijkste gebeurtenissen in
de geschiedenis van de wereld zijn. Vraag dan wat volgens hen enkele van de
belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van de kerk zijn. Lees de volgende
uitspraken van president Heber J. Grant voor:

‘De glorierijkste gebeurtenis in de geschiedenis van de wereld sinds het leven
van de Heiland op aarde, is dat God zelf de aarde heeft bezocht, met zijn
geliefde, eniggeboren Zoon, onze Heiland en Verlosser, en aan de jonge Joseph
Smith is verschenen.’ (Gospel Standards, pp. 174–175.)

‘Ik verheug me dat De Kerk van Jezus Christus is gebaseerd op het eerste grote
visioen dat de jonge Joseph Smith meer dan honderd jaar geleden ontving. 

‘Wij moeten eerlijk ten opzichte van God zijn. Het grote probleem is dat er veel
mensen zijn die, als zij in de wereld groeien en toenemen, zich daarop con-
centreren en de Geest van de Heer kwijtraken. Daarom is wat de wereld als
succes beschouwt juist mislukking; want als iemand ergens naar streeft en niet
in staat is het na een leven lang werken te bemachtigen, is zijn leven een mis-
lukking geweest. Ik ken veel mensen die, toen ze wat geld hadden verdiend,
volledig eerlijk ten opzichte van de Heer waren en hun tiende betaalden. Maar
toen ze veel geld gingen verdienen, betaalden ze, in plaats van tien procent,
tussen de één en de drie procent. Wat is er aan de hand? De zucht naar geld
wordt steeds groter en sterker als de mens niet oppast, net als het verlangen
naar whisky. Hij wordt erdoor in beslag genomen, en hij houdt van het geld
in plaats van het goede dat hij ermee kan doen. Hij schat de waarde niet goed
in.’ (Gospel Standards, p. 181.)
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Vraag: Waarom moet ieder lid weten dat Joseph Smith een profeet van God was?

Hij sprak over de zegeningen van het woord van wijsheid

Vraag de cursisten in hoeverre het woord van wijsheid voor hen een zegen is. Laat
een cursist ‘Hij sprak over de welzijnszorg en het woord van wijsheid’ in het boek
voor de cursist voorlezen (pp. 124–125). Zet op het bord de zegeningen die volgens
president Heber J. Grant uit gehoorzaamheid aan het woord van wijsheid voortko-
men, zoals:

• ‘Meer lichamelijke kracht’

• ‘Meer geestelijke kracht’

• Geestelijke groei

• ‘Beter met God, onze hemelse Vader, kunnen communiceren’

Lees gezamenlijk Leer en Verbonden 89:18–21 en vergelijk de overeenkomsten tussen
deze teksten en de opsomming op het bord.

Hij heeft het fundament van het welzijnsprogramma van de kerk gelegd

Vraag de cursisten wat volgens hen het doel van het welzijnsprogramma van de
kerk is. Lees gezamenlijk ‘Het welzijnsprogramma is op geopenbaarde beginselen
gebaseerd’ in het boek voor de cursist (p. 124), en bespreek het doel van de wel-
zijnszorg zoals president Heber J. Grant dat heeft beschreven. Vraag:

• Waarom is werkloosheid een vloek?

• Hoe schaadt een ‘uitkering’ personen en gezinnen?

• Wat zijn de voordelen van onafhankelijkheid, ijver, zuinigheid en zelfrespect?

• In welke opzichten is werk een zegen?

Zet de volgende uitspraak op het bord: ‘De kerk stelt zich ten doel de mensen te helpen
zichzelf te helpen.’ (Heber J. Grant, Conference Report, oktober 1936, p. 3.) Vraag:

• Wat is het voordeel als mensen zichzelf leren helpen?

• In hoeverre is dit beginsel op onze maatschappelijke, emotionele en lichamelijke
gezondheid van toepassing?

• Hoe kunnen ouders dit beginsel gebruiken bij de opvoeding van hun kinderen?

Hij moedigde de leden van de kerk aan om de geboden te onderhouden

Bespreek met de cursisten wat het thema van president Heber J. Grant was, en wat
hij vaak herhaalde:

Hij verklaarde dat hij twee hemelse Personen zag, wier glans en heerlijkheid
alle beschrijving te boven gingen, en dat een van Hen hem aansprak en op de
ander wees en zei: “Dit is mijn geliefde Zoon. Hoor Hem!” Er kan geen enkele
twijfel in het hart van een heilige der laatste dagen zijn wat betreft Jezus Christus
als Zoon van de levende God, omdat God Hem zelf aan Joseph Smith heeft
voorgesteld. Het is een fundamentele waarheid van De Kerk van Jezus Christus
in onze tijd dat Joseph Smith een profeet van de levende God was, is en altijd
zal blijven. En omdat Joseph Smith als profeet van God is erkend, en wij daarvan
een getuigenis in ons hart hebben, zal er nooit een zogenaamde scheuring in de
kerk van Christus plaatsvinden.’ (Conference Report, oktober 1924, pp. 6–7.)
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Vraag: Wat voor zegeningen krijgen de mensen die gehoorzaam zijn? Bespreek wat
president Grant later tijdens een conferentie zei:

‘Als dienstknecht van de levende God beloof ik dat allen die de geboden van
God onderhouden, voorspoedig zullen zijn in rechtschapenheid, alle beloften
van God zullen ontvangen, en zullen groeien en toenemen in wijsheid, licht,
kennis, intelligentie en, bovenal, in het getuigenis van de Heer Jezus Christus.’
(Conference Report, oktober 1944, p. 13.)

‘Ik zeg tegen alle heiligen der laatste dagen: onderhoud de geboden van God.
Dat is mijn uitgangspunt — deze paar woorden: onderhoud de geboden van
God.’ (Conference Report, oktober 1920, p. 10.)
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DEEL 1: ZIJN JONGE JAREN

HISTORISCHE ACHTERGROND

Twee jaar voordat George Albert Smith op 4 april 1870 werd geboren, kwam het
laatste huifkarrenkonvooi met pioniers de vallei binnen. In 1869 kwam de trans-
continentale spoorweg. In het jaar dat hij geboren werd, had de kerk ruim negen-
tigduizend leden. Brigham Young was president van de kerk, en hij overleed toen
George Albert Smith zeven jaar oud was. De Salt Laketempel was gedurende zijn
kinderjaren en zijn jeugd in aanbouw. In 1876 patenteerde Alexander Graham Bell
de telefoon, in 1877 vond Thomas Edison de fonograaf uit en in 1879 ontwikkelde
hij de gloeilamp.

GEBEURTENISSEN, HOOGTEPUNTEN EN LERINGEN

George Albert Smith stamde van getrouwe kerkleiders af

Leg uit dat de familie van George Albert Smith nogal vooraanstaand was in Utah.
Hij was naar zijn grootvader vernoemd, die raadgever in het Eerste Presidium was
toen George Albert Smith in 1870 werd geboren. Zijn vader, John Henry Smith,
werd tot apostel geordend toen George Albert Smith tien jaar oud was, en later
werd hij raadgever in het Eerste Presidium. Zijn overgrootvader John Smith, een
oom van de profeet Joseph Smith, fungeerde als assistent-raadgever in het Eerste
Presidium en als patriarch van de kerk.

Laat een cursist de volgende uitspraak voorlezen van ouderling George Albert Smith,
die toen lid van het Quorum der Twaalf Apostelen was:

Vraag: In hoeverre moedigt deze uitspraak ons aan in ons streven naar verhoging?

De jonge George Albert Smith kende president Brigham Young

Vraag: In hoeverre hebben de leiders van de kerk jullie leven beïnvloed?

Vat de informatie in de alinea’s twee tot en met vier samen in ‘Hij had al op jonge
leeftijd ervaringen met grote leiders’ in het boek voor de cursist (p. 130). Vraag dan:
Wat kan George Albert Smith van deze ervaring met president Brigham Young heb-
ben geleerd?

Hij leerde in zijn jeugd de geboden onderhouden

Laat een cursist ‘Blijf aan de kant van de Heer’ in het boek voor de cursist voorlezen
(p. 142). Leg uit dat George Albert Smith van deze woorden van zijn grootvader en
van het voorbeeld van zijn familieleden leerde om rein en zuiver te zijn. Vraag:

• Hoe rechtvaardigen sommige mensen het als ze de lijn tussen het gebied van de
Heer en het gebied van de duivel overschrijden?

‘Een van de mooiste kenmerken van het evangelie van Jezus Christus is volgens
mij dat wij allemaal op een gemeenschappelijk niveau worden gebracht. Het is
niet noodzakelijk om ringpresident of lid van het Quorum der Twaalf Apostelen
te zijn om een hoge plaats in het celestiale koninkrijk te verdienen. Het nede-
rigste lid van de kerk zal, als hij de geboden van God onderhoudt, net zoveel
verhoging ontvangen als ieder ander. Als we de wetten van de kerk naleven,
hebben we evenveel kans op de verhoging.’ (Conference Report, oktober
1933, p. 25.)
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• Wat kunnen we doen om te vermijden dat we die lijn overschrijden?

Vraag de cursisten waarom sommige mensen vinden dat we met de geboden
onderdrukt worden. Lees gezamenlijk Leer en Verbonden 59:3–4 en bespreek
waarom God zijn kinderen geboden geeft en hoe die geboden een zegen kunnen
zijn. Lees de volgende uitspraak voor van ouderling George Albert Smith, die toen
lid van het Quorum der Twaalf Apostelen was:

Vraag:

• In hoeverre zijn de geboden een indicatie van de liefde van onze Vader?

• Hoe kunnen jullie de geboden ‘als mooie muziek van de stem van onze barm-
hartige Vader in de hemel’ aanvaarden?

• Hoe krijgen we door zo’n houding ten opzichte van God en zijn geboden vrede
en vreugde in het leven?

De jonge George Albert Smith had het geloof om genezen te worden

Lees gezamenlijk Leer en Verbonden 46:19, en bespreek wat het inhoudt om het
geloof te hebben om te worden genezen. Laat een cursist ‘Hij had het geloof om
genezen te worden’ in het boek voor de cursist voorlezen (p. 131). Vraag:

• Hoe gaf George Albert Smith blijk van zijn geloof om genezen te worden?

• Waarom zou hij er zeker van zijn geweest dat de Heer hem had genezen?

• Hoe kunnen we deze gave van de Geest ontwikkelen?

Laat enkele cursisten vertellen wanneer zij of anderen het geloof hebben gehad om
genezen te worden.

Karl G. Maeser had veel invloed op de jonge George Albert Smith

Leg uit dat George Albert Smith als jongen naar de Brigham Young Academy in
Provo (Utah) ging, waar hij Karl G. Maeser ontmoette, de directeur van de school.
Lees voor wat George Albert Smith in een brief aan een president van de Brigham
Young University heeft geschreven:

Vraag: Wat voor raad hebben jullie van leerkrachten ontvangen? Lees de volgende
herinnering van George Albert Smith voor:

‘Ik denk met genoegen aan broeder Maeser terug. Ik geloof dat ik meer over
hem heb gesproken dan over enige andere persoon die aan mijn opleiding
heeft bijgedragen.’ (Glen R. Stubbs, ‘A Biography of George Albert Smith,
[proefschrift, Brigham Young University, 1974], p. 20.)

‘Als kind heb ik misschien verondersteld dat de Heer alles in dit leven zo had
geregeld dat ik bepaalde wetten moest gehoorzamen en dat ik anders zwaar
gestraft zou worden. Maar toen ik ouder werd, kreeg ik een andere invalshoek,
en nu klinken de wetten van de Heer (...) als mooie muziek van de stem van
onze barmhartige Vader in de hemel in mijn oren. Ze zijn het advies en de raad
van een liefdevolle ouder. (...) Daarom is het niet moeilijk voor mij om te
geloven dat het voor mij het beste is om de geboden van God te onderhouden.’
(Conference Report, oktober 1911, pp. 43–44.)
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Vraag:

• In welke opzichten is het leven van de mens de ‘optelsom van [hun] gedachten’?

• Wat kunnen jullie doen om je gedachten beter te beheersen?

In een patriarchale zegen voorspelde Zebedee Coltrin de roeping van George
Albert Smith als apostel

Vraag de cursisten wat voor invloed hun patriarchale zegen op hen heeft. Vertel dat
George Albert Smith op dertienjarige leeftijd een patriarchale zegen van Zebedee
Coltrin kreeg. Laat een cursist de tweede inleidende alinea van de les over George
Albert Smith in het boek voor de cursist voorlezen (p. 130). Vraag:

• Wat voor invloed kan deze zegen gedurende het leven van George Albert Smith
hebben gehad?

• Hoe kunnen we ons aan de hand van een patriarchale zegen voorbereiden op
het leven dat de Heer van ons verwacht?

George Albert Smith onderbrak zijn verlovingstijd om een bijzondere zending te
volbrengen

Vertel dat George Albert Smith voor het eerst Lucy Emily Woodruff ontmoette, de
kleindochter van president Wilford Woodruff, toen ze nog jong waren. De twee
jonge mensen kregen in de loop der jaren een sterke vriendschapsband, maar toen
ze bijna volwassen waren, werd Lucy’s aandacht getrokken door een andere huwe-
lijkskandidaat. Toen hij 21 jaar was, werd George Albert op een bijzondere zending
geroepen om de jongeren van de kerk in het zuiden van Utah te sterken. Toen hij
daar was, hoorde hij dat Lucy van plan was om met de andere kandidaat te trouwen.
Hij schreef haar een brief die hij met de volgende woorden afsloot:

‘Wees gebedvol en nederig; onderschat je plicht ten opzichte van anderen niet.
Je eerste plicht is ten opzichte van jezelf. Ik heb het gevoel dat je gelukkig zult
zijn en daar bid ik voor.’ (Merlo J. Pusey, Builders of the Kingdom [1981], p. 212.)

‘Ik ging naar de Brigham Young Academy. Ik had het geluk dat een deel van
mijn lessen door dr. Karl G. Maeser werden gegeven, die uitstekende onder-
wijskundige, de oprichter van de geweldige opleidingsinstituten van de kerk.
Ik kan me niet goed herinneren wat er dat jaar precies gezegd is, maar er is
iets wat ik nooit zal vergeten. Dr. Maeser stond op een dag op en zei: “Jullie
zullen niet alleen verantwoordelijk worden gehouden voor wat je doet, maar
ook voor alles wat je denkt.”

‘Omdat ik als jongen niet erg gewend was mijn gedachten in toom te houden,
was het voor mij een groot raadsel wat ik moest doen, en daar maakte ik me
zorgen over.’ Ik kon die gedachte niet meer van me afzetten. Een week of tien
dagen later besefte ik opeens wat de betekenis was. Ik kon de bedoeling ervan
begrijpen. Plotseling wist ik dat hij het volgende bedoelde: natuurlijk word je
verantwoordelijk gehouden voor je gedachten, want als je leven op aarde ten
einde is, is het de optelsom van je gedachten. Dat ene denkbeeld is me mijn
hele leven tot zegen geweest, en heeft me in staat gesteld om in veel gevallen
slechte gedachten te vermijden omdat ik besef dat ik, als mijn werk op aarde
volbracht is, het product van mijn gedachten zal zijn.’ (‘President Smith’s
Leadership Address’, Church News, 16 februari 1946, p. 1.)
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Vraag de cursisten wat voor invloed zo’n vriendelijke en oprechte brief op Lucy
kon hebben gehad. Laat een cursist de laatste alinea voorlezen van ‘Hij trouwde
met Lucy Woodruff’ in het boek voor de cursist (p. 133). Vraag dan: Wat kunnen
jullie leren van deze ervaring van Lucy Woodruff en George Albert Smith?

De pas getrouwde George Albert Smith ging op zending

Leg uit dat George Albert Smith op 25 mei 1892 met Lucy Emily Woodruff trouwde.
Op 23 juni 1892, vlak na hun huwelijk, ging George Albert Smith op zending naar
het zuiden van de Verenigde Staten. Binnen enkele maanden werd Lucy gevraagd
om haar man te vergezellen. In het najaar van 1892 kwam ze daar aan.

Leg uit dat Lucy Smith met haar man op het zendingskantoor werkte, maar dat hij
vaak zendingswerk deed met andere collega’s, zoals J. Golden Kimball, die president
van het zendingsgebied was. Vertel een of beide van de volgende gebeurtenissen:

George Albert Smith was een keer met J. Golden Kimball en vier andere zendelingen
op weg naar verschillende vergaderingen. Een van de plaatselijke leden nodigde de
groep zendelingen uit om bij hem thuis te overnachten. Hij had een kleine, houten
woning. George Albert Smith herinnerde zich:

Een andere keer was George Albert Smith op een avond laat op pad met zijn collega,
ouderling Stout. Ouderling Smith herinnerde zich:

‘Ouderling Stout en ik kwamen langs een steile rotswand. Ons pad was smal.
Aan de ene kant was de wand van de berg, aan de andere kant de diepe rivier.
We hadden geen licht en er waren geen sterren of maan om ons te leiden. We
waren al de hele dag op pad en we wisten dat we gastvrij ontvangen zouden
worden als we het huis van de heer McKelvin konden bereiken, dat aan de
andere kant van de vallei lag.

‘Rond middernacht werden we wakker door een vreselijk geschreeuw buiten.
Toen we rechtop in bed zaten om te zien wat er aan de hand was, hoorden we
gescheld en gevloek. Het was een heldere nacht en de maan scheen. We zagen
veel mensen buiten. President Kimball sprong op en begon zich aan te kleden.
De mannen bonkten op de deur, scholden en vloekten en zeiden dat de mor-
monen naar buiten moesten komen om te worden doodgeschoten. President
Kimball vroeg of ik ging opstaan om me aan te kleden. Ik zei dat ik in bed
zou blijven, dat ik zeker wist dat de Heer voor ons zou zorgen. Binnen enkele
seconden vlogen de kogels door de kamer. De bende had zich in vier groepen
verdeeld en ze schoten in de hoeken van het huis. Over ons hoofd vlogen de
splinters alle kanten op. Er waren momenten dat het even stil was, en dan
werd er weer een salvo schoten afgevuurd en vlogen er meer splinters rond.
Maar ik was helemaal niet bang. Ik lag er volkomen rustig bij, hoewel ik een
van de afschuwelijkste gebeurtenissen uit mijn leven meemaakte, want ik was
ervan overtuigd dat de Heer me zou beschermen zolang ik het woord Gods
verkondigde en zijn leringen volgde, en dat deed Hij ook.

‘Blijkbaar raakte de bende ontmoedigd, want ze gingen weg. Toen we de vol-
gende ochtend naar buiten gingen, vonden we een groot aantal hardhouten
stokken. Soortgelijke stokken waren gebruikt om in het zuiden andere zende-
lingen te slaan.’ (The Teachings of George Albert Smith, Robert McIntosh en
Susan McIntosh [1996], p. 194.)
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Vraag:

• Hoe zouden jullie het vertrouwen kenschetsen dat George Albert Smith in zijn
roeping en in de Heer had?

• Wat leerde hij over gehoorzaamheid aan de influisteringen van de Geest?

George en Lucy Smith werden gezegend met twee dochters en een zoon

Bespreek hoe echtparen zich kunnen voelen die geen kinderen kunnen krijgen.
Vertel dat George Albert en Lucy Smith graag kinderen wilden hebben. Toen er
jarenlang geen kinderen kwamen, raakte Lucy ontmoedigd. Laat een cursist het
volgende voorlezen:

‘Toen ze na ruim vier jaar huwelijk nog steeds kinderloos waren, begonnen
George en Lucy naar een gezin te verlangen. Op een dag kwam president
Woodruff op bezoek. Hij vroeg aan Lucy of ze kinderen had. “Nee, opa,” ant-
woordde ze, en ze barstte in tranen uit, “hoe graag we ze ook willen, we hebben

‘We moesten over deze kleine berg heen om het huis van de heer McKelvin te
bereiken. We gingen langzaam vooruit en moesten vaak stoppen. We schuifel-
den bijna, we voelden met iedere voet de volgende stap, en we hielden één
hand tegen de bergwand aan. Ouderling Stout liep voor me, en ik voelde de
harde ondergrond van het pad onder mijn voeten. Ik liep iets bij de bergwand
vandaan, die als gids en steun had gediend. Toen ik een paar stappen bij de
bergwand vandaan had gezet, kreeg ik het gevoel dat ik meteen stil moest staan,
dat er iets mis was. Ik riep ouderling Stout en hij antwoordde mij. Uit de rich-
ting van zijn stem bleek dat ik me op het verkeerde pad bevond. Daarom ging
ik terug totdat ik weer bij de bergwand was, waarna ik mijn weg voortzette.
Hij liep slechts enkele passen voor mij uit, en al snel kwamen we bij een hek.
In het donker voelden we voorzichtig met onze handen en voeten om erachter
te komen of het veilig was om erover te klimmen. We besloten dat het veilig
was en deden een poging. Toen ik bovenop het hek zat, viel mijn koffer open
en alles viel op de grond. In het donker probeerde ik alles te vinden, en ik
was ervan overtuigd dat ik het meeste had teruggevonden.

‘We kwamen om een uur of elf veilig op onze bestemming aan. Ik merkte al
snel dat ik mijn kam en mijn borstel was kwijtgeraakt, en de volgende och-
tend gingen we terug naar de plek van het voorval. Ik vond mijn spullen, en
toen ik daar toch was, werd ik nieuwsgierig om te zien wat er die voorgaande
avond gebeurd was toen ik in het donker bijna verdwaald was. Als zendelin-
gen droegen we schoenspijkers in de zolen van onze schoenen, zodat ze lan-
ger mee zouden gaan, daarom kon ik gemakkelijk onze voetsporen volgen. Ik
herleidde mijn stappen tot het punt waar mijn sporen van de bergwand afwe-
ken, en ik zag dat ik in het donker naar de rand van een diepe afgrond was
gelopen. Nog één stap en ik zou naar beneden zijn gevallen, in de rivier, en
zijn verdronken. Ik voelde me niet goed toen ik besefte hoe dicht ik bij de
dood was gekomen. Ik was ook uitermate dankbaar dat mijn hemelse Vader
me beschermd had. Ik heb altijd het gevoel gehad dat als je het werk van de
Heer doet en Hem om hulp en bescherming vraagt, Hij ons zal leiden en op
ons zal letten.’ (Teachings of George Albert Smith, pp. 194–195.)
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In november 1899 kregen ze nog een dochter, en in september 1905 baarde Lucy
een zoon. Deze kinderen brachten George Albert en Lucy Smith veel vreugde. Hun
kinderen waren een grote zegen voor hen.

er geen.” “Ga zitten”, zei de president. Hij legde zijn handen op haar hoofd
en zegende haar dat ze kinderen zou krijgen. Binnen een jaar, op 19 november
1895, werd er een dochter geboren.’ (Pusey, Builders, p. 220.)
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DEEL 2: DE REST VAN ZIJN LEVEN

HISTORISCHE ACHTERGROND

George Albert Smith was 42 jaar lid van het Quorum der Twaalf Apostelen (van
zijn 33ste tot zijn 75ste) en zes jaar president van de kerk (van 1945 tot 1951). Zijn
tijd als apostel en president van de kerk omspande twee wereldoorlogen en een
lange economische crisis. In deze jaren vloog ook het eerste vliegtuig bij Kitty Hawk
(1903) en vond de eerste supersonische vlucht plaats (1947), wat een opmerkelijke
technologische vooruitgang was. Nadat George Albert Smith als lid van het Quorum
der Twaalf Apostelen was geroepen, betaalde de kerk haar schulden af en werd in
de loop der jaren een toonbeeld van financiële verantwoordelijkheid.

In 1945, het jaar dat George Albert Smith president werd, had de kerk bijna 980
duizend leden, 153 ringen, 38 zendingsgebieden en acht tempels. In 1951, het jaar
van zijn overlijden, had de kerk bijna 1,2 miljoen leden, 191 ringen, 42 zendings-
gebieden en acht tempels. (Zie 2003 Church Almanac [2003], pp. 473, 632.)

GEBEURTENISSEN, HOOGTEPUNTEN EN LERINGEN

George Albert Smith werd tot apostel geordend

Vraag de cursisten wat zij zich herinneren van de belofte aan George Albert Smith
in zijn patriarchale zegen. Vertel dat de zegen die Zebedee Coltrin op 16 januari
1884 uitsprak, uitkwam toen George Albert Smith als apostel werd geroepen. Leg
uit dat roepingen in de begintijd van de kerk vaak zonder een voorafgaand gesprek
tijdens een conferentie bekendgemaakt werden. Vertel dat George Albert Smith op
dinsdag 6 oktober 1903 door zijn werk niet in staat was om de algemene conferentie
bij te wonen. Hij schreef in zijn dagboek:

Vraag:

• Hoe was George Albert Smith, ondanks zijn gevoelens van onbekwaamheid, op
deze belangrijke roeping voorbereid?

• Hoe kunnen jullie meer zelfvertrouwen krijgen om roepingen in de kerk te
aanvaarden en te vervullen?

‘Om half vier ging ik naar huis om met mijn kinderen naar de kermis te gaan.
Ik werd bij de deur opgewacht door zuster Nellie C. Taylor die me bijzonder
oprecht feliciteerde. Ik was eerst in de war, maar al snel vertelde ze me dat er
’s middags was besloten dat ik lid van het Quorum der Twaalf Apostelen zou
worden. Ik dacht dat ze zich vergiste en zei dat ook. Ze raakte in de war en
ging terug naar de Tabernakel om erachter te komen of ze zich vergist had.
Toen ik haar en anderen later tegenkwam, bevestigden zij het gerucht. Ik was
met stomheid geslagen en kon nauwelijks geloven dat het waar was, hoewel
ik wist dat ik op een dag mijn vader zou opvolgen, zoals in mijn patriarchale
zegen stond die ik van Zebedee Coltrin had ontvangen.

‘Ik voelde me niet bekwaam of waardig, maar als de Heer mij roept, zal ik mijn
uiterste best doen.’ (The Teachings of George Albert Smith, Robert McIntosh en
Susan McIntosh [1996], p. XXI.)
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Ouderling George Albert Smith maakte een lijst met levensdoelen

Laat de cursisten ‘Hij had zijn eigen geloofsbelijdenis’ in het boek voor de cursist
voorlezen (p. 133), en zet op het bord minimaal zes beginselen die George Albert
Smith wilde naleven (uw lijst kan de onderstaande beginselen omvatten). Vraag de
cursisten hoe iemand door de volgende beginselen in staat kan worden gesteld om
een betere discipel van Christus te zijn:

• ‘Vriendschap sluiten met mensen zonder vrienden.’

• ‘Vreugde vinden in het zorgen voor de armen.’

• ‘De zieken en de bedroefden bezoeken en in hen het verlangen opwekken om
door middel van geloof te genezen.’

• ‘De waarheid verkondigen waardoor de mensen begrip en zegeningen kunnen
ontvangen.’

• ‘De verdwaalde opzoeken en hem aansporen een rechtschapen en gelukkig
leven te leiden.’

• ‘[Mensen] door liefde aanmoedigen het goede te doen.’

• ‘Aan de oplossing van [hun] problemen bijdragen.’

• ‘De publiciteit van hoge posities vermijden en de vleierij van onattente vrienden
ontmoedigen.’

• ‘Niet opzettelijk iemands gevoelens kwetsen, ook niet als hij mij iets aangedaan
heeft.’

• ‘Zelfzucht en afgunst overwinnen en mij verheugen in het succes van alle
kinderen van onze hemelse Vader.’

• ‘Voor niemand een vijand zijn.’

• De plicht en het voorrecht vervullen om de waarheid van het evangelie te
verbreiden.

Moedig de cursisten aan om enkele beginselen te kiezen, en ernaar te streven die
hun hele leven toe te passen.

George Albert Smith had zijn hele leven ernstige gezondheidsproblemen

Lees het volgende voor:

Leg uit dat George Albert Smith vanaf 1909 vier jaar lang ernstig ziek was. Dat was
een frustrerende tijd voor ouderling Smith omdat hij zo graag het werk van de Heer
deed, maar dat niet kon. Laat een cursist de laatste alinea voorlezen van ‘Hij bleef
in moeilijke tijden standvastig en getrouw’ in het boek voor de cursist (pp. 131–132).
Vraag: Waarom is het belangrijk om altijd de wil van God te doen?

Vertel dat George Albert Smith een keer een diepgaande geestelijke ervaring had
toen hij in St. George (Utah) van een ernstige ziekte aan het herstellen was. Laat

‘George Albert Smith was niet met een sterk lichaam gezegend, en dat bracht
hem en zijn gezin veel leed. Hij had veel verschillende gezondheidsproble-
men. (...) Maar ondanks zijn problemen werkte hij graag. Hij deed vaak meer
dan er van hem verwacht werd en meer dan goed voor zijn gezondheid was.
Zowel zijn vrienden als zijn arts waarschuwden hem om het rustiger aan te
doen, maar dat deed hij niet.’ (Glen R. Stubbs, ‘A Biography of George Albert
Smith, [proefschrift, Brigham Young University, 1974], p. 99.)
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een cursist ‘Wat heb je met mijn naam gedaan?’ in het boek voor de cursist voorlezen
(p. 134). Vraag:

• Wie van jullie is naar een voorouder vernoemd? Wat voor verantwoordelijkheid
voel je omdat je die naam hebt gekregen?

• Hoe werd ouderling Smith door die droom gesterkt?

• Waarom is het goed voor ons om geregeld te evalueren wat we met de naam
van de Heiland hebben gedaan?

Lees het volgende getuigenis voor van president George Albert Smith:

De bediening van George Albert Smith werd door liefde gekenmerkt

Laat twee cursisten ‘Door naastenliefde op zoek naar mogelijkheden om te dienen’
en ‘Door naastenliefde tijd vrijmaken voor anderen’ voorlezen, in het boek voor de
cursist (pp. 138–139). Laat een andere cursist het volgende verhaal voorlezen dat
president Thomas S. Monson, raadgever in het Eerste Presidium, heeft verteld.
Terwijl de cursisten luisteren, laat u ze nadenken over de sterke punten in de
bediening van George Albert Smith.

Vraag:

• Hoe voel je je als iemand erg aardig voor je is?

• Hoe kunnen wij liefde voor anderen ontwikkelen en een verlangen om hen te
dienen?

‘Junius Burt uit Salt Lake City, die heel lang bij de reinigingsdienst van die stad
heeft gewerkt, vertelde het volgende aangrijpende en inspirerende verhaal.
Op een koude winterochtend was de ploeg waar hij mee werkte bezig grote
stukken ijs te verwijderen van de rioolputten op straat. De vaste ploeg werd
bijgestaan door tijdelijke hulpkrachten die het werk hard nodig hadden. Een
van die tijdelijke krachten droeg slechts een dunne trui en had erg onder de
kou te lijden. Een slanke man met een verzorgde baard bleef bij de ploeg staan
en vroeg aan de werker: “U hebt wel wat meer nodig dan die trui op een och-
tend als deze. Waar is uw jas?” De man antwoordde dat hij geen jas had. De
bezoeker trok zijn eigen jas uit, gaf die aan de man en zei: “Deze jas is voor u.
Hij is van goede wol gemaakt en zal u warm houden. Ik werk hier toch vlak
tegenover.” De straat heette South Temple. De barmhartige Samaritaan die
zonder jas naar zijn werk in het bestuursgebouw van de kerk liep, was president
George Albert Smith van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste
Dagen. Deze onzelfzuchtige, edelmoedige daad toonde zijn milde hart. Hij
was zeker zijn broeders hoeder.’ (Zie De Ster, juli 1990, p. 42.)

‘Ik ben de afgelopen jaren in een dal der schaduw des doods geweest, zo dicht
bij de andere kant dat ik zeker weet dat ik [zonder] de speciale zegeningen van
onze hemelse Vader hier niet had kunnen blijven. Maar nooit is het getuigenis
waarmee mijn hemelse Vader me heeft gezegend, verzwakt. Hoe dichter ik bij
de andere kant kwam, hoe groter mijn overtuiging werd dat het evangelie
waar is. Nu mijn leven is gespaard, getuig ik met vreugde dat ik weet dat het
evangelie waar is, en met heel mijn ziel bedank ik mijn hemelse Vader dat Hij
mij dat geopenbaard heeft.’ (Teachings of George Albert Smith, p. 190.)
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Hij zette zich in om de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van de kerk
vast te leggen

Vraag de cursisten of er monumenten of standbeelden bij hen in de buurt zijn.
Bespreek waarom mensen of landen monumenten oprichten en wat het doel van
monumenten is. Vraag de cursisten naar enkele monumenten en historische plaatsen
die de kerk heeft behouden. Bespreek wat ouderling George Albert Smith als lid
van het Quorum der Twaalf Apostelen in 1937 in een brief over het oprichten van
monumenten heeft gezegd:

Vertel dat ouderling George Albert Smith, onder leiding van president Heber J. Grant,
zich ervoor inzette dat de geschiedenis van de heiligen der laatste dagen niet ver-
geten zou worden. Zijn inspanningen om verschillende plekken te behouden,
leidde ertoe dat er overal in de Verenigde Staten gedenktekens en monumenten
werden opgericht. Het openluchtspel bij de heuvel Cumorah, waar in 1937 mee is
begonnen, trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Dat is het resultaat van een aankoop
die in 1928 plaatsvond en waar 27 jaar aan was gewerkt. Een ander monument waar
hij persoonlijk belangstelling voor had, was het ‘This is the place’-monument, een
belangrijk historisch monument in de Salt Lake Valley.

George Albert Smith werd de achtste president van de kerk

Vertel dat George Albert Smith tijdens de algemene oktoberconferentie in 1945,
vlak na het einde van de Tweede Wereldoorlog, voor het eerst als president van
de kerk presideerde. Laat een cursist ‘Hij werd als president van de kerk geroepen’
voorlezen, in het boek voor de cursist (p. 136). Vraag:

• Hoe was George Albert Smith voorbereid om op dat moment president van de
kerk te worden?

• Wat was volgens jullie het belangrijkste aspect van zijn voorbereiding om president
van de kerk te worden?

President George Albert Smith droeg bij aan de genezing van de getroffen landen

Laat de cursisten zich voorstellen hoe het zou zijn om met leden van de kerk om
te gaan die eerst deel van een vijandig land uitmaakten. Leg uit dat de leden van
de kerk na de Tweede Wereldoorlog de kans hadden om die ervaring op te doen.
Bestudeer en bespreek in uw eigen woorden ‘Hij stuurde een vredesapostel’ en ‘Hij
sprak met de president van de Verenigde Staten’ in het boek voor de cursist (pp.
137–138). Vraag dan:

• Wie stuurde president Smith als vredesapostel om de heiligen in het door oorlog
verscheurde Europa te helpen? (Ouderling Ezra Taft Benson.)

• Hoe kan het evangelie oorlogswonden genezen?

Lees met de cursisten ‘De Heer zal onze strijd strijden’ in het boek voor de cursist
(p. 142). Vraag: Hoe beschermt en versterkt de Heer zijn volk?

‘Het is gebruikelijk een monument op te richten om de herinnering aan iemand
te behouden. Ook grote gebeurtenissen zijn door monumenten blijvend in het
geheugen van mensen gegrift. In dit deel van de wereld zijn veel belangrijke
locaties en gebeurtenissen die vergeten waren, en de mensen vonden het ver-
standig om ze op aanmerkelijke wijze te markeren zodat de aandacht van de vol-
gende generaties op de belangrijke gebeurtenissen worden gevestigd.’ (Stubbs,
‘Biography of George Albert Smith’, p. 254.)
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Bespreek het aantal oorlogen en conflicten in de hedendaagse wereld. Bespreek
met de cursisten de volgende gedeelten in het boek voor de cursist: ‘Er kan vrede
in een door oorlog verscheurde wereld zijn’ (p. 135), ‘Onheil voorkomen moet op
de manier van de Heer gedaan worden’ (p. 141), en ‘Alleen met de Geest kan de
mens duurzame vrede bereiken’ (p. 141).

President Smith had veel kijk op het zendingswerk

Vertel dat George Albert Smith een groot zendeling voor de kerk was. Hij was
vooral goed in het wegnemen van vooroordelen over de kerk. Hoewel zijn bedie-
ning als president minder dan zes jaar duurde, was het een belangrijke tijd in de
geschiedenis van de kerk.

Laat cursisten de volgende gedeelten uit het boek voor de cursist voorlezen: ‘We gaan
naar alle delen van de wereld’, ‘Het evangelie zal met verbeterde technologie ver-
kondigd worden’ en ‘Miljoenen zullen de waarheid aanvaarden’ (p. 135). Vraag dan:

• In welke opzichten zijn deze uitspraken profetisch?

• Hoe maakt de Heer gebruik van technologie om het evangelie over de hele
wereld te verspreiden?

Lees de volgende uitspraak voor van president George Albert Smith:

Vraag: Hoe gaat deze opdracht aan de leden van de kerk tegenwoordig in vervulling?

Hij streefde ernaar om de heiligen op de komst van de Heer voor te bereiden

Deel de klas op in vier groepen en laat iedere groep een van de volgende gedeelten
in het boek voor de cursist lezen en bestuderen:

• ‘Hij waarschuwde voor de oordelen in de laatste dagen’ (p. 140).

‘We leven in een geweldig tijdperk. Het zal niet lang meer duren voordat de
dienstknechten van de Heer in groten getale naar alle landen op aarde zullen
gaan. (...)

‘We moeten het evangelie in Zuid-Amerika verkondigen, waar we nauwelijks
zijn geweest. We moeten het evangelie in alle Afrikaanse landen verkondigen,
waar we nog helemaal niet zijn geweest. We moeten het evangelie in Azië
prediken. En ik kan zo doorgaan en alle landen in de wereld noemen waar we
nog geen toegang hebben. Ik kijk naar Rusland als een van de vruchtbaarste
gebieden om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. En als ik me niet
vergis, zal het niet lang duren voordat de mensen daar het verlangen zullen
hebben om iets te weten te komen over het evangelie dat het leven van zo
veel mensen heeft veranderd. Er zijn enkele mensen uit dat land die lid van de
kerk zijn — goede, vaardige mensen die, als de tijd rijp is, geroepen kunnen
worden om terug naar hun vaderland te gaan en de boodschap te verkondigen
die voor alle mensen zo noodzakelijk is. Broeders, het is onze belangrijkste
taak om alle fundamentele waarheden, alle regels en verordeningen die ons
voorbereiden op het eeuwige leven, namelijk het evangelie van Jezus Christus,
te verkondigen. Totdat we dat volledig hebben gedaan, zullen we niet alle
zegeningen ontvangen die we anders zouden krijgen. Laten we daarom ons huis
op orde brengen, onze jongens, meisjes en onszelf voorbereiden, zodat we, als
we geroepen worden om naar verschillende landen te gaan, voorbereid zullen
zijn. Dat is onze grote zending.’ (Conference Report, oktober 1945, p. 119.)
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• ‘De wereld is geestelijk ziek’ (p. 140).

• ‘Velen zijn van een waar geloof in God afgevallen’ (p. 140).

• ‘Het is geen hopeloze situatie’ (p. 141).

Laat iedere groep bespreken hoe deze leringen van president George Albert Smith
mensen helpen bij hun voorbereiding op de komst van de Heer en hoe die bood-
schappen tegenwoordig van toepassing zijn. Laat ze ook vaststellen hoe zij de
raad en waarschuwingen in deze uitspraken in acht kunnen nemen. Na een korte
groepsbespreking laat u uit iedere groep een cursist samenvatten wat ze besproken
hebben.

Hij gaf een krachtig getuigenis

Vraag de cursisten naar enkele krachtige getuigenissen die ze hebben gehoord.
Bespreek enkele voorbeelden van een getuigenis in ‘Ik weet dat mijn Verlosser
leeft’ in het boek voor de cursist (pp. 142–143). Vraag dan:

• Waardoor wordt een getuigenis krachtig voor de mensen die het horen?

• Hoe kunnen jullie een sterk getuigenis ontwikkelen en de moed verzamelen om
het vaak te geven?

Vertel over een gebeurtenis dat u een krachtig getuigenis hoorde, en hoe dat getui-
genis uw leven heeft beïnvloed. Geef uw getuigenis.
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DEEL 1: ZIJN JONGE JAREN

HISTORISCHE ACHTERGROND

In 1873, vier jaar voordat president Brigham Young overleed, kregen David en
Jennette Evans McKay een zoon. Hun baby, die zij David Oman noemden, werd in
Huntsville (Utah) geboren. Hij was hun eerste zoon en hun derde kind. Toen David
O. McKay werd geboren, zou het nog twintig jaar duren voordat Utah een staat
werd. Slechts vier jaar eerder was de transcontinentale spoorweg voltooid, en begon
het einde van de relatieve isolatie van Utah aan te breken.

Zeven jaar na de geboorte van deze baby sloeg het onheil toe bij het gezin McKay.
Beide oudere zussen overleden. Het ene meisje overleed aan reumatische koorts,
het andere meisje aan een longontsteking. Ze stierven allebei in dezelfde week. De
meisjes werden naast elkaar in hetzelfde graf gelegd.

David O. McKay studeerde af aan de University of Utah, waar hij ook Amerikaans
voetbal speelde. President McKay was de eerste president van de kerk die in de Salt
Laketempel trouwde.

GEBEURTENISSEN, HOOGTEPUNTEN EN LERINGEN

David O. McKay ontdekte al op jonge leeftijd wat openbaring was

Vraag de cursisten naar de eerste keer dat zij zelf een gebed uitspraken. Laat ze over
de omstandigheden van dat gebed nadenken.

Vertel dat David O. McKay nog geen acht jaar oud was toen zijn vader werd voor
twee jaar naar Schotland op zending werd geroepen. Toen zijn vader vertrok, was
zijn moeder hoogzwanger. Zijn vader vroeg David om ‘voor zijn moeder te zorgen’,
wat hij oprecht probeerde. Soms was hij bang, voor zichzelf en het gezin. Op een
avond kreeg hij de bevestiging dat de Heer over hem waakte. Laat de cursisten ‘Als
kind leerde hij wat openbaring was’ lezen, in het boek voor de cursist (pp. 146–147).
Vraag dan: In welk opzicht werd David O. McKay door deze ervaring geholpen om
in de openbaringen aan de profeet Joseph Smith te geloven?

Hij bewees zijn moeder eer

Vertel dat president David O. McKay vaak liefdevol over zijn ouders sprak, die zijn
leven buitengewoon hadden beïnvloed. Uit het volgende eerbetoon aan zijn moe-
der blijken zijn gevoelens inzake het moederschap. Bespreek het eerbetoon en vraag
de cursisten naar hun idealen voor hun toekomstige ouderschap.

‘Ik kan geen vrouwelijke deugd bedenken die mijn moeder niet bezat.
Ongetwijfeld hebben veel jongeren grote waardering voor de liefde en
onzelfzuchtige toewijding van hun moeder. Maar ik zeg dit als volwassen
man, nu ik met een rustig oordeel de feiten objectief kan weergeven. In de
ogen van haar kinderen, en alle anderen die haar goed kenden, was ze mooi
en beschaafd. Hoewel pittig, was ze niet humeurig, maar juist beheerst. In
haar donkerbruine ogen kon je onmiddellijk een opborrelende emotie waar-
nemen, die ze echter altijd perfect onder controle had.

‘In het huishouden was ze zuinig maar toch uitzonderlijk vrijgevig, net als haar
vader, om in het welzijn en het onderwijs van haar kinderen te voorzien. Het
was haar grootste doel om ervoor te zorgen dat het gezin de fijnste plek op 
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Vraag: Waar had David O. McKay na de dood van zijn moeder spijt van?

Hij leerde veel van zijn vader

Leg uit dat David O. McKay van zijn vader leerde werken. Zijn vader vertelde zijn
zoons niet precies wat ze op de boerderij moesten doen, maar hij vroeg: ‘Jongens,
wat zijn jullie plannen vandaag?’ Door deze aanpak leerden ze beslissingen nemen
en hadden ze het gevoel dat de boerderij niet alleen van hun vader was, maar ook
van hen. (Zie McKay, Home Memories, p. 7.) Die leerschool was belangrijk toen hun
vader in 1881 werd geroepen om in Schotland op zending te gaan, en zij voor de
boerderij moesten zorgen. David was pas zeven jaar oud toen zijn vader werd
geroepen. Omdat hij verantwoordelijk was voor de boerderij, werd David O.
McKay snel volwassen.

Voor meer informatie over zijn jeugd kunt u ‘Al op jonge leeftijd had hij belang-
rijke taken’ in het boek voor de cursist lezen en bespreken (p. 146). Vraag:

• Wat voor moeilijkheden zou de jonge David in de afwezigheid van zijn vader
hebben gehad?

• Wat voor moeilijkheden hebben jullie in je jeugd gehad waar je nu voordeel bij
hebt?

Zijn motto luidde: ‘Doe het goed.’

Herinner de cursisten aan het motto van president John Taylor, in een eerdere les.
Vraag of iemand zich dat motto herinnert. Vraag of er cursisten zijn die een persoon-
lijk of gezinsmotto hebben gekozen sinds het motto van president Taylor is besproken.
Leg uit dat president Taylor en zijn motto indruk op de jonge David O. McKay
hadden gemaakt. Lees de volgende uitspraak van president David O. McKay voor:

‘Aan de muur achter het spreekgestoelte in het gebouw waar ik als jongen op
zondag naar de kerk ging, hing lange tijd een grote foto van wijlen president 

aarde voor haar man en kinderen zou zijn, wat ze van nature uitstekend deed.
Hoewel ze onzelfzuchtig aan haar gezin was toegewijd, leerde ze ieder van ons
kleine liefdediensten verrichten. (...)

‘Moeder verliet ons toen ze nog jong was, pas 54. In de jaren daarna heb ik
vaak gewenst dat ik haar als jongeman had verteld dat mijn liefde voor haar
en het besef van haar liefde en vertrouwen, mij in mijn onstuimige jeugd meer
dan eens de kracht had gegeven om mijn naam onbevlekt te houden. (...)

‘Mijn ziel is vol dierbare herinneringen aan mijn moeder die voor het slapen-
gaan met ons bad, mijn broer en mij liefdevol toedekte en ons lief een nachtkus
gaf. We waren toen te jong en ondeugend om haar toewijding ten volle te
kunnen waarderen, maar niet te jong om te weten dat moeder van ons hield.

‘Het besef dat mijn moeder van mij hield, en mijn bereidwilligheid om mij aan
de regels van mijn voorbeeldige vader te houden, hebben mij in mijn onstuimige
jeugd meer dan eens doen omkeren als ik op de drempel van verleiding stond.

‘Als iemand mij zou vragen waaraan de wereld het meest behoefte heeft,
zou ik prompt het volgende antwoord geven: aan verstandige moeders en
ten tweede aan voorbeeldige vaders.’ (Llewelyn R. McKay, Home Memories of
President David O. McKay [1956], p. 3–4.)
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Vraag: Wat voor invloed heeft een sterke toewijding aan een motto als ‘Het
koninkrijk van God of niets’ op beslissingen om de geboden te onderhouden? Te
trouwen? Op zending te gaan? Naar de kerk te gaan? Naar verschillende soorten
muziek te luisteren? Een opleiding te volgen?

Bespreek met de cursisten ‘Doe het goed’ in het boek voor de cursist (pp. 147–148),
en laat ze een motto opzoeken dat David O. McKay het grootste deel van zijn leven
gebruikte. Vraag:

• Waarom kan het zien van die inscriptie een keerpunt in het leven van ouderling
McKay zijn geweest?

• Hebben jullie soortgelijke keerpunten in je leven gehad? Wat was daar de aan-
leiding voor?

Hij vervulde een zending in Schotland

Vertel dat David O. McKay werd geroepen om in Groot-Brittannië een zending te
vervullen, en dat hij het grootste deel van zijn zending in Schotland doorbracht,
het land waar zijn vader op zending was toen David nog een jongetje was. Bespreek
de volgende zendingservaring waar hij later het volgende over heeft gezegd:

‘Na enkele bijeenkomsten op een conferentie in Glasgow (Schotland), hadden
we een opmerkelijke priesterschapsbijeenkomst. Ik herinner me de intensiteit
van de inspiratie van die bijeenkomst nog als de dag van gisteren. Iedereen
voelde dat de Geest van de Heer in rijke mate werd uitgestort. Iedereen was
waarlijk één van hart en één van geest. Nog nooit had ik een dergelijke emo-
tie ervaren. Het was een manifestatie waarom ik in de heuvels en de weiden
als twijfelende jongeman in stilte uiterst oprecht had gebeden. Voor mij was
het de bevestiging dat oprecht gebed “eens, ergens” wordt beantwoord. (...)

‘In die situatie heeft James L. McMurrin mij iets gezegd wat later profetisch bleek
te zijn. Door nauw met hem samen te werken, was het mij duidelijk geworden
dat James McMurrin een parel was. Zijn geloof in het evangelie was onvoor-
waardelijk. Er is nooit iemand geboren die loyaler was aan wat hij juist achtte
dan hij. Toen hij zich dus tot mij wendde met wat volgens mij toen meer een
waarschuwing dan een belofte was, maakten zijn woorden diepe indruk op mij.
De woorden van de Heiland parafraserend, zei broeder McMurrin toen: “Ik
wil u zeggen, broeder David, dat Satan verlangd heeft u te ziften als de tarwe,
maar God is u indachtig.” [Zie Lucas 22:31.] Daar voegde hij aan toe: “Als u uw
geloof behoudt, zult u in de leidinggevende raden van de kerk plaatsnemen.”

John Taylor, en daaronder, in wat volgens mij gouden letters waren, deze zin:
‘Het koninkrijk van God of niets.’

‘Ik was er als kind al diep van onder de indruk, jaren voordat ik de uitspraak
goed begreep. Ik bleek toen al te beseffen dat er geen andere kerk of organisa-
tie is die de perfectie benadert of de goddelijkheid bezit die de kerk van Jezus
Christus kenmerkt. Als kind voelde ik dat intuïtief; in mijn jeugd raakte ik er
grondig van overtuigd; en nu koester ik het als een vaste overtuiging in mijn
ziel.’ (Cherished Experiences from the Writings of President David O. McKay, Clare
Middlemiss, herziene editie [1976], p. 15.)
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Vraag:

• Wat betekent volgens jullie de zinsnede ‘dat Satan mij als de tarwe had willen
ziften’? (Zie Lucas 22:31.)

• Door welk besef werd ouderling McKay gesterkt om zich voor te nemen verlei-
dingen te weerstaan?

• Wat kunnen wij doen om verleidingen te weerstaan?

Onderwijs is een edel beroep

Vraag de cursisten waarom zij een opleiding volgen. Bespreek de mogelijkheden
die ze hebben om anderen te onderwijzen. Leg uit dat David O. McKay eerst in
Huntsville (Utah) naar school ging, toen hij een jaar of veertien was voor twee jaar
naar de Weber Stake Academy in Ogden (Utah) ging, waarna hij naar de school in
Huntsville terugkeerde om daar les te geven. Vervolgens ging hij naar de University
of Utah waar hij in 1897 cum laude afstudeerde. Na zijn zending ging hij in 1899
aan de Weber Stake Academy lesgeven, waar hij in 1902 directeur werd.

Lees enkele of alle van de volgende leringen van president David O. McKay over
onderwijs, en bespreek wat daarin over onderwijs gezegd wordt:

‘Ik heb meer dan eens tegen leerkrachten gezegd: Als u uw klassen een gedachte
meegeeft, al is het maar één gedachte per les, dan zult u merken dat ze de klas
tevreden verlaten. Maar het is uw plicht om die nieuwe gedachte mee te geven.’
(Gospel Ideals: Selections from the Discourses of David O. McKay [1953], p. 439.)

‘De verschillende levens van andere mensen worden wegwijzers voor ons, ze
wijzen de weg naar een nuttig en gelukkig leven of naar een zelfzuchtig en
ellendig leven. Het is belangrijk dat we, zowel in wat we doen als in wat we
lezen, het gezelschap zoeken van de beste en edelste mannen en vrouwen.’
(Gospel Ideals, p. 439.)

‘De kerk vindt onderwijs belangrijk. Het hele doel van de organisatie is om
waarheid onder de mensen te verspreiden. Leden van de kerk worden aan-
gemoedigd om kennis te vergaren door middel van studie, geloof en gebed,
en te streven naar alles wat deugdzaam, liefelijk, of eerzaam of prijzens-
waardig is. (...)

‘Op dat moment gingen er verleidingen door mijn hoofd die op mijn pad
waren gekomen, en ik besefte zelfs meer dan president McMurrin of wie dan
ook, hoe waar zijn woorden waren toen hij zei dat Satan mij als de tarwe had
willen ziften. Toen ik mij daar ter plekke voornam om trouw te blijven, kreeg
ik ook het verlangen om mijn medemens te dienen; en toen besefte ik ook,
althans ten dele, wat ik verplicht was aan de zendeling die de boodschap van
het herstelde evangelie aan mijn grootvader en grootmoeder had gebracht,
die de boodschap jaren daarvoor in het noorden van Schotland en in het zuiden
van Wales hadden aanvaard.

‘Ik vraag God u te blijven zegenen. (...) Laat verleiding u niet op een dwaalspoor
brengen.’ (Conference Report, oktober 1968, p. 86.)
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Vraag:

• In hoeverre was de opvatting van David O. McKay over onderwijs volgens jullie
anders dan of soortgelijk aan die van hedendaagse onderwijsinstellingen?

• Wat is volgens jullie het doel van onderwijs?

• Hoe kunnen jullie aan de verantwoordelijkheid beantwoorden om opgeleid te
worden en tegelijkertijd dicht bij de Heer te blijven?

Lees en bespreek Leer en Verbonden 88:77–81.

‘Een van de fundamentele leerstellingen van de kerk is dat eeuwig heil op kennis
gebaseerd is; want er staat in de openbaring: “Het is voor een mens onmoge-
lijk om in onwetendheid gered te worden” (LV 131:6).’ (Gospel Ideals, p. 440.)

‘Kennis vergaren is belangrijk, maar die kennis toepassen is veel belangrijker.
Wijsheid is de juiste toepassing van kennis; en een goede opleiding — een
opleiding die de kerk belangrijk vindt —is de juiste toepassing van kennis om
een edel en goddelijk karakter te ontwikkelen.

‘Iemand kan veel kennis van geschiedenis of wiskunde hebben; hij kan deskun-
dig zijn in psychologie, biologie of astronomie; hij kan alle ontdekte waarheden
op het gebied van geologie en natuurwetenschappen hebben; maar als hij naast
die kennis niet een verheven ziel heeft waardoor hij wordt aangespoord om
eerlijk met zijn medemens om te gaan, deugdzaam en heilig door het leven te
gaan, is hij niet echt een geleerd mens.

‘Karaktervorming is het doel van een goede opleiding; en natuurwetenschap-
pen, geschiedenis en literatuur zijn slechts middelen om dat doel te bereiken.
Het karakter wordt niet door toeval gevormd, maar door voortdurend het goede
te denken en te doen.

‘Met goed onderwijs willen we niet alleen goede wiskundigen, bekwame taal-
kundigen, voortreffelijke geleerden of briljante schrijvers en dichters voortbren-
gen, maar ook eerlijke mensen, met deugd, matigheid en broederlijke liefde —
mensen die vinden dat deugden als waarheid, rechtvaardigheid, wijsheid,
liefdadigheid en zelfbeheersing de basis zijn van een succesrijk leven.’ (Gospel
Ideals, p. 440.)
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DEEL 2: DE REST VAN ZIJN LEVEN

HISTORISCHE ACHTERGROND

David O. McKay werd in 1906, op 32-jarige leeftijd, als apostel geroepen, en hij is
63 jaar lang in dat ambt werkzaam geweest. In 1951 werd hij president van de kerk,
in een tijd dat de omstandigheden voor twee dingen gunstig waren: de vestiging van
de kerk als belangrijke organisatie in een groot deel van de wereld en de samen-
voeging van veel programma’s van de kerk waardoor de leden het evangelie beter
konden leren en naleven. Er werden tempels gebouwd in Zwitserland (1955),
Nieuw-Zeeland (1958) en Engeland (1958). Voor veel leden van de kerk buiten de
Verenigde Staten werd de tempel beter bereikbaar.

Naast de bewondering en toewijding van de leden van de kerk, werd president
David O. McKay ook door veel organisaties erkend voor zijn verheffende invloed.
Hij ontving verscheidene eredoctoraten van universiteiten, en veel onderscheidin-
gen en erelidmaatschappen van overheids- en bedrijfsinstanties, waaronder de Blue
Key National Honor Fraternity (een vrijwilligersorganisatie), de Boy Scouts of America,
en de Sons of Utah Pioneers.

In 1951, het jaar dat David O. McKay president werd, had de kerk bijna 1,2 miljoen
leden, 191 ringen, 42 zendingsgebieden en acht tempels. In 1970, het jaar van zijn
overlijden, had de kerk 2,9 miljoen leden, 537 ringen, 92 zendingsgebieden en 13
tempels. (Zie 2003 Church Almanac [2003], pp. 473, 632.)

GEBEURTENISSEN, HOOGTEPUNTEN EN LERINGEN

Hij werd als apostel geroepen

Vraag de cursisten of ze zich ooit onbekwaam of overweldigd hebben gevoeld toen
ze een roeping ontvingen. Leg uit dat ouderling David O. McKay tegelijkertijd als
lid van het Quorum der Twaalf Apostelen werd geroepen met de kerkleiders George
F. Richards en Orson F. Whitney. Toen ze als lid van het Quorum der Twaalf wer-
den geroepen, was ouderling Richards raadgever in een ringpresidium en patriarch
geweest, en was ouderling Whitney 28 jaar lang bisschop geweest. David O. McKay
was pas 32 jaar oud en was assistent in het zondagsschoolpresidium van zijn ring.
Hij werd op 9 april 1906 door president Joseph F. Smith tot apostel geordend.

Vraag: Wat kunnen wij doen als we ons door een roeping onbekwaam of overwel-
digd voelen?

Ouderling McKay kreeg de opdracht om de leden van de kerk over de hele wereld
te bezoeken

Vraag de cursisten wie de grootste afstand moest afleggen van zijn woonplaats naar
zijn zendingsgebied. (Dat geeft de cursisten de kans om erachter te komen waar
sommige van hun klasgenoten op zending zijn geweest.) Vertel dat ouderling David
O. McKay en Hugh J. Cannon (die president van de ring Salt Lake Liberty was) in
december 1920, in opdracht van het Eerste Presidium, vertrokken om een jaar lang
de zendingsgebieden over de hele wereld te bezoeken. Ze reisden zo’n honderddui-
zend kilometer over land en zee. Laat de cursisten ‘Hij maakte gedurende 1920–1921
een wereldreis’ lezen, in het boek voor de cursist (p. 149).

Vraag: Wat voor inzichten in de wereldwijde kerk kon ouderling McKay ontwikke-
len die hij niet aan de hand van verslagen of correspondentie uit de internationale
gebieden kon ontwikkelen? Leg uit dat wanneer de dienstknechten van de Heer
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voor kwaad behoed worden, het belang van die bescherming vaak overweldigend
duidelijk is. Vertel het volgende verhaal:

Vraag:

• Wat vinden jullie van de reactie van ouderling McKay op de influistering van
de Geest in die omstandigheden?

• Hoe kunnen wij leren ontvankelijker voor de influisteringen van de Geest te zijn?

De McKays stonden bekend om hun hoffelijkheid thuis

Vraag de cursisten of zij bekende zinsneden of uitdrukkingen kennen die aan presi-
dent David O. McKay worden toegeschreven. Mogelijk antwoord: ‘Geen enkel succes
weegt op tegen falen in het gezin.’ Deze zinsnede werd populair onder de leden van
de kerk en maakt onze sterke gevoelens over de rol van het gezin in de maatschappij
duidelijk. Een andere uitdrukking die vaak aan David O. McKay wordt toegeschreven
is: ‘Ieder lid een zendeling.’

Vertel dat president McKay tijdens de aprilconferentie van 1964 het volgende heeft
gezegd:

‘Het gebeurde in 1921, toen president McKay en ouderling Hugh Cannon de
zendingsgebieden over de hele wereld bezochten. Na een dag vol inspirerende
conferentiebijeenkomsten in Hilo (Hawaï), was er ’s avonds voor de bezoekende
autoriteiten en enkele zendelingen een bezoek aan de vulkaan Kilauea georga-
niseerd. Om ongeveer negen uur ’s avonds vertrokken we met tien man in
twee auto’s naar de zeer actieve vulkaan.

‘We stonden op de rand van die vuurpoel, (...) onze rug koel door de koude
wind die over de met sneeuw bedekte berg Mauna Loa waaide, en ons gezicht
bijna verschroeid door de hitte van de gesmolten lava. Een van de ouderlingen
had genoeg van de kou en ontdekte een vulkanische richel, ruim een meter
in de krater, waar je afgeschermd van de koude wind naar het spektakel kon
kijken. De richel leek veilig, en de balustrade aan de open kant was een goede
bescherming tegen de intense hitte, waardoor het een uitstekende plek was
om het spektakel te aanschouwen.

‘Na eerst gekeken te hebben of het veilig was, klommen broeder McKay en drie
ouderlingen naar de richel. Toen ze daar warm en comfortabel stonden te kij-
ken, plaagden ze de anderen die aarzelden om van die mogelijkheid gebruik te
maken. We stonden allemaal vrij lang naar het steeds veranderende schouwspel
te kijken, terwijl we het afwisselend heet en koud hadden.

‘Toen ze een tijdje op die beschutte plek hadden gestaan, zei broeder McKay
plotseling: “Broeders, ik krijg sterk het gevoel dat we hier weg moeten gaan.”

‘Meteen hielp hij de ouderlingen die omhoog klommen, en vervolgens hiel-
pen zij hem om op de rand te klimmen. Het lijkt onvoorstelbaar, maar bijna
onmiddellijk brak de hele richel af en viel met een bulderend geluid in de
gesmolten lava zo’n dertig meter lager.’ (Virginia Budd, in Cherished Experiences
from the Writings of President David O. McKay, Clare Middlemiss, herziene editie
[1976], p. 52–53.)
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Vraag:

• Met wat voor soorten succes proberen sommige mensen succes thuis te vervangen?

• Wat betekent volgens jullie de uitspraak: ‘Reine harten in een rein gezin bevinden
zich altijd op fluisterafstand van de hemel.’

Vraag de cursisten of ze zich kunnen voorstellen dat een vader op zijn sterfbed de
volgende laatste woorden spreekt: ‘Ik wou dat ik meer tijd op mijn werk had door-
gebracht.’ Bespreek wat voor spijtbetuigingen een ouder op zo’n moment waar-
schijnlijk zal uiten.

Leg uit dat de goede relatie tussen David O. McKay en zijn vrouw Emma Ray alge-
meen bekend was. Zij betoonden elkaar veel liefde. Bespreek de volgende beschrij-
ving van de familie McKay:

Vraag:

• Wat betekent: ‘Er waren geen aparte regels als er iemand op bezoek kwam’?

• Wat leer je kinderen als er twee verschillende soorten omgangsvormen zijn?

Lees en bespreek met de cursisten ‘Hij gaf tien voorwaarden voor een gelukkig
gezin’ in het boek voor de cursist (pp. 155–156). U kunt een transparant maken
en de voorwaarden een voor een laten zien terwijl u ze bespreekt. Vraag: Welke
van deze voorwaarden lijken in deze tijd bijzonder moeilijk? Waarom?

David O. McKay werd president van de kerk

Vertel dat David O. McKay op 9 april 1951, na de dood van president George Albert
Smith, de senior apostel werd. Hij was door de Heer gekozen om de kerk te leiden.
Hij riep Stephen L. Richards en J. Reuben Clark jr. als zijn raadgevers. Op 12 april
1951 werd David O. McKay als president van de kerk geordend en aangesteld door
Joseph Fielding Smith, de volgende senior apostel en president van het Quorum
der Twaalf Apostelen.

‘David en Ray brachten hun kinderen groot in een sfeer van liefde, harmonie
en geborgenheid, waarin de ouders gerespecteerd werden, niet omdat ze dat als
leiders vereisten, maar omdat de kinderen hen van nature als hun voorbeeld
zagen en hun inzicht respecteerden. (...)

‘Er waren geen aparte regels als er iemand op bezoek kwam. De ouders waren
net zo beleefd voor elkaar en de kinderen als alleen de gezinsleden thuis waren,
als wanneer er gerespecteerde gasten op bezoek waren. Dezelfde beleefdheid en
hetzelfde respect voor elkaars rechten werd van de kinderen in hun omgang
en spel verwacht.’ (Jeanette McKay Morrell, Highlights in the Life of President
David O. McKay [1966], pp. 42, 47.)

‘Geen enkel succes weegt op tegen falen in het gezin. (...) De armoedigste hut
waarin een eendrachtig gezin woont dat vervuld is van liefde voor God en het
voortbestaan van het mensdom van grotere waarde dan alle rijkdom bij elkaar.
In zo’n huis kan en zal God wonderen verrichten. (...) Reine harten in een
rein gezin bevinden zich altijd op fluisterafstand van de hemel.’ [Geciteerd
in J. E. McCulloch, Home: The Savior of Civilization (1924), p. 42; Conference
Report, april 1935, p. 116.]
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Zet op het bord: ‘Zonder [Gods] leiding en voortdurende inspiratie kunnen wij
. Met zijn leiding en zijn inspiratie kunnen wij .’ Laat

de cursisten de eerste helft van ‘Hij werd president van de kerk’ bestuderen, in
het boek voor de cursist (p. 151) en de ontbrekende woorden invullen. Vraag:

• Hoe kunnen de leden van de kerk het Eerste Presidium steunen — met vertrou-
wen, geloof en gebed (zie LV 107:22)?

• Op wat voor andere manieren kunnen de leden de leiders van de kerk steunen?

Hij zag eruit als een profeet

Vraag wat voor vooroordelen mensen kunnen hebben over het uiterlijk van een
profeet. Leg uit dat de profeet Joseph Smith in Nauvoo geregeld naar de kade ging
om de heiligen te verwelkomen die met de boot via de Mississippi aankwamen.
Velen kwamen van verre, zelfs uit Groot-Brittannië. Uit verschillende dagboeken
blijkt dat de bekeerlingen bij aankomst onmiddellijk de profeet Joseph Smith in
de menigte herkenden. Ze zagen wie hij was, hoewel hij hetzelfde gekleed ging als
alle anderen. Als ze hem zagen, was het niet ongebruikelijk dat de Geest tot hen
getuigde dat hij echt een profeet was.

Dat gebeurde ook met president David O. McKay. Laat een cursist het verhaal
voorlezen in de laatste drie alinea’s van ‘Hij werd over de hele wereld gerespecteerd’
in het boek voor de cursist (p. 153). Vraag:

• Wat is het verband tussen dergelijke ervaringen en de leringen van Alma in
Alma 5:14?

• Hoe kunnen wij ‘het beeld van God’ in ons gelaat ontvangen?

• Wat voelden jullie als je in de buurt van de profeet was of hem tijdens een
uitzending van de algemene conferentie zag?

Leg uit dat veel mensen aanvoelden dat president McKay dicht bij de Heer leefde.
Vraag: Waarom zouden mensen die geen lid van onze kerk waren zo op president
McKay hebben gereageerd?

Spiritualiteit is de hoogste verworvenheid van de ziel

Zet het woord spiritualiteit op het bord en laat de cursisten daar een definitie van
geven. Zet enkele van hun antwoorden op het bord. Als verscheidene cursisten hun
definitie hebben gegeven, voegt u daar de definitie van David O. McKay aan toe:
‘Spiritualiteit (...) is het besef dat je jezelf hebt overwonnen en contact hebt met
het oneindige.’ (Conference Report, oktober 1956, p. 6.)

Lees en bespreek ‘Hij sprak over de ontwikkeling van spiritualiteit’ in het boek voor
de cursist (p. 158) om ze een beter begrip van spiritualiteit bij te brengen. Vraag:

• Wat zou president McKay bedoeld hebben met de woorden ‘zeggenschap over
de omgeving’?

• Wat zou president McKay bedoeld hebben toen hij zei: ‘Als we geen spiritualiteit
ontwikkelen, verliezen we onze ziel’?

David O. McKay had veel gaven van de geest

Deel de klas op in vier groepen en geef iedere groep een van de volgende gedeelten
in het boek voor de cursist (pp. 156–157): ‘Hij bezat de gave van genezing’, ‘Hij
genas een blinde man’, ‘Hij bezat de gave van onderscheid’, ‘Hij had de macht van
God’. Laat hen de beginselen in hun gedeelte bestuderen. Laat een cursist uit iedere
groep iets over hun gedeelte vertellen.
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Leg uit dat president David O. McKay veel gaven van de geest had en veel mensen
met wie hij in contact kwam tot zegen was. Bespreek de volgende vragen:

• Wie heeft recht op gaven van de geest in de kerk? (Alle heiligen der laatste dagen;
bisschoppen en andere presiderende leiders hebben uit hoofde van hun roeping
recht op bepaalde gaven; zie LV 46:8–33; 1 Korintiërs 12:8–11; Moroni 10:8–19.)

• Wat zou zuster McKay hebben bedoeld toen ze zei dat haar man met een ‘voor-
uitziende blik’ was gezegend? (Zie ‘Hij had de macht van God bij zich’ in het
boek voor de cursist, p. 157.)

De kerk heeft één zedelijke norm

Vraag of de cursisten iets hebben gehoord over verschillende sociale verwachtingen
voor jongemannen en jongevrouwen op het gebied van kuisheid. Bespreek waarom
deze verwachtingen soms anders zijn voor mannen en vrouwen. Lees de volgende
uitspraak van president David O. McKay voor:

Vraag:

• In welke opzichten is het morele klimaat in onze cultuur veranderd sinds de
bediening van president McKay?

• Waarom is kuisheid ‘een deugd (...) die als een van de edelste prestaties
gewaardeerd wordt?’

Hij gaf een leidraad om te weten wanneer je verliefd bent

Vraag wat volgens de cursisten de belangrijkste beslissing van hun leven is. Sommige
cursisten zullen antwoorden dat het huwelijk een belangrijke beslissing is. Vraag hoe
iemand te weten kan komen met wie te trouwen. Bespreek de volgende raad van
president David O. McKay:

‘Je kunt je afvragen: “Hoe weet ik of ik verliefd ben?”

Dat is een uiterst belangrijke vraag. Een medestudent en ik hebben op een
avond over die vraag nagedacht. Zoals jongens van die leeftijd vaak doen,
spraken we over meisjes. We wisten allebei niet of we verliefd waren. Uiteraard
had ik toen mijn lieve vrouw nog niet ontmoet. In antwoord op mijn vraag:
“Hoe weten we of we verliefd zijn?” antwoordde hij: “Mijn moeder heeft ooit
gezegd dat als je een meisje ontmoet dat je het gevoel geeft dat je iets wilt
bereiken, dat je inspireert om je best te doen en je te ontwikkelen, zo’n jonge
vrouw je liefde waard is en de liefde in je hart aanwakkert.”

‘In De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is er maar
één zedelijke norm. Een jonge man dient zich net zo kuis te gedragen als een
jonge vrouw. De jonge man die in zijn jeugd onkuis is, schaadt daarmee het
vertrouwen dat de ouders van het meisje in hem hadden gesteld; en het meisje
dat in haar jeugd onkuis is, is ontrouw aan haar toekomstige echtgenoot en
legt het fundament voor verdriet, achterdocht en ruzie in het gezin. Maak je
niet druk om de mensen die vrij seksueel verkeer en zelfbevrediging aanmoe-
digen. Houd deze eeuwige waarheid in gedachten, dat kuisheid een deugd is
die als een van de edelste prestaties gewaardeerd wordt.’ (Conference Report,
april 1967, pp. 7–8.)
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Bespreek de volgende vragen:

• Hoe besluiten veel jonge mensen met wie ze zullen trouwen?

• Wat zijn de voordelen van de richtlijnen van president McKay?

Zijn hele leven diende hij God en zijn medemens

Vertel tot slot dat president David O. McKay op 18 januari 1970, in zijn 97ste

levensjaar, om zes uur ’s morgens in zijn appartement in het Hotel Utah overleed.
Daarmee kwam er een einde aan een aards bestaan dat slechts 26 jaar na de aan-
komst van de pioniers in de Great Salt Lake Valley begon. Hij was 64 jaar lang
trouw werkzaam geweest als apostolisch vertegenwoordiger van de Heiland.

Bespreek ‘President Joseph Fielding Smith bewees hem eer’ in het boek voor de
cursist (pp. 159–160). Vraag dan:

• Op welke eigenschappen legde president David O. McKay tijdens zijn leven
nadruk?

• Wat voor bijdragen heeft hij aan de opbouw van het koninkrijk van God geleverd?

‘Dat geef ik (...) als een goede leidraad.’ (Gospel Ideals: Selections from the
Discourses of David O. McKay [1953], p. 459.)
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DEEL 1: ZIJN JONGE JAREN

HISTORISCHE ACHTERGROND

Joseph Fielding Smith werd op 19 juli 1876 geboren, tegen het einde van de bedie-
ning van president Brigham Young. In 1875, het jaar vóór de geboorte van Joseph
Fielding Smith, werd de Tabernakel op Temple Square ingewijd. Vijf dagen na zijn
geboorte kwamen duizenden heiligen in de nieuwe Tabernakel bij elkaar om te vie-
ren dat de pioniers 29 jaar daarvoor in de Great Salt Lake Valley waren aangekomen.

Joseph Fielding Smith kende iedere voorgaande president van de kerk, behalve
Joseph Smith en Brigham Young, en alle volgende presidenten, tot en met president
Gordon B. Hinckley. In zijn jeugd luisterde hij graag naar de getuigenissen van de
presidenten John Taylor, Wilford Woodruff en Lorenzo Snow. Joseph Fielding Smith
luisterde urenlang naar zijn vader, president Joseph F. Smith, als hij over zijn erva-
ringen met de profeet Joseph Smith en andere pioniers vertelde.

GEBEURTENISSEN, HOOGTEPUNTEN EN LERINGEN

Joseph Fielding Smith was een kleinzoon van Hyrum Smith

Zet het volgende op het bord:

Leg uit dat Joseph Fielding Smith een kleinzoon van Hyrum Smith was en een
achterneef van de profeet Joseph Smith. Joseph Fielding Smith was de eerstgeboren
zoon van Joseph F. en Julina Lambson Smith. Toen hij geboren werd, was zijn
vader apostel en raadgever in het Eerste Presidium.

Herinner de cursisten eraan dat Hyrum Smith assistent van de president van de kerk,
raadgever in het Eerste Presidium, apostel en patriarch van de kerk was geweest.
Joseph Fielding Smith en zijn vader zijn samen ruim honderd jaar onafgebroken
als apostel werkzaam geweest — van 1866 tot 1972.

Vraag: Hoe zou Joseph Fielding Smith door zijn erfgoed op zijn toekomstige taken
in de kerk zijn voorbereid?

| |
Hyrum Smith (Broers) Joseph Smith

|
Joseph F. Smith

|
Joseph Fielding Smith
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Met zijn geboorte werd een gebed verhoord

Laat de cursisten 1 Samuël 1 opslaan en in het kort het verhaal bestuderen van
Hanna, haar gebed en de belofte van de Heer dat ze een zoon zou krijgen. Vraag dan:

• Wat was Hanna’s grootste verlangen? (Zie 1 Samuël 1:11.)

• Waartoe was ze bereid als ze een zoon zou krijgen?

Lees de volgende beschrijving van de moeder van Joseph Fielding Smith:

Vraag: In welke opzichten zou Joseph fielding Smith beïnvloed zijn door de belofte
die zijn moeder had afgelegd?

Hij werd ‘met een getuigenis geboren’

Laat een of twee cursisten in het kort iets over de omstandigheden vertellen
waardoor zij een getuigenis kregen. Laat ze ook vertellen hoe oud ze waren toen
ze te weten kwamen dat het evangelie waar is. Lees en bespreek ‘Ik werd met een
getuigenis geboren’ in het boek voor de cursist (p. 164). Vraag:

• Waarom zouden sommige mensen ‘met een getuigenis geboren’ worden, anderen
geleidelijk een getuigenis ontwikkelen, en weer anderen de waarheid op specta-
culaire wijze vernemen?

• Wat is het verband tussen gevoelens en kennis wat betreft een getuigenis? (Zie
LV 8:2–3.)

• Wat zouden jullie mensen aanraden die denken dat ze geen getuigenis hebben?

Joseph Fielding Smith hield van de Schriften en bestudeerde ze

Lees de volgende herinnering voor van ouderling Joseph Fielding Smith, die toen
lid van het Quorum der Twaalf Apostelen was:

Laat een cursist de woorden van ouderling Bruce R. McConkie voorlezen in ‘Hij was
een hedendaagse godsdienstwetenschapper’ in het boek voor de cursist (p. 167).
Vraag dan:

• Wat is het verband tussen deze twee uitspraken?

• In welke opzichten worden we door de beslissingen en interesses in onze jeugd
op toekomstige mogelijkheden en dienstbetoon voorbereid?

‘Ik ben dankbaar dat ik uit goede ouders ben geboren, die me hebben geleerd
in het licht van de waarheid te lopen. Zolang als ik me kan herinneren, heb ik,
vanaf het moment dat ik kon lezen, meer vreugde en bevrediging gevonden in
het bestuderen van de Schriften, in het lezen over de Heer Jezus Christus, over
de profeet Joseph Smith en over het werk dat gedaan is voor de verlossing van
de mens, dan in wat ook ter wereld.’ (Conference Report, april 1930, p. 91.)

‘Net als Hanna vanouds, de moeder van de profeet Samuël in de Bijbel, had
Julina Smith enorm naar een zoon verlangd en daarom gebeden. Ze beloofde
de Heer dat als Hij haar met een zoon zou zegenen, zij haar uiterste best zou
doen om ervoor te zorgen dat hij de Heer zou dienen, om de Heer en zijn eigen
vader te eren. En net als Samuël nam Joseph Fielding de overeenkomst tussen
zijn moeder en God serieus.’ (Joseph Fielding Smith jr. en John J. Stewart, The
Life of Joseph Fielding Smith [1972], p. 20.)
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Lees de volgende uitspraak voor van president Joseph Fielding Smith, die toen
president van het Quorum der Twaalf Apostelen was:

Vraag: Wat voor gevaren moeten we onder ogen zien als we de raad president
Smith niet opvolgen?

Door hard werken leerde hij verantwoordelijkheid

Nodig van tevoren een of meer cursisten uit om ‘Hij hielp zijn moeder’, ‘Hij stond
altijd vroeg op’, en ‘Hij was een harde werker’ in het boek voor de cursist (pp.
164–165) te lezen en verslag uit te brengen over de jonge Joseph Fielding Smith.
Na hun verslagen bespreekt u de volgende vragen:

• Waarom zei Joseph Fielding Smith later dat zijn schouders ‘een beetje scheef’
stonden?

• Wat voor oudere broer was hij?

• Wat voor invloed zouden zijn jeugdige ervaringen hebben gehad op zijn instel-
ling om hard te werken?

Zijn patriarchale zegen was een leidraad

Vertel wanneer u uw patriarchale zegen hebt ontvangen, en waarom die zegen
belangrijk voor u is. Leg uit dat Joseph Fielding Smith op 20-jarige leeftijd van John
Smith, de patriarch van de kerk, zijn patriarchale zegen ontving. Lees de volgende
woorden uit de zegen van Joseph Fielding Smith voor:

‘U wordt tot een van de zoons van Zion gerekend, van wie veel wordt ver-
wacht. Uw naam staat in het boek des levens van het Lam, en zal evenals die
van uw medebroeders geregistreerd worden in de kronieken van uw vaderen.
U zult het voorrecht hebben om oud te worden, en het is de wil van de Heer
dat u een groot man in Israël wordt. Daarom zeg ik tot u: denk goed over uw
verleden, heden en toekomst na. Als u wijsheid verkrijgt door uw ervaringen
uit het verleden, zult u beseffen dat de hand van de Heer in uw leven is, en
dat uw leven met een verstandig doel is behouden. Dan zult u ook beseffen
dat u nog veel moet doen om uw zending op aarde te volbrengen. Het zal uw
taak zijn om met uw broeders te vergaderen en onder het volk te presideren.
Het zal uw taak zijn om in binnen- en buitenland veel te reizen, over land en
water, om in de wijngaard te werken, en ik zeg tot u: hef uw hoofd op, verhef
uw stem zonder angst, want de Geest van de Heer zal u leiden, en de zegen van
de Heer zal op u rusten. Zijn geest zal u inspireren en u het woord en het gevoel

‘Een van de taken die de Heer de leden van De Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen heeft gegeven, is dat zij de Schriften bestuderen en
kennis vergaren, anders kunnen zij niet door de Heilige Geest geleid worden,
ondanks hun doop en bevestiging. Zij die de waarheden van het evangelie en
de leringen van de Heer aan de profeten vanouds niet kennen, kunnen niet
door de Geest van de Heer geleid worden. Die mensen stellen zich bloot aan
de verleidingen en het bedrog van goddeloze, gewetenloze zielen. Zij verkeren
in groot gevaar om onverstandige en verboden paden te betreden omdat ze
geen fundament van geloof hebben om op te bouwen.’ (‘Baptism before the
Coming of Our Savior in the Flesh’, Improvement Era, maart 1964, p. 159.)

J o s e p h  F i e l d i n g  S m i t h H o o f d s t u k  1 0 137



P r e s i d e n t e n  v a n  d e  k e r k  —  b o e k  v o o r  d e  l e e r k r a c h t

Bespreek de volgende vragen:

• Welke beloften in zijn zegen zijn in vervulling gegaan? (Zet ze op het bord.)

• Wat is het verband tussen gehoorzaamheid en een patriarchale zegen?

Joseph Fielding Smith vervulde een zending in Engeland

Laat de cursisten op het bord zetten wat volgens hen belangrijke eigenschappen van
goede zendelingen zijn. Bespreek de punten die u belangrijk vindt in ‘Hij trouwde
voordat hij op zending ging’, in het boek voor de cursist (pp. 165–166). Leg uit dat
Joseph Fielding Smith op zijn zending met veel moeilijkheden geconfronteerd werd.
Veel mensen stonden in die tijd vijandig tegenover zendelingen en leden van de
kerk. Maar ouderling Smith koos ervoor om trouw te zijn. Hij schreef:

Vraag of de cursisten zich de verslagen herinneren van de zendingen van John
Taylor en Wilford Woodruff in Engeland. Vergelijk hun ervaringen met die van
Joseph Fielding Smith. Bespreek de volgende vragen:

• Waarom is het niet gepast om het succes van een zending aan het aantal dope-
lingen af te meten?

• Welke houding heeft volgens ouderling Smith bijgedragen aan zijn succes als
zendeling?

De vader van Joseph Fielding Smith leerde hem naar uitmuntendheid te streven

Zo mogelijk neemt u enkele boeken mee die Joseph Fielding Smith heeft geschreven,
of u kunt de volgende opsomming van zijn werken op het bord zetten:

• Doctrines of Salvation [De leer tot zaligmaking]

• The Restoration of All Things [De herstelling van alle dingen]

• The Way to Perfection [De weg naar volmaking]

• The Progress of Man [De vooruitgang van de mens]

• Answers to Gospel Questions [Antwoorden op evangelievragen]

• Essentials in Church History [Hoofdzaken in de geschiedenis van de kerk]

• Church History and Modern Revelation [De geschiedenis van de kerk en hedendaagse
openbaring]

• Man, His Origin and Destiny [De mens, zijn oorsprong en bestemming]

‘Ik weet dat het werk dat ik moet verrichten het werk van God is, anders zou
ik hier geen minuut langer blijven. (...) Ik weet dat ons geluk afhankelijk is van
mijn getrouwheid zolang ik hier ben. Als onze Heiland zoveel voor ons heeft
geleden, moet ik bereid zijn om dit voor de liefde van de mensheid te doen.
(...) Ik bevind me in de handen van onze hemelse Vader en hij waakt over mij
en beschermt mij als ik zijn wil doe.’ (Smith en Stewart, Life of Joseph Fielding
Smith, pp. 114–115.)

geven dat u de wijsheid van de goddelozen zult beschamen en de raadsverga-
deringen van de onrechtvaardigen als niets zult achten.’ (A. William Lund,
‘Elder Joseph Fielding Smith’, Improvement Era, april 1950, p. 315.)
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• The Signs of the Times [De tekenen des tijds]

• Seek Ye Earnestly [Ernstig streven]

Leg uit dat Joseph Fielding Smith 25 boeken over het evangelie en de geschiedenis
van de kerk heeft geschreven.

Joseph F. Smith stond bekend als godsdienstwetenschapper en besteedde veel tijd
aan het beantwoorden van de vragen van zijn zoon Joseph Fielding. Laat de cur-
sisten ‘Zijn vader verwachtte uitmuntendheid’ en ‘Hij leerde veel van zijn vader’ in
het boek van de cursist lezen (p. 166), en opzoeken wat voor invloed Joseph F. Smith
nog meer op zijn zoon had. Vraag:

• In wat voor onderwerpen was Joseph Fielding Smith geïnteresseerd?

• In hoeverre zou de interesse van Joseph Fielding in het evangelie en de geschie-
denis van de kerk door zijn vader zijn beïnvloed?

Joseph Fielding Smith stond bekend als een verdediger van het geloof

Vraag de cursisten waar zij hulp kunnen vinden als anderen moeilijke of kritische
vragen over de kerk en de beginselen stellen. Vraag: Waarom zijn de gepubliceerde
toespraken en geschriften van de algemene autoriteiten, naast de Schriften en per-
soonlijk gebed, nuttig om moeilijke vragen te beantwoorden?

Leg uit dat Joseph Fielding Smith tijdens zijn jonge jaren zag hoe erg de kerk
vervolgd werd toen zijn vader, Joseph F. Smith, president van de kerk was. Joseph
Fielding Smith had veel kansen om de kerk te verdedigen. Laat een cursist ‘Hij was
een verdediger van het geloof’ in het boek voor de cursist voorlezen (pp. 166–167).

Vertel dat Joseph Fielding Smith jarenlang een maandelijkse column in de
Improvement Era schreef waarin hij vragen van leden van de kerk beantwoordde.
Hij stond bekend als een groot verdediger en leraar van de waarheden van het
evangelie. Zijn antwoorden boden veel steun. De verzameling antwoorden werd
later in vijf boeken gepubliceerd, getiteld Answers to Gospel Questions [Antwoorden
op evangelievragen]. Als u daar een exemplaar van hebt, kunt u in het kort een
vraag en het bijbehorende antwoord bespreken.
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DEEL 2: DE REST VAN ZIJN LEVEN

HISTORISCHE ACHTERGROND

Toen Joseph Fielding Smith in 1970 president van de kerk werd, was hij al bijna
zestig jaar apostel en achttien jaar president van het Quorum der Twaalf Apostelen.
Hij was 93 jaar oud toen hij president van de kerk werd, ouder dan enige eerdere
of latere president van de kerk op het moment van ordening.

In 1970 werd de vijfhonderdste ring van de kerk georganiseerd, en werden de eerste
ringen in Azië (in Tokio) en in Afrika (in Johannesburg) georganiseerd. Er waren
ruim veertienduizend zendelingen over de hele wereld aan het werk. En de kerk
had 2,9 miljoen leden, 537 ringen, 92 zendingsgebieden en 13 tempels. In 1972,
het jaar van zijn overlijden, had de kerk 3,2 miljoen leden, 592 ringen, 101 zen-
dingsgebieden en vijftien tempels. (Zie 2003 Church Almanac [2003], pp. 473, 632.)

GEBEURTENISSEN, HOOGTEPUNTEN EN LERINGEN

Joseph Fielding Smith werd drie keer weduwnaar

Zet het volgende op het bord:

• Louie Emily Shurtliff (26 april 1898 — 30 maart 1908), 2 kinderen

• Ethel Georgina Reynolds (2 november 1908 — 26 augustus 1937), 9 kinderen

• Jessie Ella Evans (12 april 1938 — 3 augustus 1971)

Leg uit dat Joseph Fielding Smith op 26 april 1898 met Louie Emily Shurtliff
trouwde. Hij was toen 21 jaar oud. Ze kregen twee kinderen voordat zij op 30 maart
1908 overleed. Op 2 november 1908 trouwde hij met Ethel Georgina Reynolds. Hij
was toen 32 jaar oud. Zij kregen negen kinderen voordat zij op 26 augustus 1937
overleed. Op 12 april 1938 trouwde hij op 61-jarige leeftijd met Jessie Ella Evans.
Zij overleed op 3 augustus 1971.

Joseph Fielding Smith stond bekend om zijn liefde voor het gezin. Lees en bespreek
‘Hij vond een nieuwe vrouw en moeder voor zijn kinderen’ (p. 167) en ‘Zijn vrouw
beschreef hem’ (p. 169) in het boek voor de cursist. Lees en bespreek ‘Jessie Evans
droeg veel bij aan zijn levensvreugde’ in het boek voor de cursist (pp. 169–170).

Lees de volgende beschrijving van de gevoelens van president Joseph Fielding
Smith voor zijn vrouw Jessie, ten tijde van haar overlijden:

‘Vanaf de kansel moedigde hij echtgenoten aan om liefdevol voor, en toege-
wijd aan, hun vrouw te zijn. Maar wat me het meest heeft geraakt, is dat hij
op een hete dag in juli 1971 negen huizenblokken lang de steile helling naar
het ziekenhuis van de kerk opliep om zijn 95ste verjaardag naast het bed van
zijn zieke vrouw Jessie door te brengen. Toen haar conditie verslechterde,
bleef hij wekenlang dag en nacht bij haar (...) om haar tot het einde toe te
troosten en te bemoedigen. (...)

‘De avond dat Jessie overleed, knielde hij met een zoon in gebed neer en
stortte hij zijn hart voor God uit. “Het was een prachtig gebed”, zei zijn zoon
later. “Er was geen verbittering, geen uiting van verdriet, alleen diepe dank-
baarheid dat tante Jessie een zegen in zijn leven was geweest, dat ze nu geen
pijn meer had en dat ze op een dag weer samen zouden zijn.”
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Hij werd als apostel geroepen

Vertel dat toen Joseph Fielding Smith de laatste bijeenkomst van de aprilconferen-
tie in 1910 bijwoonde, een van de deurwachten vroeg: ‘Nou Joseph, wie wordt de
nieuwe apostel?’ Joseph Fielding antwoordde: ‘Dat weet ik niet. Maar u en ik in
ieder geval niet.’ (Zie Smith en Stewart, Life of Joseph Fielding Smith, p. 175.) Toen
liep hij de zaal in en ging zitten.

Zijn vader, president Joseph F. Smith opende de bijeenkomst. Na de openingslof-
zang en het gebed stelde ouderling Heber J. Grant, die toen lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen was, de namen van de algemene autoriteiten ter steunverlening
voor. Minder dan een minuut voordat ouderling Grant de naam van de nieuwe
apostel voorlas, wist Joseph Fielding Smith plotseling dat hij de opengevallen plaats
zou innemen. (In de begintijd van de kerk werden roepingen vaak zonder een
voorafgaand gesprek bekendgemaakt.) Bespreek ‘Hij werd tot apostel geroepen’ en
‘Anderen wisten dat hij als apostel zou worden geroepen’ in het boek voor de cursist
(pp. 167–168).

Hij was kerkhistoricus

Zet de volgende schriftuurplaatsen op het bord: Leer en Verbonden 21:1; 47:1, 3;
69:3. Laat de cursisten ze lezen om erachter te komen welk gebod de Heer aan de
vroegere leiders van de kerk gaf. Vraag ze waarom de kerk nauwkeurige verslagen
moet bijhouden.

Leg uit dat Joseph Fielding Smith bijna zeventig jaar lang, van 1901 tot 1970, ver-
slagen van de kerk hielp bijhouden, een periode die meer dan een derde van de
kerkgeschiedenis beslaat. In 1901 ging hij op het kantoor van de kerkhistoricus
werken. Van 1906 tot 1921 was hij werkzaam als assistent van de kerkhistoricus,
en toen Anthon H. Lund overleed, werd hij als kerkhistoricus geroepen en voorge-
steld. Hij is 49 jaar in die positie werkzaam geweest, langer dan enige voorgaande
historicus.

Op 93-jarige leeftijd werd hij president van de kerk

Bespreek de antwoorden op de volgende vragen:

• Welke president van de kerk was het jongst toen hij aan zijn taak begon? Hoe
oud was hij? (De profeet Joseph Smith werd op 6 april 1830, op 24-jarige leeftijd,
voorgesteld als eerste ouderling van de kerk, en op 25 januari 1832, op 26-jarige
leeftijd, werd hij als president van de hoge priesterschap voorgesteld.)

• Wie was het oudst toen hij aan zijn taak begon, en op welke leeftijd? (Joseph
Fielding Smith werd op 23 januari 1970, op 93-jarige leeftijd, president van
de kerk.)

‘(...) Enkele dagen na het overlijden van Jessie verbleef een van zijn zoons in
zijn appartement. Er was muziek op de radio te horen. Joseph Fielding glim-
lachte en danste een paar pasjes op de muziek, om te laten zien dat zijn geest
niet verslagen was. Toen hij enkele weken later van een reis thuiskwam, had-
den zijn kinderen ervoor gezorgd dat het appartement er hetzelfde uitzag als
toen tante Jessie thuis was. “Zie je, vader, precies hetzelfde.” Hij zei: “Nee, niet
hetzelfde. Niet hetzelfde. Maar goed genoeg.”’ (Joseph Fielding Smith jr. en
John J. Stewart, The Life of Joseph Fielding Smith [1972], pp. 11–12.)
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Op 93-jarige leeftijd was president Joseph Fielding Smith goed op zijn taak voorbe-
reid. Hij was toen al bijna zestig jaar lang apostel van de Heer Jezus Christus.
Niemand anders in deze bedeling is op zo’n hoge leeftijd president van de kerk
geworden.

Hard werken was een belangrijk onderdeel van het leven van Joseph Fielding Smith

Zet de volgende uitspraak van president Joseph Fielding Smith op het bord. Laat
de cursisten bespreken wat deze uitspraak onthult over hem:

Vertel dat president Joseph Fielding Smith zelfs op hoge leeftijd hard bleef werken en
iedere dag veel tot stand bracht. Lees de volgende woorden van een biograaf voor:

Nadruk op de gezinsavond

Lees de volgende beloften voor, en vraag wat het Eerste Presidium de leden in
1915 adviseerde:

Herinner de cursisten eraan dat het Eerste Presidium tijdens het presidentschap van
Joseph F. Smith de gezinsavond introduceerde en de leden aanspoorde om geregeld
gezinsavond te houden.’ (Zie ‘De gezinsavond werd geïntroduceerd’ in het boek
voor de cursist, pp. 101–102.) Vraag: In welke opzichten kan een goede gezinsavond
ons de kracht geven om de ‘kwade invloeden en verleidingen te overwinnen’ die
op ons pad komen?

Zet de volgende datums op het bord:

• 1915 — de gezinsavond geïntroduceerd; wijk- en ringleiders werden aangemoe-
digd om minimaal één avond per maand voor de gezinsavond te reserveren.

• 1965 — de wekelijkse gezinsavond geïntroduceerd, ondersteund met lesboeken.

‘We beloven grote zegeningen aan de heiligen die deze raad gehoorzamen. De
liefde thuis en de gehoorzaamheid aan de ouders zullen toenemen. Dan zal het
geloof in het hart van de jongeren in Israël toenemen, en zullen zij de kracht
krijgen om kwade invloeden en verleidingen te overwinnen.’ (James R. Clark,
Messages of the First Presidency of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints,
6 delen [1965—1975], deel 4, p. 339.)

‘Op 95-jarige leeftijd was hij het beste voorbeeld van iemand die niet met
pensioen ging. Ik kan me nog herinneren dat ik op een winterochtend in het
donker Salt Lake City inreed. Toen ik bij Temple Square de hoek om kwam,
zag ik in de koplampen van mijn auto een oude man in de kou en de sneeuw
lopen. Het was Joseph Fielding. Hij stond iedere ochtend ruim voor zes uur op
en begon aan een dag hard werken. Dat was een levenslange gewoonte, die hij
ook zijn kinderen heeft bijgebracht. “Mensen sterven in bed”, waarschuwde
hij. “En dat geldt ook voor ambitie.”’ (Smith en Stewart, Life of Joseph Fielding
Smith, p. 3; zie ook ‘Hij leed een actief leven’ in het boek voor de cursist, pp.
170–171.)

‘Niemand behoort met pensioen te gaan. Ik heb mensen gekend die aankon-
digden dat ze met pensioen gingen, en vlak daarna dit leven verlieten.’
(Smith and Stewart, Life of Joseph Fielding Smith, p. 3.)
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• 1966 — ringen aangespoord om één avond per week vrij te houden voor de
gezinsavond.

• 1970 — de maandagavond in opdracht van president Joseph Fielding Smith
voor de hele kerk aangewezen als tijdstip voor de gezinsavond.

Laat een cursist de volgende raad van president Joseph Fielding Smith voorlezen,
en vraag hoe ouders met behulp van de gezinsavond de taken kunnen vervullen
die in deze uitspraak genoemd worden:

Bespreek de volgende vragen:

• Hoeveel nadruk leggen de hedendaagse leiders van de kerk op de gezinsavond?

• Hoe wordt het gezin door de gezinsavond versterkt?

Joseph Fielding Smith moedigde de leden van de kerk aan om zich op de
wederkomst van Jezus Christus voor te bereiden

Bespreek met de cursisten ‘We moeten ons op de wederkomst van de Heer voorbe-
reiden’ en ‘Christus zal in tijden van grote goddeloosheid terugkeren’ in het boek
voor de cursist (pp. 172–173), en bespreek in hoeverre de aarde ‘vol rampspoed’ is.
Bespreek:

• Wat voor aanwijzingen zijn er dat we de ‘tekenen kunnen waarnemen die zijn
geopenbaard’?

• Wat is de verantwoordelijkheid van de leden van de kerk in deze tijd van ramp-
spoed en goddeloosheid?

Laat een cursist ‘Wij moeten de waarschuwende stem verheffen’ in het boek voor
de cursist voorlezen (p. 173). Vraag: Hoe kunnen wij deze waarschuwende stem
verheffen tegen de mensen binnen en buiten de kerk?

Bespreek ‘De wereldsgezinden negeren de waarschuwingen’ en ‘De heiligen kunnen
alleen door gehoorzaamheid ontsnappen’ in het boek voor de cursist (pp. 173–174).
Vraag: Wat moeten wij doen om in deze tijden van rampspoed gemoedsrust te
hebben?

Joseph Fielding Smith was een bijzonder getuige van Jezus Christus

Leg uit dat Joseph Fielding Smith zestig jaar als apostel en drie jaar als president van
de kerk een bijzondere getuige van Jezus Christus was. President Smith wist dat
zijn roeping van God afkomstig was en hij nam zijn taak erg serieus. Hij moedigde de
leden en alle andere mensen aan om tot Christus te komen en in overeenstemming
met de leringen van de Meester te leven. Tot vreugde en zegen van de heiligen

‘Tot alle gezinnen in Israël zeggen we: ‘Het gezin is de belangrijkste organisatie
in tijd en eeuwigheid. Ons doel in het leven is om ons eigen eeuwige gezin te
stichten. (...)

‘Tot de ouders in de kerk zeggen we: heb elkaar met heel uw hart lief. Leef de
zedelijke wetten en het evangelie na. Voed uw kinderen in licht en waarheid
op. Breng ze de verlossende waarheden van het evangelie bij. Maak van uw
gezin een hemel op aarde, waar de Geest van de Heer kan vertoeven en waar
het hart van elk gezinslid met rechtschapenheid is vervuld.

‘Het is de wil van de Heer om het gezin te versterken en te beschermen.’
(Conference Report, april 1972, p. 13; of Ensign, juli 1972, p. 27.)
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verkondigde hij de beginselen van het evangelie nauwkeurig en duidelijk. Hij was
waarlijk een verdediger van het geloof, zoals in zijn patriarchale zegen was voorspeld:

Zet op het bord: ‘Zijn belangstelling ging uit naar en niet naar
en .’ Bestudeer met de cursisten ‘Hij was trouw en standvastig tot het
einde’ in het boek voor de cursist (p. 176). Als u dit gedeelte bestudeert, laat u de
cursisten de ontbrekende woorden invullen en bespreken wat ze over president
Smith geleerd hebben.

Bespreek de volgende waarschuwing van ouderling Joseph Fielding Smith, die toen
lid van het Quorum der Twaalf Apostelen was, over mensen die bewust valse leer-
stellingen verkondigen:

Een andere keer getuigde hij:

Geef uw getuigenis.

‘Ik weet zeker dat Jezus Christus de eniggeboren Zoon van God is, de Verlosser
van de wereld, de Heiland van de mensen die zich van hun zonden bekeren
en het evangelie aanvaarden. Door zijn dood heeft Hij alle mensen verlost, en
Hij heeft dat offer gebracht om ons van onze zonden te bevrijden, zodat wij
er geen verantwoording voor hoeven af te leggen als we Hem accepteren en
trouw zijn aan zijn leringen. (...)

‘Ik ben dankbaar voor mijn lidmaatschap in deze kerk, voor de kans die ik
heb gehad om te dienen. Het is mijn verlangen om tot het einde toe getrouw
te blijven.’ (Conference Report, april 1956, pp. 58–59.)

‘Ik zeg u dat deze mensen die beweren dat Jezus niet de Christus is, dat Hij een
groot leraar was, maar niet de Zoon van God, de Eniggeborene van de Vader, en
aldus veel mensen overhalen om de macht van de opstanding en de goddelijke
natuur van Christus te verloochenen, een verschrikkelijke verantwoordelijk-
heid op zich nemen waardoor ze zouden moeten vrezen en beven. Ik zou het
niet kunnen verdragen als ik een onwaarheid vertelde waardoor mensen hun
ondergang tegemoet zouden gaan. En als die mensen zich realiseren wat ze
gedaan hebben, dat niet alleen hun eigen ziel niet verlost wordt, maar dat ze
een middel waren om de ziel van anderen te vernietigen, en ze van waarheid
en rechtschapenheid hebben weggeleid, zal dat heel moeilijk voor ze zijn, en
hun straf zal in de eeuwigheid onverbiddelijk zijn.’ (Conference Report, april
1923, pp. 138–139.)

‘Ik zeg tot u: (...) verhef uw stem zonder angst, want de Geest van de Heer zal
u leiden, en de zegen van de Heer zal op u rusten. Zijn geest zal u inspireren
en u het woord en het gevoel geven dat u de wijsheid van de goddelozen zult
beschamen en de raadsvergaderingen van de onrechtvaardigen als niets zult
achten.’ (A. William Lund, ‘Elder Joseph Fielding Smith’, Improvement Era,
april 1950, p. 315.)
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DEEL 1: ZIJN JONGE JAREN

HISTORISCHE ACHTERGROND

In 1770 emigreerde William Lee, de betbetbetovergrootvader van Harold B. Lee,
vanuit Ierland naar Philadelphia (Pennsylvania). Zijn zoon Samuel Lee verhuisde
naar Ohio, waar zijn vrouw het leven schonk aan Francis Lee, die als volwassene in
Indiana het herstelde evangelie aanvaardde. Toen Francis Lee en zijn gezin in 1850
naar de Salt Lake Valley trokken, kwamen ze Samuel, de vader van Francis tegen,
die op weg was naar Californië. Hij vergezelde hen op hun reis en werd in 1851, in
Tooele (Utah), lid van de kerk.

Harold B. Lee werd op 28 maart 1899 in Clifton (Idaho) geboren. De Salt Laketempel
was enkele jaren eerder, in 1893, ingewijd, en Utah was in 1896 de 45ste staat van de
Verenigde Staten geworden. Lorenzo Snow was president van de kerk toen Harold
B. Lee werd geboren. De Brigham Young Academy werd in 1903 de Brigham Young
University. De gebroeders Wright vlogen in 1903 bij Kitty Hawk met hun eerste
vliegtuig, en Henry Ford introduceerde in 1908 de T-Ford.

GEBEURTENISSEN, HOOGTEPUNTEN EN LERINGEN

Een kind van belofte werd vader van een profeet

Vertel dat Margaret McMurrin Lee, de grootmoeder van Harold B. Lee, (tussen
1863 en 1875) elf keer in verwachting was, maar dat haar baby’s dood geboren
werden of slechts enkele uren leefden. Patriarch Abel Lamb uit Salt Lake City gaf
Margaret een zegen waarin hij beloofde dat zij een zoon zou krijgen. Later schonk
ze het leven aan Samuel Marion Lee jr., die de vader van Harold B. Lee werd. Ze
overleed toen haar baby acht dagen oud was, en Samuel werd door oma McMurrin
in Salt Lake City opgevoed.

Harold Bingham Lee werd in een godsdienstig en hardwerkend gezin geboren

Laat een cursist ‘Hij was uit goede ouders geboren’ (p. 179) en ‘De zorg van zijn
moeder liet een permanente indruk bij hem achter’ (pp. 180–181) voorlezen, in
het boek voor de cursist. Lees het volgende eerbetoon voor dat ouderling Harold B.
Lee aan zijn ouders gaf toen hij lid van het Quorum der Twaalf Apostelen was
geworden:

‘Ik ben God dankbaar voor mijn ouders. Mijn vader en moeder luisteren nu,
hier in de zaal of via de radio als deze zaal al vol was. Ik denk dat dit mijn
manier is om eer te betuigen aan de twee familienamen die ik bij mijn geboorte
heb gekregen, Bingham en Lee. Ik hoop dat ik die namen niet zal onteren. Ik
ben gezegend met een goede vader en een geweldige, liefdevolle moeder. Ze
gaf niet vaak blijk van genegenheid, maar ze liet op tastbare wijze merken dat
ze van me hield. Dat herkende ik al op jonge leeftijd als ware moederliefde.

‘Als jongeman op de middelbare school was ik als lid van de debatclub een
keer van huis. We wonnen het debat. Ik belde mijn moeder op en ze zei:
“Maak je geen zorgen, jongen. Ik weet er alles van. Als je aan het eind van de
week thuiskomt, zal ik je alles vertellen.” Toen ik thuiskwam, vertelde ze me
onder vier ogen: “Toen ik wist dat het bijna tijd voor je debat was, ging ik
naar de wilgen bij het beekje, en daar heb ik aan je gedacht en God gebeden
dat je niet zou falen.”’ (Conference Report, april 1941, p. 120.)
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Vraag:

• Wat voor invloed hebben de gebeden van ouders op hun kinderen?

• Garanderen de gebeden van ouders getrouwheid in hun kinderen? Leg je
antwoorden uit.

Laat een cursist ‘Hij groeide op in Clifton (Idaho)’ in het boek voor de cursist voor-
lezen (p. 179). Vraag dan:

• Wat voor eigenschappen zou Harold B. Lee op de boerderij ontwikkeld hebben?

• Door welke voordelen van deze omgeving zouden de hun kinderen beter in
licht en waarheid zijn opgevoed?

Van jongs af aan leerde Harold B. Lee de Geest te volgen

Vraag de cursisten naar een voorbeeld van iemand die door de Geest voor gevaar
werd gewaarschuwd. Laat hen 2 Nephi 5:1–6 lezen. Lees dan het volgende verhaal
van president Harold B. Lee voor:

Net als zijn moeder leerde Harold B. Lee naar dergelijke influisteringen van de
Geest te luisteren. Laat een cursist ‘Harold, ga daar niet heen’ in het boek voor de
cursist voorlezen (pp. 179–180).

Voordat hij op zending ging, gaf hij vier jaar lang les op school

Vraag de cursisten hoe ze het zouden vinden om op hun leeftijd hoofd van een
school te zijn. Vraag welke moeilijkheden ze dan het hoofd zouden moeten bie-
den. Leg uit dat Harold B. Lee na zijn opleiding aan de Oneida Stake Academy op
zeventienjarige leeftijd als leraar werd aangenomen. Zijn eerste leservaring deed hij
op in een schoolgebouw met één leslokaal bij Weston (Idaho). Hij herinnerde zich:

‘In deze school met een enkel lokaal deed ik veel ervaring op. Ik had zo’n
twintig tot vijfentwintig leerlingen, in de leeftijd van ongeveer zes tot veertien.
Mijn programma bestond iedere dag uit 28 lessen. Ik was zo plichtsgetrouw dat
ik de kinderen op het schoolplein telde, en als ze er allemaal waren, luidde ik
de bel, hoewel het vaak pas rond half negen was [de school begon officieel pas
later]. Bijna dagelijks legde ik mijn schoolproblemen aan de Heer voor, en
hoewel ik me nooit meer zo druk over een baan heb gemaakt, heeft de Heer
me nooit in de steek gelaten en heb ik enkele waardevolle lessen op het gebied
van zelfbeheersing geleerd.’ (Goates, Harold B. Lee, p. 51.)

‘Er woedde een hevige onweersbui bij de berg die vlak bij ons huis stond.
Mijn grootmoeder, mijn moeder en twee of drie jonge kinderen zaten in de
keuken voor een open deur naar het prachtige onweer te kijken. Een enorme
lichtflits, onmiddellijk gevolgd door een luide donderslag gaf aan dat de bliksem
dichtbij was ingeslagen.

‘Ik liep heen en weer in de deuropening toen mijn moeder mij plotseling,
zonder enige waarschuwing, een harde duw gaf waardoor ik achteruit naar
buiten viel. Op datzelfde moment kwam er een bliksemflits door de schoorsteen
van het keukenfornuis, die door de open keukendeur naar buiten kwam en een
grote boom voor ons huis in tweeën splijtte. Zonder de intuïtieve actie van mijn
moeder had ik nog in de deuropening gestaan, en had ik dit verhaal nu niet
kunnen vertellen.’ (L. Brent Goates, Harold B. Lee: Prophet and Seer [1985], p. 41.)
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Het volgende jaar werkte Harold B. Lee als hoofd van een school in Oxford (Idaho).
Laat een cursist zijn verslag voorlezen:

Vraag: Hoe loste Harold B. Lee de problemen op die hij als leraar en als schoolhoofd
het hoofd moest bieden?

Harold B. Lee ging in het westen van de Verenigde Staten op zending

Vertel dat bisschop Samuel Marion Lee en de familie Lee wisten dat een zending
een financiële last voor het gezin zou zijn. Terwijl hij in Oxford (Idaho) lesgaf,
stond Harold zijn inkomen af om het gezin te helpen. Nu moesten ze hem op zijn
zending helpen. Hij kreeg zijn zendingsoproep en aanvaardde die. Door zijn vader
begeleid, ontving hij op 6 november 1920 in de Logantempel zijn begiftiging. Hij
werd op 9 november 1920 door ouderling B.H. Roberts van de Zeventig in Salt
Lake City aangesteld, en de volgende dag ging hij op zending.

Laat een cursist de eerste twee alinea’s voorlezen van ‘Hij werd op zending geroepen’
in het boek voor de cursist (p. 182). Vertel dat de zendingspresident een keer op
het laatste moment niet in staat was om het eerste gedeelte van een conferentie in
Sheridan (Wyoming) bij te wonen. Hij vroeg aan ouderling Lee vroeg of hij zijn
plaats wilde innemen. Ouderling Lee schreef in een brief:

Vraag: Hoe werd Harold B. Lee door de Heer voor zijn gehoorzaamheid gezegend,
hoewel hij zich onbekwaam voelde om de opdracht van de zendingspresident te
vervullen?

‘Ik zei tegen de president dat het eigenlijk een te grote verantwoordelijkheid
was, maar dat ik het zou doen als mijn uiterste best voldoende was. Hij zei dat
hij mij volledig vertrouwde en dat de kerk mijn onkosten zou betalen. Ik deed
mijn uiterste best — ik predikte, speelde piano, leidde de muziek en hielp
enkele problemen in de gemeente oplossen. Toen president Knight op maandag
aankwam, stond ouderling Scadlock erop dat ik weer zou spreken, maar ik was
verstandig genoeg om beleefd te bedanken. De president nam me daar meer dan
ooit volledig in vertrouwen, en nam me sindsdien overal mee naartoe. Ik zou
willen dat ik u meer details over de betekenis van deze reis kon geven (maar
het is moeilijk om je gedachten goed in een brief te verwoorden). Het gebeurde
aan het eind van mijn zending toen ik me vaak afvroeg hoe ik dankbaarder
en nederiger in de vervulling van mijn taken kon worden.’ (Goates, Harold B.
Lee, pp. 70–71.)

‘Het daaropvolgende jaar was ik voor negentig dollar per maand werkzaam als
hoofd van de districtsschool in Oxford (Idaho), met Velma Sperry en Tressie
Lincoln als medeleerkrachten. Oxford had de reputatie dat er een groep bal-
dadige jongens was, en ik was gewaarschuwd dat ik het niet lang als hoofd van
die school zou volhouden. Mijn basketbalervaring was nuttig om dit probleem
op te lossen. Omdat ik vrij lang was, leerde ik deze jongens, van wie sommigen
ouder waren dan ik, basketballen. En tussen de middag deed ik mijn basket-
balkleren aan en speelde ik met en tegen hen. Gelukkig kon ik voldoende
waardigheid behouden om als hoofd van de school hun vertrouwen te winnen,
en vriendschapsbanden aan te knopen die tot de dag van vandaag stand hebben
gehouden.’ (Goates, Harold B. Lee, p. 53.)

H o o f d s t u k  1 1 H a r o l d  B .  L e e148

P r e s i d e n t e n  v a n  d e  k e r k  —  b o e k  v o o r  d e  l e e r k r a c h t



Harold B. Lee keerde terug naar Clifton (Idaho)

Vertel dat Harold B. Lee in december 1922 van zijn zending thuiskwam. Het enthou-
siasme over zijn terugkeer en over de kersttijd nam snel af toen hij erachter kwam
hoeveel offers het gezin had moeten brengen om zijn zending te bekostigen. Veel
boeren, waaronder de familie Lee, waren door een economische recessie getroffen.

Harold B. Lee werkte een tijdje hard op de boerderij. Toen hij de kans kreeg om les
te geven in de wijk Clifton, accepteerde hij die baan enthousiast. Later presideerde
hij een ouderlingenquorum. Vraag: Hoe maakte hij het beste van een moeilijke
situatie?

Vertel dat Harold B. Lee en zijn gezin in deze moeilijke tijd een zwaarwegende
beslissing namen waardoor de rest van zijn leven werd beïnvloed. Hij schreef:

Vraag: Wanneer moet het gezin bij persoonlijke beslissingen betrokken worden?

Harold B. Lee trouwde met Fern Tanner en stichtte een gezin

Vertel dat Harold B. Lee op zijn zending in Denver (Colorado) Fern L. Tanner heel
even gesproken had. Ze correspondeerden een tijdje met elkaar. Toen ouderling
Lee van zijn zending was thuisgekomen, bezocht hij haar in Salt Lake City. Over
dat bezoek schreef hij:

Harold B. Lee trouwde op 14 november 1923 in de Salt Laketempel met Fern Tanner.
Hij had in de zomer aan de University of Utah gestudeerd, en hij bleef de eerste
jaren van hun huwelijk studeren. In het najaar van 1923 werd hij hoofd van de
Whittier School.

Vertel dat broeder en zuster Lee twee kinderen hadden. Lees het volgende verslag
uit het dagboek van Harold B. Lee voor:

‘Het eerste jaar van ons huwelijk was een geweldige huwelijksreis waarin we
ons op de geboorte van onze eerste baby voorbereidden. Ondanks het feit dat
we de instructies van dokter A.C. Callister zorgvuldig opvolgden, overleed Fern
tijdens de geboorte van onze baby [Maurine] bijna door overmatig bloedverlies.

‘Maurine werd op 1 september 1924 geboren. Binnen vijftien maanden werd
onze tweede baby geboren. Fern had zestig uur lang weeën voordat Helen op 25
november 1925 geboren werd. Met haar geboorte zagen we het begin van een
dierbare vriendschap tussen twee zussen die ieder jaar sterker werd.’ (Goates,
Harold B. Lee, pp. 84–85.)

‘We zaten tot ’s avonds laat met elkaar te praten, meer als bevriende zendelingen
dan als geliefden. Er was zoveel te vragen en te vertellen. We hadden allebei
vreugde en teleurstelling ervaren, maar daardoor hadden we een sterk getui-
genis van het evangelie van Jezus Christus ontwikkeld, waarvan we de betekenis
toen nog niet helemaal begrepen.’ (Goates, Harold B. Lee, p. 75.)

‘We hebben unaniem besloten dat ik moet gaan werken om er financieel op
vooruit te gaan. Daarom ga ik zo snel mogelijk terug naar Salt Lake City om
werk te vinden. Ik zal het goede doen, wat de Heer van mij verwacht.’ (Goates,
Harold B. Lee, p. 83.)
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Vraag:

• Wat voor offers brengen ouders vaak als ze kinderen krijgen?

• Wat voor moeilijkheden moeten ze bij het opvoeden van hun kinderen onder
ogen zien?

Harold B. Lee werkte in het onderwijs, de zakenwereld en de publieke sector

Leg uit dat Harold B. Lee directeur van een school in het Granite School District
was (1923–1928) voordat hij tot apostel werd geroepen. Als hij tijdens de zomer
geen lesgaf, deed hij ander werk om zijn inkomen aan te vullen. In 1928 begon hij
als verkoper en later werd hij manager bij de Foundation Press, Inc. Bij dit bedrijf
was zijn vaste salaris hoger dan zijn inkomen als leerkracht, en hij kreeg ook nog
provisie. In 1928 kochten Lee en Fern een huis van haar ouders. In december 1932
werd Harold B. Lee hoofdambtenaar in Salt Lake City. Hij nam de plaats in van
een hoofdambtenaar die was overleden. Later werd hij herkozen, en hij bleef
hoofdambtenaar totdat hij in 1936 ontslag nam om directeur van het welzijns-
programma van de kerk te worden, dat toen nog het Church Security Program
werd genoemd. Die positie behield hij totdat hij tot apostel werd geroepen.

Harold B. Lee werd ringpresident tijdens de grote economische crisis

Vertel dat Harold B. Lee tijdens zijn jaren als leraar, verkoper en regeringsvertegen-
woordiger ook actief in de kerk en in zijn gezin was. Op 26 oktober 1930 werd hij
geroepen als president van de ring Pioneer (in Salt Lake City).

Vraag wat de cursisten weten of hebben gehoord over de grote economische depressie
in de jaren 1930. Vraag hoe het volgens hen geweest moet zijn om in die tijd te
leven. Bespreek ‘De Heer bereidde hem voor om de behoeftigen te dienen’ in het
boek voor de cursist (pp. 182–183). Vraag dan:

• Hoe zouden jullie de leefomstandigheden van de familie Lee in die tijd beschrijven?

• Waarom kon president Lee de behoeftigen zo goed helpen?

Terwijl u de eerste vijf alinea’s voorleest van ‘Hij probeerde oprecht de behoeften
van de heiligen te leren kennen’ in het boek voor de cursist (pp. 183–184), laat u
de cursisten opletten hoe hij in de behoeften van de heiligen in zijn ring voorzag.
Vraag:

• Wat ontdekte president Lee over zijn ring toen hij onder de leden een enquête
hield?

• Wat is de rol van de priesterschapsleiders in het vaststellen van de behoeften
van de leden van de kerk?

Vertel dat toen president Lee en andere leiders hadden vastgesteld wat de basis-
behoeften van hun leden waren (voedsel, kleding, werk), zij in staat waren om de juiste
hulpmiddelen te verschaffen. Bespreek enkele of alle van de volgende gegevens:

Voedsel — plaatselijke boeren werden benaderd en er werden contracten afgesloten
voor werkloze leden in de ring Pioneer om in ruil voor een percentage van de oogst
te helpen bij het oogsten.

Kleding — veel zusters ‘waren actief betrokken bij het herstellen of vervaardigen
van kleding en beddengoed voor de behoeftigen in de ring.’ (Francis M. Gibbons,
Harold B. Lee: Man of Vision, Prophet of God [1993], p. 110.)
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Werk — ‘Toen president Lee en zijn broeders de hulpbronnen in de ring inventa-
riseerden, vonden ze een grote groep werkloze ambachtslieden — metselaars, tim-
merlieden, steenhouwers, schilders en arbeiders — die wel wilden werken, maar
geen baan konden vinden. Opnieuw bedacht president Lee een vindingrijke manier
om de behoeften en hulpbronnen bij elkaar te passen. Het resultaat was de bouw
van de sportzaal van de ring Pioneer. (...) Veel materiaal was afkomstig van oude
gebouwen die de werklieden van de ring met toestemming van de eigenaars mochten
slopen. Het beetje geld dat voor nieuw materiaal nodig was, werd door het Eerste
Presidium geschonken — 4.500 dollar — en uit de verkoop van overschotten uit het
voorraadhuis van de ring gehaald. De arbeiders die de sportzaal bouwden werden
betaald met “bonnen”, waarmee ze voedsel, kleding en andere artikelen bij het
voorraadhuis konden kopen.’ (Gibbons, Harold B. Lee: Man of Vision, pp. 115–116.)

Vraag:

• Wat kunnen wij leren van de bezorgdheid, vindingrijkheid en inspiratie van
president Lee?

• Hoe kan het beginsel ‘behoeften en hulpbronnen inventariseren’ op onze eigen
moeilijkheden worden toegepast?

Leg uit dat Harold B. Lee nauw betrokken was bij de ontwikkeling van het wel-
zijnsprogramma van de kerk. Leiders van de kerk zagen dat verscheidene ringen
vanwege de grote werkloosheid met een welzijnsprogramma waren begonnen. Het
Eerste Presidium vroeg president Harold B. Lee, die president van de ring Pioneer
was, om een welzijnsprogramma te ontwikkelen dat in de hele kerk gebruikt kon
worden.

Voor meer details over zijn betrokkenheid bij het welzijnsprogramma bespreekt u
‘Het Eerste Presidium riep hem om de welzijnszorg van de kerk verder te ontwikke-
len’ in het boek voor de cursist (pp. 184–185). Verwijs de cursisten naar de laatste
twee alinea’s van dat gedeelte, en vraag:

• Wie zijn de ‘bronnen van waarheid’ die we moeten volgen?

• Wat wordt er volgens ouderling Lee van de leden van de kerk verwacht om de
‘grootste dingen die nog zullen plaatsvinden’ te kunnen ontvangen?
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DEEL 2: DE REST VAN ZIJN LEVEN

HISTORISCHE ACHTERGROND

Toen Harold B. Lee in 1922 van zijn zending in het westen van de Verenigde Staten
terugkwam, verkeerde de kerk in een fase van groei en ontwikkeling. Tegen het einde
van 1922 was het aantal leden uitgegroeid tot ruim 566 duizend. In de jaren na zijn
zending werden er twee tempels ingewijd — Alberta (Canada) in 1923, en Mesa
(Arizona) in 1927. In 1926 werd het instituut voor godsdienstonderwijs opgericht,
en in 1928 werd de honderdste ring van de kerk georganiseerd.

In 1972, het jaar dat Harold B. Lee president van de kerk werd, had de kerk zo’n
3,2 miljoen leden, 592 ringen, 101 zendingsgebieden en 15 tempels. Ouderling Lee
was 32 jaar lang werkzaam als algemeen autoriteit, waaronder anderhalf jaar als
president van de kerk. Toen hij op 26 december 1973 overleed, had de kerk 3,3
miljoen leden, 630 ringen en 108 zendingsgebieden. (Zie 2003 Church Almanac
[2003], pp. 473, 631–632.) President Lee overleed op 74-jarige leeftijd, waarmee hij
bij zijn dood een van de jongste kerkpresidenten sinds de profeet Joseph Smith was.

GEBEURTENISSEN, HOOGTEPUNTEN EN LERINGEN

Hij werd tot apostel geroepen en geordend

Vertel dat toen Harold B. Lee op 5 april 1941wakker werd, voordat de zaterdagoch-
tendbijeenkomst van de algemene conferentie begon, hij een interessante ervaring
had. Vertel dan wat hij daarover heeft opgeschreven:

Die avond werd hij tot apostel geroepen. Lees zijn verslag over die ervaring voor:

Laat een cursist ‘Hij werd tot apostel geroepen’ in het boek voor de cursist voorlezen
(pp. 185–186). Vraag:

• Hoe reageerde Harold B. Lee op zijn roeping tot apostel?

• Hoe werd hij als een bijzondere getuige van Jezus Christus gesterkt?

‘Tijdens de algemene priesterschapsbijeenkomst zat ik als directeur van het wel-
zijnsprogramma van de kerk in de zaal. Aan het eind vroeg president J. Reuben
Clark, die de leiding had, of ik naar het podium wilde komen om met bisschop
Joseph L. Wirthlin te spreken. Bisschop Wirthlin wilde inderdaad iets met me
bespreken, maar het was eigenlijk een manier om mij met president Heber J.
Grant in contact te brengen.

‘Toen ik op het podium kwam, zei ouderling Joseph Anderson dat de president
in de kamer van de algemene autoriteiten op me zat te wachten. Dat verbaasde
me en ik kreeg meteen het gevoel dat president Grant meer in gedachte had
dan een kletspraatje. Toen zei hij tegen me dat ik was voorgesteld (...) om de
plaats in het Quorum der Twaalf Apostelen in te nemen, die na het overlijden
van senator Reed Smoot was vrijgekomen.’ (Goates, Harold B. Lee, p. 157.)

‘Voordat ik opstond, kreeg ik een duidelijke ingeving dat ik als lid van het
Quorum der Twaalf Apostelen zou worden geroepen.’ (L. Brent Goates,
Harold B. Lee: Prophet and Seer [1985], p. 157.)
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Ouderling Harold B. Lee verkondigde graag het evangelie

Laat de cursisten iets vertellen over hun gevoelens en ervaringen op het gebied
van schriftstudie in gezinsverband. Lees voor wat Helen Lee Goates, de dochter
van Harold B. Lee, over de familie Lee heeft geschreven:

Vertel dat ouderling Harold B. Lee ook graag de heiligen uit de Schriften onderwees.
Lees de volgende woorden voor die hij tijdens een priesterschapsleidersbijeenkomst
in 1972 sprak:

‘Er bevinden zich onnauwkeurige geschriften onder ons die rampen in de nabije
toekomst voorspellen. Sommige daarvan zijn gepubliceerd alsof ze nodig zijn
om de wereld wakker te schudden aangaande de verschrikkingen die ons zullen
overvallen. Vele daarvan zijn afkomstig uit bronnen die niet volledig
betrouwbaar zijn.

‘Priesterschapsdragers, bent u zich bewust van het feit dat we dergelijke publi-
caties niet nodig hebben om gewaarschuwd te zijn? We hoeven alleen maar
vertrouwd te zijn met wat er duidelijk in de Schriften staat.

‘Ik zal u het zekere woord van profetie geven waarop u dient te vertrouwen, in
plaats van die vreemde bronnen die grote politieke gevolgen kunnen hebben.

‘Lees hoofdstuk 24 van Matteüs — vooral de geïnspireerde vertaling die in de
Parel van grote waarde staat (Matteüs naar Joseph Smith).

‘Lees dan afdeling 45 van de Leer en Verbonden, waar de Heer, niet een mens,
de tekenen des tijds documenteert.

‘Ga dan naar afdeling 101 en afdeling 133 in de Leer en Verbonden en lees het
verslag van de gebeurtenissen die aan de komst van de Heiland voorafgaan.

‘Sla ten slotte de beloften van de Heer op aan de mensen die zijn geboden
onderhouden wanneer deze oordelen over de goddelozen worden uitgesproken,
zoals in Leer en Verbonden 38 staat beschreven.

‘Broeders, dit zijn enkele van de geschriften waarmee we ons moeten bezig-
houden, in plaats van verhandelingen van mensen die geen betrouwbare
informatie of zuivere motieven hebben. En daar wil ik graag aan toevoegen
dat de meeste van die schrijvers niet belemmerd worden door enige authen-
tieke informatie in hun geschriften.’ (The Teachings of Harold B. Lee, Clyde J.
Williams [1996], p. 399.)

‘Als we een vraag hadden over een toespraakje dat we moesten houden, of als
er iets aan tafel werd besproken waarop we antwoord wilden hebben, vroegen
we altijd: “Hoe zit dat, pa? Wat vindt u ervan?” Dan antwoordde hij: “Pak je
Schriften er maar bij, meisjes. Laten we opzoeken wat de Heer erover zegt.” Dan
pakte hij ook zijn boek en liet ons de juiste teksten opzoeken, en dan lazen we
samen wat we moesten weten. Ik dacht vaak dat het gemakkelijker en sneller
zou zijn als pa ons gewoon het antwoord zou geven. Maar later begreep ik dat
hij ons opnieuw een prachtige kans bood om een belangrijke les te leren. Op
die manier leerde hij ons dat we ons voor een antwoord eerst tot de Schriften
moeten wenden.’ (Goates, Harold B. Lee, p. 123.)
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Vraag: Wat voor zorgen had Harold B. Lee aangaande twijfelachtige bronnen en
‘onnauwkeurige geschriften’ in plaats van de Schriften voor ons leerstellige inzicht?

Ouderling Harold B. Lee was voorzitter van het coördinatiecomité van de kerk

Leg uit dat het Eerste Presidium tijdens het presidentschap van David O. McKay
de kerk en het gezin wilde versterken door het coördineren van welzijnszorg, zen-
dingswerk, genealogie, onderwijs, huisonderwijs en gezinsavond. Dat was het begin
van de coördinatie van alle programma’s en leerplannen over de hele wereld.
Ouderling Harold B. Lee werd als voorzitter van dat comité geroepen.

Bespreek met de cursisten de leringen van ouderling Lee over het doel en de kracht
van coördinatie uitgaande van de priesterschap in ‘De beginselen van coördinatie
uitgaande van de priesterschap’, ‘De priesterschap moet leiding geven’, ‘Het uitein-
delijke doel van de coördinatie is de versterking van het gezin’, ‘Programma’s van
de kerk steunen het gezin’ in het boek voor de cursist (pp. 186–188). Bespreek dan
de volgende vragen:

• Hoe beschreef ouderling Lee het belangrijkste doel van de coördinatie in de kerk?

• Wat is het nut voor de kerk van deze coördinatie?

• Hoe kunnen we soms ‘denken dat de programma’s van de kerk belangrijker zijn
dan het individu’? (Zie ‘Programma’s van de kerk steunen het gezin’.)

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

De Heiland leidt de leiders van de kerk

Lees het volgende getuigenis voor van ouderling Harold B. Lee, die toen lid van
het Quorum der Twaalf Apostelen was, over de Heiland:

‘Met heel mijn ziel en overtuiging, en mij bewust van de ernst en betekenis
van dat getuigenis, vertel ik u dat ik weet dat Hij leeft. Ik ben me bewust van
zijn tegenwoordigheid, vooral als ik Hem het hardst nodig heb. Dat weet ik
door nachtelijke influisteringen en dagelijkse indrukken als ik ergens verant-
woordelijk voor ben waarbij ik hulp kan gebruiken. Daarom getuig ik tot u en
vertel ik u dat Hij dichter bij de leiders van de kerk staat dan wij beseffen. 

‘Wij moeten alles doen “met het oog alleen gericht op de eer van God”. [LV
82:19.] En wat was de eer van God? Dat was volgens de uitleg van de Heer
aan Mozes de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te
brengen. (...) Bij de ontwikkeling van het (...) coördinatiesysteem hebben we
deze opmerkingen altijd in gedachten gehouden. Eenvoudig gezegd zijn de
twee enige doelen van de coördinatie om (1) de priesterschap te laten functio-
neren zoals de Heer dat bedoeld heeft, met de hulporganisaties op de juiste
wijze daaraan toegevoegd, en (2) ervoor te zorgen dat de ouders en de gezinnen
hun roeping grootmaken, zoals de Heer heeft geboden. En aldus zien we dat
alles gedaan wordt met die ene vraag in gedachten: zal deze activiteit bijdragen
tot de belangen van het koninkrijk, en houden we ons oog alleen op dat doel
van de organisatie van de Heer gericht — om zielen te redden en de onsterfe-
lijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen?’ (Toespraak
tijdens een algemene conferentie van de zondagsschool, 2 oktober 1970,
archieven van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.)
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Vraag: Waarom is het belangrijk om te weten dat de Heer ‘dichter bij de leiders van
de kerk staat dan wij beseffen’?

Bespreek enkele recente adviezen van kerkleiders met de cursisten. Laat ze bespreken
hoe ze lichamelijk en geestelijk gezegend kunnen worden als ze de profeet volgen.
Laat een cursist de laatste alinea voorlezen van ‘Door gehoorzaamheid aan de pro-
feet wordt ons gezin beschermd’ in het boek voor de cursist (p. 190). Bespreek de
antwoorden op de volgende vragen:

• Waarom zijn we alleen veilig als we de raad van de profeet van de Heer opvolgen?

• Wat moeten we doen als onze persoonlijke mening van de raad van de profeet
afwijkt?

• Welke zegeningen worden beloofd aan hen die de raad van de profeet opvolgen?

Harold B. Lee werd president van de kerk

Laat de cursisten ‘Hoogtepunten uit het leven van Harold B. Lee’ in het boek voor
de cursist opslaan (p. 178), en opzoeken wanneer Harold B. Lee tot apostel werd
geroepen en wanneer hij president van de kerk werd. Vraag:

• Hoe lang was hij als apostel werkzaam?

• Hoe lang was hij president van de kerk?

Laat een cursist de tweede alinea voorlezen van ‘Hij werd president van de kerk’ en
een andere cursist ‘Zijn hart en verstand gingen liefdevol uit naar alle heiligen der
laatste dagen’ in het boek voor de cursist (p. 190).

Hij leerde de heiligen hoe en waar ze zich moesten vergaderen

Laat de cursisten beschrijven hoe de Heer de heiligen in de begindagen van de
kerk vergaderde. Vraag: Hoe vergadert de Heer tegenwoordig de heiligen?

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

‘Vandaag zijn we getuige van de hand van de Heer onder zijn heiligen, de
leden van de kerk. In deze bedeling, en misschien in alle andere bedelingen,
is er nog nooit zo’n sterk gevoel van urgentie onder de leden van zijn kerk
geweest. De grenzen worden verlegd, de ringen worden versterkt. In de
begindagen van de kerk werden er specifieke plaatsen genoemd waar de heili-
gen zich moesten vergaderen, en de Heer zei dat deze vergaderplaatsen niet
veranderd mochten worden, maar toen gaf hij één voorbehoud: “Totdat de
dag komt dat er voor hen geen ruimte meer wordt gevonden; en dan heb Ik
andere plaatsen die Ik hun zal toewijzen, en die zullen pinnen (ringen) worden
genoemd, voor het tentdoek of de sterkte van Zion” (LV 101:21).

‘Tijdens de gebiedsconferentie in Mexico-Stad afgelopen augustus maakte
ouderling Bruce R. McConkie van de Raad der Twaalf tijdens zijn diepzinnige
toespraak enkele opmerkingen over dit onderwerp. Ik citeer enkele zinnen uit
zijn toespraak:

Luister naar de leiders van de kerk en volg hun rechtschapen voetstappen,
niet alleen door studie, maar ook door geloof, daarvan getuig ik nederig en
oprecht, in de naam van de Heer Jezus Christus.’ (Conference Report, april
1968, pp. 131–132.)
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Vraag:

• Hoe zouden jullie de vergadering van de heiligen volgens deze uitspraak uitleggen?

• Waar moeten de heiligen zich tegenwoordig vergaderen?

• Wat voor kracht kunnen de heiligen ontvangen als ze zich in hun eigen land
vergaderen?

• Hoe kunnen wij de kerk in ons eigen gebied opbouwen?

President Lee waarschuwde de heiligen voor de moeilijkheden in onze tijd

Verwijs naar de volgende gedeelten in het boek voor de cursist, en geef een korte
samenvatting van iedere lering van president Harold B. Lee (zie voorbeelden van
korte samenvattingen tussen haakjes).

• ‘De leden van de kerk moeten zich op de strijd met het kwaad voorbereiden’
(p. 191). (De Heer zal ons tegen kwade invloeden beschermen als wij de
priesterschapsleiders volgen.)

• ‘Veiligheid is het resultaat van gehoorzaamheid aan Gods geboden’ (pp. 191–192).
(Als de leden van de kerk de leiders steunen en de geboden onderhouden, zullen
ze door de Heer beschermd worden.)

• ‘De kerk is een bescherming en een toevluchtsoord’ (p. 192). (De kerk biedt
krachtig weerstand tegen de kwade invloeden in de wereld. De leden van de
kerk worden tegen deze kwade invloeden beschermd als ze de leringen van de
kerk naleven door de geboden van God te onderhouden.)

• ‘De verwoestende invloeden van de wereld bedreigen het gezin’ (pp. 192–193).
(Als we gezinsavond houden, wordt ons gezin versterkt en tegen de verwoestende
invloeden van de wereld beschermd.)

• ‘Het is het doel van de kerk om de heiligen met hun dagelijkse problemen te
helpen’ (p. 193). (De kerk is georganiseerd om de leden te helpen ‘alle problemen
in deze moderne en veranderende wereld het hoofd te bieden’.)

• ‘Het grootste wonder is de genezing van de zieke ziel’ (p. 193). (De kerk steekt
de helpende hand uit naar ‘degenen die innerlijk ziek, neerslachtig en inwendig
verscheurd zijn’.)

‘“(...) Ik wil uw aandacht graag vestigen op de feiten die in de Schriften staan:
de vergadering van Israël houdt het lidmaatschap in de ware kerk in, de kennis
van de ware God en zijn verlossende waarheden, en de aanbidding van Hem
tijdens de bijeenkomsten van de heiligen in alle landen en onder alle volken (...)”

‘Ouderling McConkie besloot met de volgende woorden, die zeker de grote
behoefte aan onderwijs en opleiding van plaatselijke leidinggevenden bena-
drukken om de kerk in hun eigen land op te bouwen:

‘“De plaats waar de Mexicaanse leden moeten vergaderen, is Mexico; de plaats
waar de leden uit Guatemala moeten vergaderen, is Guatemala; de plaats waar
de Braziliaanse leden moeten vergaderen, is Brazilië; en dat geldt voor elke
plaats, waar ook op aarde. Japan is voor de Japanners; Korea voor de Koreanen;
Australië voor de Australiërs; ieder land is de vergaderplaats voor het eigen
volk.”’ (Conference Report, april 1973, pp. 6–7; of Ensign, juli 1973, pp. 4–5.)

H o o f d s t u k  1 1 H a r o l d  B .  L e e156

P r e s i d e n t e n  v a n  d e  k e r k  —  b o e k  v o o r  d e  l e e r k r a c h t



Het verslag van zijn dienstbaarheid werd in het hart en het verstand van de
mensen gegrift

Vertel dat Harold B. Lee bijna achttien maanden president van de kerk was.
Hoewel hij slechts korte tijd president was, heeft hij de kerk enorm beïnvloed.

Vraag: Welke programma’s heeft Harold B. Lee ingesteld die we nu nog in de kerk
hebben? Leg uit dat toen Harold B. Lee president van de kerk werd, hij over de bij-
dragen van zijn voorgangers en zijn nieuwe roeping nadacht. Bespreek wat hij
daarover heeft gezegd:

‘Toen ik drie maanden geleden de omvang van mijn overweldigende taak begon
te begrijpen, ging ik naar de heilige tempel. In gebedvolle meditatie keek ik
naar de schilderijen van die mannen van God — ware, zuivere mannen, edel-
mannen van God — die mij in een soortgelijke roeping waren voorgegaan.

‘Enkele dagen geleden zat ik ’s morgens vroeg alleen met mijn gedachten in
mijn studeerkamer. Ik las de huldeblijken aan de presidenten, door hen die
hen het beste gekend hadden.

‘Joseph Smith was de persoon die door de Heer van kinds af aan was grootge-
bracht, die met goddelijk gezag was begiftigd, die in de noodzakelijke onder-
werpen was onderwezen, die het priesterschap had ontvangen en die het
fundament van het koninkrijk van God in deze laatste dagen heeft gelegd.

‘President Brigham Young, die in het voorsterfelijk leven al was geordend voor
zijn goddelijke roeping om de vervolgde heiligen te leiden, die moesten vluchten
voor de woede waardoor de heiligen in de vergaderplaatsen in Missouri en
Illinois bedreigd werden. Zij moesten pionieren om een staat in de toppen van
deze prachtige bergen te vestigen en de doelen van God te verwezenlijken.

‘Toen ik naar de gelaatstrekken van president John Taylor keek, besefte ik dat
hij iemand was die volgens de woorden van president Joseph F. Smith “een
van de zuiverste mensen was die ik kende. (...)”

‘Toen ik het heilige gezicht van president Wilford Woodruff zag, besefte ik dat
hij net als Natanaël vanouds was, in wie geen bedrog was, ontvankelijk voor
de indrukken van de Geest van de Heer, in wiens licht hij bijna altijd leek te
verkeren “van tevoren niet wetende wat [hij] moest doen”.

‘Hoewel president Lorenzo Snow niet lang president van de kerk was, had hij
een bijzondere zending om zijn volk op een steviger stoffelijk fundament te
vestigen door de toepassing van de wet van offerande om de grote lasten te
verlichten die op de kerk drukten vanwege vergissingen en fouten die er
onbewust waren ingeslopen.

‘Als ik een betere definitie van leerstellige onderwerpen wil hebben, sla ik
meestal de geschriften en toespraken van president Joseph F. Smith op. Toen
ik naar zijn edele gestalte keek, dacht ik aan het negenjarige jongetje dat zijn
moeder, een weduwe, over de vlakten hielp, en aan de vijftienjarige zendeling
op de hellingen van Haleakala op het eiland Maui, die door zijn oom, Joseph
Smith, in een hemels visioen werd gesterkt. Hij presideerde de kerk tijdens de
stormachtige tijd toen de vijandige media de kerk belasterden, maar hij was
de steunpilaar die van de Heer de opdracht had gekregen om de kerk te laten
zegevieren.
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President Spencer W. Kimball gaf tijdens de begrafenis van president Harold B. Lee
het volgende verslag van het leven van president Lee zoals dat in de loop der jaren
in zijn hart was gegrift:

‘“Er is een reus van een boom omgevallen.” Die woorden, die president
Harold B. Lee tijdens de begrafenis van een voormalige ringpresident had
gesproken, lijken vandaag bijzonder toepasselijk. Er is inderdaad een reus van
een boom omgevallen die een grote open plek in het bos heeft achtergelaten.

‘En hij was een reus. (...)

‘Een reus van wie de schaduw op de hele wereld viel waardoor miljoenen
leden en vrienden van de kerk de invloed van het evangelie konden ervaren.

‘Een reus die ondanks zijn moeilijke taken als apostel en lid van het Eerste
Presidium enthousiast de tijd nam om duizenden mensen persoonlijk met zijn
gedachten en raad tot zegen te zijn.

‘Een enorme reus die onder inspiratie de ervaringen, verhalen en raadgevingen
in de Schriften een plaats in het hart en verstand van mensen over de hele
wereld kon geven.

‘Een reus die de luisteraar in de diepste uithoeken van het hart begrip, inzicht,
leiding en troost kon geven.

‘Ik denk dat ik de betekenis van een goddelijke roeping het beste begreep
toen president Heber J. Grant zijn handen op mijn schouders legde en met veel
medeleven mijn roeping als apostel van de Heer Jezus Christus aankondigde.
Toen ik naar zijn afbeelding keek, moest ik aan de profetische woorden denken
die hij tijdens de geïnspireerde zegen sprak toen hij me in de heilige tempel
ordende.

‘President George Albert Smith was een discipel van vriendschap en liefde. Hij
was waarlijk voor iedereen een vriend. Toen ik naar zijn afbeelding keek, voelde
ik dezelfde warmte waardoor iedereen zijn vriend was.

‘President David O. McKay was lang en indrukwekkend, ook nu hij met die
doordringende ogen naar me keek, alsof hij mijn ziel doordrong. Ik ben nooit
in zijn tegenwoordigheid geweest zonder te voelen dat ik een beter mens was
omdat ik in zijn gezelschap verkeerde.

‘President Joseph Fielding Smith was er ook met zijn glimlach, mijn dierbare
profeet en leider die niet met de waarheid schipperde. Hij streefde niet naar
aardse eer, maar zijn hele ziel verheugde zich in geestelijke zaken. Toen hij
door God huiswaarts werd geroepen en insliep, leek het wel of hij mij op dat
moment als het ware een scepter van rechtschapenheid overhandigde, alsof
hij tegen me zei: “Ga heen, doe gij evenzo.”

‘Nu stond ik daar alleen met mijn gedachten. Op de een of andere manier
kreeg ik eenvoudigweg de indruk dat het enige ware verslag dat ooit van mijn
bediening gemaakt zou worden, het verslag zou zijn dat ik in het hart en de
ziel zou griffen van de mensen met wie ik samenwerkte, binnen en buiten de
kerk.’ (Conference Report, oktober 1972, pp. 18–19; of Ensign, januari 1973,
pp. 23–24.)

H o o f d s t u k  1 1 H a r o l d  B .  L e e158

P r e s i d e n t e n  v a n  d e  k e r k  —  b o e k  v o o r  d e  l e e r k r a c h t



Besluit met uw getuigenis van het belang van de bijdragen die president Harold B.
Lee aan de kerk heeft geleverd.

‘Een enorme reus die onze Vader in de hemel vertegenwoordigde en al zijn
kinderen troost, kracht en goddelijke invloed bood.

‘Een meesterlijke leraar die net als de Heiland de dagelijkse ervaringen gebruikte
om de wil van de Heer duidelijk te maken.

‘Ja, een van Gods edelste, machtigste en meest toegewijde reuzen, die in het
voorsterfelijk leven geordend was, is onder ons werkzaam geweest — president
Harold B. Lee.’ (‘A Giant of a Man’, Ensign, februari 1974, pp. 86–87.)
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DEEL 1: ZIJN JONGE JAREN

HISTORISCHE ACHTERGROND

Toen Spencer Woolley Kimball in 1895 geboren werd, zou het nog een jaar duren
voordat Utah officieel de 45ste staat van de Verenigde Staten werd. De Salt Laketempel
was in 1893 ingewijd, slechts twee jaar eerder. De eerste hedendaagse Olympische
spelen werden in 1896 in Athene gehouden.

In 1898, toen Spencer drie jaar was, aanvaardde zijn vader, Andrew Kimball, een
roeping om in het zuidoosten van Arizona ringpresident te worden. Het gezin
vestigde zich in Thatcher (Arizona). In de loop der tijd begon het gezin aan het
ruwe en droge klimaat te wennen. Andrew Kimball was tot zijn dood in 1924 als
ringpresident werkzaam.

GEBEURTENISSEN, HOOGTEPUNTEN EN LERINGEN

Bij de familie Kimball thuis werden de beginselen van het evangelie besproken

Laat de cursisten de afbeelding op pagina 168 van dit lesboek bestuderen, en
bespreek wat er volgens hen aan de eettafel plaatsvindt. Laat een cursist de vol-
gende uitspraak voorlezen, en vraag de cursisten welke tradities van het gezin
Kimball zij in hun eigen gezin zouden willen toepassen.

‘De kerk en het evangelie speelden een belangrijke rol in de vroegste herinne-
ringen van Spencer. Het leek volgens hem wel of zijn moeder tijdens de zon-
dagsschool en de avondmaalsdienst altijd met de kinderen op de vierde rij
zat in het kerkgebouw in Thatcher. Het gezin knielde altijd neer om voor de
maaltijden te bidden, met de stoelen omgedraaid en de borden omgekeerd.
Er waren altijd avondgebeden bij moeder op schoot. Er werd altijd gevast. Er
werd altijd tiende betaald. “Ik heb medelijden met kinderen die deze belang-
rijke lessen moeten leren als ze volwassen zijn, wanneer het zoveel moeilijker
is.” Voor Spencer waren deze lessen een onderdeel van zijn jeugd.

‘Keer op keer zag Spencer dat zijn ouders hun problemen aan de Heer voor-
legden. Toen Spencer vijf was en op een dag met zijn karweitjes bezig was,
liep de kleine Fannie, die pas een jaar oud was, weg en verdwaalde. Niemand
kon haar vinden. Clare, die zestien was, zei: “Ma, als we bidden, zal de Heer
ons naar Fannie leiden.” Dus gingen moeder en de kinderen in gebed. Meteen
na het gebed liep Gordon naar de plek achter het kippenhok waar Fannie in
een grote doos diep in slaap was. “We bedankten onze hemelse Vader her-
haaldelijk”, schreef Olive in haar dagboek. “We konden de hele avond aan
niets anders denken.” Toen haar paard een keer op de weg naar Safford op
hol sloeg, was Olive doodsbang dat iemand gewond zou raken en dat het rij-
tuig zou beschadigen. “We waren doodsbang. Maar de Heer verhoorde mijn
stille gebeden, en we konden het paard tegenhouden. God zij dank voor zijn
goedheid jegens ons.”

‘Datzelfde jaar liep Spencer met zijn moeder over de stoffige weg naar het huis
van bisschop Zundel. “Waarom gaan we daarheen?” vroeg hij. Ze zei dat ze
de tiende-eieren ging betalen. “Zijn tiende-eieren anders dan gewone eieren?”
Toen herinnerde Olive haar zoon eraan dat hij één ei apart legde van iedere
tien eieren die hij verzamelde. Ze legde uit waarom, dat een van de eieren van 
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Vraag: Welke beginselen kunnen we uit dit verhaal over de familie Kimball halen
die tegenwoordig nuttig zijn voor ons gezin?

Laat de afbeelding van de twee bomen op pagina 169 van dit lesboek zien. Leg uit
dat hoewel Spencer op elfjarige leeftijd zijn moeder, Olive Kimball, kwijtraakte en
op 29-jarige leeftijd zijn vader, Andrew Kimball, hun liefde, voorbeeld en evangelie-
onderwijs een stevig fundament voor de rest van zijn leven waren. Lees en
bespreek de volgende uitspraak van president Spencer W. Kimball:

Vraag:

• Wat is het verband tussen de wortels en de takken die president Kimball noemde?

• Hoe kunnen we vaststellen hoe diep wij in de beginselen van het evangelie
geworteld zijn?

Spencer besloot dat hij getrouw zou blijven

Vraag de cursisten tot welke kerkelijke generatie zij in hun familie behoren.
(Sommigen zijn pas lid van de kerk geworden, terwijl anderen wellicht derde- of
vierde-generatie leden van de kerk zijn.) Vraag: Als jullie voorouders lid van de kerk
waren, is jullie geloof dan even groot als dat van hen? Waarom, of waarom niet?

Leg uit dat Spencer W. Kimball een derde-generatie lid van de kerk was (eerste —
Heber C. Kimball; tweede — Andrew Kimball; derde — Spencer W. Kimball). Als
jongeman kende hij enkele leden van de kerk die de profeet Joseph Smith persoon-
lijk hadden gekend. Lees de volgende alinea:

‘Thatcher was een mormoonse plaats. Op 24 juli werd altijd de pioniersdag
gevierd, ter herdenking van de dag dat de eerste heiligen in 1847 in de Salt Lake
Valley aankwamen. Ieder jaar werd er een optocht gehouden, met indianen,
vuurwerk, handkarren, vlaggetjes en hoeden. Tijdens de viering in het kerkge-
bouw in Thatcher zat iedereen die de profeet Joseph Smith had gezien op een 

‘Het lijkt wel of sommigen van ons (...) een overvloedige oogst willen hebben
— zowel geestelijk als stoffelijk — zonder de wortels te ontwikkelen waardoor
dat mogelijk wordt. Er zijn te weinig mensen die de prijs, discipline en werk,
willen betalen om stevige wortels te ontwikkelen. Die ontwikkeling begint al in
onze jeugd. Als jongen besefte ik niet hoe belangrijk mijn dagelijkse karweitjes
waren — in de tuin werken, het vee voederen, water dragen, houthakken,
hekken repareren, en alle andere werkzaamheden die op een kleine boerderij
verricht moesten worden — om de wortels te ontwikkelen voordat je aan het
laten groeien van takken kon beginnen. Ik ben zo dankbaar dat mijn ouders
dat verband tussen wortels en takken goed begrepen.’ (Conference Report,
oktober 1978, p. 113; of Ensign, november 1978, p. 75.)

onze hemelse Vader was en negen van hen. Vanaf dat moment kreeg het ver-
zamelen van eieren een extra dimensie. In de hooitijd zei Andrew tijdens het
ontbijt tegen zijn jongens: “Het beste hooi is aan de westkant van het veld te
vinden. Haal het hooi voor de tiende van die kant. En laad de kar maar hele-
maal vol.”’ (Edward L. Kimball en Andrew E. Kimball, Spencer W. Kimball:
Twelfth President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints [1977], p. 31.)
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Vertel het volgende verhaal dat ouderling Spencer W. Kimball als lid van het
Quorum der Twaalf Apostelen over zijn jeugd vertelde:

Vraag:

• Hoe geven de leden van de kerk tegenwoordig blijk van hun toewijding, geloof
en offerbereidheid?

• Hoe kunnen we vermijden dat ons geloof door onze betrokkenheid bij de wereld
zal verwateren?

Hij werkte hard aan zijn opleiding

Vraag de cursisten naar doelen die ze voor zichzelf gesteld hebben. Vertel dat toen
Spencer W. Kimball veertien jaar oud was, hij de raad van een kerkleider opvolgde
om de Schriften te lezen. Bespreek ‘Op jonge leeftijd stelde hij zich tot doel om de
Bijbel te lezen’ in het boek voor de cursist (p. 198). Vraag: In welke opzichten zou
zijn aandacht voor de Schriften op jonge leeftijd hebben bijgedragen aan zijn
voorbereiding op zijn later roepingen?

‘Toen ik jong was, hoorde ik een uiting van twijfel waardoor ik behoorlijk
geraakt werd. Ik kan me niet herinneren wie die twijfel uitsprak of onder welke
omstandigheden dat plaatsvond. Ik kan me alleen herinneren dat ik het gevoel
had dat ik door de bliksem was getroffen. De onbekende stem beweerde:

‘“De ‘mormoonse kerk’ heeft de eerste twee generaties standgehouden — maar
wacht maar op de derde, vierde en volgende generaties! De eerste generatie, in
vuur en vlam over een nieuwe godsdienst, ontwikkelde er een groot enthousi-
asme voor. Omgeven door verbittering, slachtoffer van een vijandige wereld,
vervolgd ‘van het kastje naar de muur’, werden ze gedwongen om zich ter
overleving te vergaderen. Het was te verwachten dat ze voor hun goede doel
zouden leven en sterven.

‘“De tweede generatie had ouders die enthousiast, ijverig en toegewijd waren.
De ouders hadden een groot geloof ontwikkeld, en waren gewend aan ontbe-
ringen en offers voor hun geloof. Zij hadden thuis de ingrediënten geërfd en
geabsorbeerd waarvan de getrouwen zijn vervaardigd. Ze hadden voldoende
reserves vol kracht en geloof om uit te putten.

‘“Maar wacht maar op de derde en vierde generatie”, zeiden de cynici. “Bij hen
zal het vuur doven — de toewijding zal afnemen — de offerbereidheid zal
tenietgedaan worden — de wereld zal hen beïnvloeden, omgeven en verslech-
teren — het geloof zal opgebruikt worden en de godsdienstige heftigheid zal
verdwijnen.

‘Toen besefte ik dat ik bij die derde generatie hoorde. Die dag balde ik mijn
groeiende vuisten. Ik knarsetandde en nam mezelf voor dat er één “derde
generatie” was die niet aan die voorspelling zou voldoen.’ (Conference Report,
oktober 1969, pp. 18–19.)

verhoogd podium. In het jaar dat Spencer elf was zaten er nog zeven mensen,
en in de loop der jaren zag hij dat aantal afnemen.’ (Kimball en Kimball,
Spencer W. Kimball, p. 29.)
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Vraag de cursisten naar momenten in hun leven dat er zich mogelijkheden voor-
deden en ze beslissingen moesten nemen. Lees de volgende uitspraak voor:

Laat de cursisten ‘Hij was een ontwikkeld en sportief aangelegd’ in het boek voor
de cursist (pp. 198–199) lezen, en bespreek hoe zijn beslissing om verder te studeren
hem tot zegen was.

Op de dag van de diploma-uitreiking kreeg hij zijn zendingsoproep

Laat teruggekeerde zendelingen de dag beschrijven dat zij hun zendingsoproep kregen.
Moedig hen aan om te vertellen hoe ze zich op die dag hadden voorbereid, hoe ze
zich voelden, en wie er aanwezig was toen de envelop werd opengemaakt. Lees
voor wat er gebeurde toen Spencer W. Kimball hoorde dat hij op zending zou gaan:

Vraag:

• Hoe kan financiële zelfredzaamheid volgens het voorbeeld van Spencer W.
Kimball stabiliteit en zekerheid verschaffen?

‘In 1914 ging Spencer naar de diploma-uitreiking, in de veronderstelling dat
hij met enkele anderen uit zijn klas naar de University of Arizona zou gaan.
Als onderdeel van de diploma-uitreiking hield hij een toespraak als klaspresi-
dent, zong hij in een kwartet en zong hij een solo, “The Plains of Peace”.
Andrew Kimball [zijn vader], die president van het schoolbestuur was, hield
een toespraak. Tijdens die toespraak kondigde hij aan dat Spencer dat najaar
niet naar de universiteit zou gaan, maar dat hij op zending zou gaan. Lela Udall,
een klasgenootje, herinnerde zich: “Ik dacht dat Spencer zou flauwvallen.”
Spencer beschreef de schrik in zijn dagboek iets milder: “Pa liet me tijdens de
diploma-uitreiking ten overstaan van alle mensen weten dat ik op zending
zou worden geroepen. Ik was overrompeld, want ik was van plan om naar de
universiteit te gaan.” Maar hij zou gaan. Hij had helemaal geen bezwaar tegen
een zending; het kwam alleen onverwachts.

‘Vier dagen na de diploma-uitreiking was hij aan het werk in Globe, zo’n 130
kilometer naar het westen. Zijn baan was al geregeld. Twee zomers daarvoor
had zijn vader, die financieel in moeilijkheden verkeerde, hem geholpen om
werk te vinden bij Anderson-Blake Dairy voor 47,50 per maand, plus kost en
inwoning. De tweede en derde zomers verdiende hij 62,50 per maand bij een
andere zuivelfabriek. Behalve zijn tiende en af en toe vijf cent voor een ijsje
of een chocoladereep — “soms moet je jezelf trakteren” — had Spencer al zijn
geld gespaard voor boeken, kleding en zakgeld voor de universiteit. Nu kon
hij dat geld voor zijn zending gebruiken.’ (Kimball en Kimball, Spencer W.
Kimball, pp. 68–69.)

‘In 1910, toen Spencer vijftien was, overwoog hij om naar de LDS Academy in
Thatcher te gaan. Het was een groot gebouw met twee verdiepingen, en een
beetje beangstigend. Toen het einde van zijn schooltijd in zicht kwam vroeg
iedereen aan elkaar: “Ga jij naar de Academy?” De meesten gingen niet.
Sommigen wilden trouwen, anderen wilden werken en weer anderen hadden
geen geld. Maar Spencer en enkele anderen “besloten moedig om door te
leren.”’ (Kimball en Kimball, Spencer W. Kimball, p. 59.)
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• Hoe kan financiële zelfredzaamheid ons helpen om in het evangelie dienstbaar
te zijn?

• Wat kunnen we leren van de gewilligheid van Spencer W. Kimball om op
zending te gaan?

Hij was een toegewijd zendeling

Bespreek ‘Hij was een toegewijd zendeling’ in het boek voor de cursist (pp. 199–200).
Vraag: Waarom werd zijn zendingsoproep naar Zwitserland en Duitsland veranderd
in een zending in de Verenigde Staten?

Leg uit dat Spencer W. Kimball in het begin van zijn zending een beetje ontmoedigd
was door de moeilijkheden die op zijn pad kwamen. Zijn vader, Andrew Kimball,
schreef hem een bemoedigende brief:

Vraag: Hoe kunnen strijd en offers onze toewijding versterken om het evangelie na
te leven?

In onzekere tijden ging Spencer W. Kimball vol geloof verder

Laat teruggekeerde zendelingen vertellen hoe zij vlak na hun zending naar de toe-
komst keken. Zorg ervoor dat de cursisten begrijpen dat teruggekeerde zendelin-
gen zich zelfs onder gunstige omstandigheden onzeker kunnen voelen. Leg uit
dat toen Spencer W. Kimball in januari 1917 van zijn zending thuiskwam, de
Eerste Wereldoorlog aan de gang was. Hoewel hij een getalenteerd student was,
kon hij niet aan zijn opleiding of carrière werken omdat hij op een oproep voor
militaire dienst zat te wachten. In die tijd werd hij verliefd op Camilla Eyring, en
zij trouwden op 16 november 1917. Pas toen het bestand op 11 november 1918
werd getekend, konden Spencer en Camilla met meer zekerheid met hun leven
verder gaan. Lees de volgende alinea en laat de cursisten opletten wat voor advies
president Spencer W. Kimball gaf over belangrijke beslissingen die in onzekere tij-
den moeten worden genomen:

Vraag: Wat voor beslissingen moet je nu nemen die essentieel voor je toekomst zijn?

Spencer W. Kimball kreeg al op jonge leeftijd de kans om leiding te geven

Laat de cursisten ‘Door leiding te geven werd hij op het apostelschap voorbereid’
in het boek voor de cursist doorlezen (p. 201). Laat ze de bijzondere kenmerken
van het leiderschap van Spencer W. Kimball opzoeken.

‘Jullie hebben je carrière of levenswerk wellicht nog niet gekozen, maar er zijn
veel algemene zaken die je al kunt regelen, hoewel je misschien nog niet weet
of je jurist, arts, leerkracht of ingenieur wilt worden. Er zijn beslissingen die
je al genomen moet hebben of nu moet nemen. Wat ga je doen in de jaren
tussen nu en je huwelijk?’ (Conference Report, april 1974, p. 125; of Ensign,
mei 1974, p. 87.)

‘Door moeilijke ervaringen zul je een beetje gaan begrijpen wat het inhoudt
om een heilige der laatste dagen te zijn, en wat je vader en grootvader hebben
doorgemaakt. Houd goede moed, en denk niet dat het te zwaar is om te door-
staan. Het komt allemaal goed en dan heb je iets om aan je nakomelingen te
vertellen.’ (Kimball en Kimball, Spencer W. Kimball, p. 76.)
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Spencer en Camilla pakten hun moeilijkheden aan met geloof in de Heer en
vertrouwen in elkaar

Leg uit dat Spencer en Camilla Kimball een bijzonder moeilijke tijd doormaakten
toen hun jonge zoon Edward polio kreeg en voor behandelingen naar Californië
moest. Camilla zorgde voor Edward in Californië terwijl Spencer voor de rest van
het gezin in Arizona zorgde. Lees het volgende citaat voor uit een brief die Camilla
op 14 november 1933 aan Spencer schreef:

Vraag: Hoe kunnen we met behulp van het voorbeeld van Spencer W. Kimball met
onze tegenslagen leren omgaan?

‘Als je deze brief ontvangt, is het zestien jaar geleden dat we trouwden. Het is
de eerste keer dat we op die dag niet bij elkaar zijn. Ik wil je graag laten weten,
en dat doe ik wellicht te vaak, hoeveel ik van je hou en je waardeer. Mijn liefde
en respect nemen ieder jaar toe. De tijdelijke scheiding is bitter en zwaar,
maar heeft me meer dan ooit doen beseffen hoeveel reden tot dankbaarheid
ik heb. Het feit dat ik in de tijd dat we elkaar kennen nog nooit enige reden
heb gehad om te twijfelen of te wantrouwen, is volgens mij het fundament
waarop waar geluk en tevredenheid in het huwelijk is gebouwd. Lichamelijke
aantrekkingskracht en andere zaken zijn ook belangrijk voor een volkomen
eenheid, maar zonder vertrouwen kan niets blijvend zijn.

‘Ik heb het gevoel dat we door onze problemen geestelijk dichter tot elkaar
zijn gekomen, hoewel we lichamelijk van elkaar gescheiden zijn.

‘Ik bid voortdurend dat God de eenheid van ons gezin zal beschermen en dat
we allemaal weer snel bij elkaar zullen zijn. De vreugde van die dag zal onme-
telijk zijn.

‘Ik verlang naar jou en naar de kracht die ik uit je indrukwekkende karakter put.
Niemand is zo buitengewoon en getrouw.

‘Je dierbare vrouw, Camilla.’ (Kimball en Kimball, Spencer W. Kimball, pp.
140–141.)
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DEEL 2: DE REST VAN ZIJN LEVEN

HISTORISCHE ACHTERGROND

Toen Spencer W. Kimball in 1973 president werd, had de kerk 3,3 miljoen leden,
630 ringen, 108 zendingsgebieden en 15 tempels. (Zie 2003 Church Almanac [2003],
pp. 473, 632.) De Washington D.C.-tempel werd in 1974 ingewijd. Op 3 april 1976
werden er twee openbaringen (nu afdeling 137 en 138 in de Leer en Verbonden)
aan de standaardwerken toegevoegd. In 1978 werd Officiële verklaring 2 als het
bindende woord van de Heer aanvaard. In 1979 werd de ring Nauvoo (Illinois) de
duizendste ring van de kerk. In 1979 en 1981 werden er herziene uitgaven van de
Schriften gepubliceerd. In 1985, het jaar dat president Kimball overleed, had de
kerk 5,9 miljoen leden, met 1.582 ringen, 188 zendingsgebieden en 37 tempels.
(Zie 2003 Church Almanac, pp. 473, 632.)

GEBEURTENISSEN, HOOGTEPUNTEN EN LERINGEN

Spencer W. Kimball werd als apostel geroepen

Vraag of de cursisten ooit een roeping in de kerk hebben ontvangen waarvan ze
zich afvroegen of ze er wel geschikt voor waren. Leg uit dat Spencer W. Kimball
soortgelijke gevoelens had toen hij, in opdracht van president Heber J. Grant, door
president J. Reuben Clark jr. tot apostel werd geroepen. Laat een cursist ‘Hij werd
door zijn roeping verootmoedigd’ in het boek voor de cursist voorlezen (p. 202).
Vraag de cursisten hoe ouderling Kimball op de Heer vertrouwde om zijn gevoelens
van ongeschiktheid te overwinnen. Vraag: Hoe sterkte de Heer ouderling Kimball
in zijn roeping als apostel?

Bespreek ‘Een apostel is een bijzondere getuige van Christus’ in het boek voor de
cursist (p. 203).

Spencer W. Kimball hield van de nakomelingen van Lehi

Vertel dat Spencer W. Kimball in zijn patriarchale zegen te horen had gekregen dat
hij invloed op de nakomelingen van Lehi zou hebben. Zijn vader, Andrew Kimball,
was als zendeling en zendingspresident op indiaans grondgebied in het zuidwesten
van de Verenigde Staten werkzaam geweest. Spencer was in Arizona opgegroeid,
waar ze af en toe contact met de indianen hadden. Zo’n drie jaar nadat hij tot
apostel was geroepen, werd ouderling Kimball voorzitter van het indianencomité
van de kerk. Hij werd door president George Albert Smith geroepen om voor de
indianen te zorgen. Op 13 september 1946 schreef hij in zijn dagboek:

‘Ik ging op zijn verzoek naar het kantoor van president George Albert Smith. (...)
We spraken over de indianen. Hij zei: “Ik wil dat je voor de indianen zorgt — ze
zijn verwaarloosd. Zorg voor alle indianen. Ik wil dat jij de leiding neemt en voor
alle indianen in de hele wereld zorgt, waaronder hen die op de eilanden wonen.”

‘Ik zei dat ik mijn best zou doen. Ik vertelde hem dat deze taak (...) letterlijk
een vervulling van mijn patriarchale zegen was. (...) Hij zei dat hij wilde dat
ik dit comité zou leiden en een dynamisch programma voor alle indianen in
de hele wereld zou ontwikkelen.’ (Boyd K. Packer, ‘President Spencer W. Kimball:
No Ordinary Man’, Ensign, maart 1974, p. 12.)
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Laat een cursist ‘Hij had veel liefde voor de nakomelingen van Lehi’ in het boek
voor de cursist voorlezen (pp. 202–203). Vraag:

• Wie is verantwoordelijk voor het vervullen van de zegeningen die de nakome-
lingen van Lehi zijn beloofd?

• Wat moeten de leden van de kerk volgens president Kimball voor de india-
nen doen?

• Wat betekent het volgens jullie om ‘voedstervaders en zoogsters’ te zijn?

Ouderling Kimball volgde het voorbeeld van zijn vader

Lees het volgende voor over de liefde en het dienstbetoon waar de vader van
Spencer W. Kimball, Andrew Kimball, als ringpresident in Arizona blijk van gaf:

Vertel dat er een gezegde is dat luidt: ‘Zo vader, zo zoon.’ (Zet het op het bord.) Laat
de cursisten op de overeenkomsten tussen de vader (Andrew) en de zoon (Spencer)
letten terwijl u de volgende woorden van ouderling Neal A. Maxwell, die toen lid van
het Quorum der Twaalf Apostelen was, over president Spencer W. Kimball voorleest:

Vraag de cursisten naar positieve eigenschappen die zij van familieleden hebben
geërfd of geleerd.

Hij onderrichtte de leden van de kerk in het wonder der vergeving

Laat exemplaren van drie of vier bekende boeken van presidenten van de kerk of
leden van het Quorum der Twaalf Apostelen zien (zoals Jezus de Christus en Een
wonderbaar werk en een wonder). Leg uit dat Spencer W. Kimball begreep en erkende
dat boeken van zijn collega’s over het evangelie de leden van de kerk tot zegen
waren. Maar hij had zich voorgenomen om het schrijven van boeken over te laten
aan anderen die daar meer talent voor hadden. Tijdens zijn werk als lid van het

‘Zijn vele bezoeken aan de zieken in tehuizen en ziekenhuizen waren legen-
darisch. Een ziekenhuispatiënt die een openhartoperatie had gehad, kreeg een
verrassingsbezoek van president Kimball. Deze broeder, die aan tabak verslaafd
was, zei: “Hoewel ik toen al veel minder rookte, heb ik nooit meer een sigaret
aangeraakt nadat ik de hand van de profeet had vastgehouden!” (...)

‘Het is onmogelijk om in te schatten hoeveel duizenden mensen op de soms
moeizame weg van bekering door het boek Het wonder der vergeving van president
Kimball geholpen zijn, of hoeveel duizenden mensen in tijden van tegenspoed
gesterkt zijn omdat ze zijn boek Faith Precedes the Miracle hebben gelezen.’
(‘Spencer, the Beloved: Leader-Servant’, Ensign, december 1985, p. 13.)

‘Mensen kwamen overdag en ’s avond voortdurend langs om over hun zake-
lijke, kerkelijke en persoonlijke problemen te praten. “Ze kwamen zelfs op het
land als we hooi aan het laden waren”, herinnerde Spencer zich later. “Ze
kwamen in de veekraal als we de koeien aan het melken waren, ze kwamen
vóór het ontbijt als we in de tuin bezig waren, en ze gingen altijd gezegend
weer weg.” Veel maaltijden werden uitgesteld totdat Andrew zich vrij kon
maken. Omdat zoveel mensen verdrietig waren, had Andrew altijd twee zak-
doeken in zijn jaszak: een voor zichzelf en een voor anderen.’ (Edward L.
Kimball en Andrew E. Kimball jr., Spencer W. Kimball: Twelfth President of The
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints [1977], p. 24.)
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Quorum der Twaalf Apostelen was ouderling Kimball vaak bezig om mensen die
zich wilden bekeren te spreken, aan te moedigen en raad te geven. Lees het vol-
gende voor:

Laat zo mogelijk een exemplaar van Het wonder der vergeving zien, en vertel dat veel
mensen door dit boek de barmhartige vergeving van de Heer hebben ervaren.

Spencer W. Kimball werd de twaalfde president van de kerk

Leg uit dat veel leden van de kerk dachten dat president Harold B. Lee vanwege
zijn relatief jonge leeftijd (begin 70) wel lang president van de kerk zou zijn. De
leden waren verrast en geschokt door zijn vroegtijdige overlijden. Lees de volgende
uitspraak voor van ouderling Neal A. Maxwell over de onverwachte verandering
die in december 1973 plaatsvond:

Vraag: Wat zou ouderling Maxwell bedoeld hebben met ‘hoe snel viel de mantel
op hem’? (Zie 2 Koningen 2:9–15.)

Lees het volgende voor om de studenten te laten begrijpen hoe snel zo’n verandering
kan plaatshebben. D. Arthur Haycock, de secretaris van president Harold B. Lee,
herinnerde zich het volgende na het overlijden van president Lee:

‘In die droevige tijd (...) leerde ik een grote en fundamentele les over het
priesterschap en het bestuur van de kerk. (...) President [Marion G.] Romney
was lid van het Eerste Presidium, maar president Kimball was de president van
het Quorum der Twaalf Apostelen. Zodra president Romney arriveerde [in het
ziekenhuis, vlak voor het overlijden van president Lee], wendde president
Kimball zich tot hem en vroeg: “President Romney, wat kan ik doen?” Behalve
bidden en wachten, konden we op dat moment weinig doen. Enige tijd later
kwam de arts naar ons toe en gaf ons het verschrikkelijke nieuws dat president
Lee was overleden. Omdat president Romney wist dat het Eerste Presidium nu
was ontbonden en dat de mantel nu op president Kimball was gevallen, wendde
hij zich rustig tot hem en vroeg: “President Kimball, wat kan ik doen?”’ (‘No
Ordinary Man’, New Era, december 1982, p. 14.)

‘Terwijl de presiderende rol van de meeste andere hedendaagse profeten door
de leden van de kerk verwacht werd, was de komst van president Spencer W.
Kimball als president van de kerk niet algemeen verwacht. Maar hoe snel viel
de mantel op hem.’ (Ensign, december 1985, p. 10.)

‘Al deze ervaringen met mensen die bekering en vergeving nodig hadden,
leidden uiteindelijk tot een boek. Hij begon met teksten op te schrijven die
mensen konden bestuderen, waarna hij een lijst met veel voorkomende pro-
blemen maakte. In 1959 besloot hij uiteindelijk dat er in de kerk behoefte was
aan ‘uitgebreide behandeling van het onderwerp bekering’. De volgende tien
jaar besteedde hij er een onnoemelijk aantal uren aan, voornamelijk in de
zomervakantie en de kerstvakantie, als de algemene autoriteiten geen speci-
fieke opdrachten hadden en behoorden uit te rusten. Zijn gewone werk leed
nooit onder zijn schrijven; schrijven was iets extra’s.’ (Kimball en Kimball,
Spencer W. Kimball, pp. 383–384.)
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Lees de volgende woorden die president Spencer W. Kimball op de begrafenis van
president Lee sprak:

De Heer hernieuwde zijn gezondheid en kracht

Laat de cursisten ‘Hij had kanker in zijn keel en aan zijn stembanden’ in het boek
voor de cursist lezen (pp. 203–204). Vertel dat de artsen in 1972 een openhartope-
ratie adviseerden voor president Spencer W. Kimball, die toen waarnemend president
van het Quorum der Twaalf Apostelen was, om de schade van een eerdere hartaanval
te herstellen. Toen president Kimball nadacht over de vele gezondheidsproblemen
in het verleden en over zijn zwakke gesteldheid, vroeg hij het Eerste Presidium om
raad. Bespreek het volgende:

Leg uit dat president Kimball na deze operatie nog vele jaren leefde. Toen hij twee
jaar later president van de kerk werd, had de Heer zijn gezondheid en kracht her-
nieuwd, en onderwees hij met kracht en gezag. Vertel het volgende verslag van
ouderling William Grant Bangerter, die lid van de Zeventig was, over een bijeen-
komst van kerkleiders die plaatsvond vlak nadat Spencer W. Kimball president van
de kerk was geworden:

‘Hij had nog niet zo lang gesproken toen de aanwezigen plotseling een nieuw
besef kregen. We merkten dat er een verbazingwekkende geest aanwezig was,
en we beseften dat we naar iets luisterden dat buitengewoon en krachtig was,
anders dan onze voorgaande bijeenkomsten. Het leek wel of er een geestelijke
verandering plaatsvond. Ons verstand was plotseling helder en verbaasd over
de buitengewone toespraak die we hoorden. Met een nieuw perspectief begre-
pen we dat president Kimball geestelijke vensters opende en ons een teken gaf
om te komen en met hem de eeuwige plannen te aanschouwen. Het was alsof
hij de gordijnen opende, die het plan van de Almachtige verborgen hielden en

‘Toen hij over de voorgestelde operatie nadacht, gebeurde er in 1972 iets dat
inspirerend en ontnuchterend is. Ouderling (toen dokter) Russell M. Nelson
heeft dat indrukwekkende moment als volgt beschreven:

‘“In de maand maart sprak ik met president Kimball, zijn vrouw en het Eerste
Presidium. President Kimball zei: ‘Ik ben een oude man. Ik ben bereid om te
sterven. Het is tijd dat een jongere man mijn plaats in het quorum inneemt om
het werk te doen dat ik niet langer kan verrichten.’ President Lee viel hem in de
rede, sloeg met zijn vuist op zijn bureau en zei: ‘Spencer, je bent niet geroe-
pen om te sterven, maar om te leven.’ President Kimball zei toen nederig en
ootmoedig: ‘In dat geval zal ik me laten opereren.’ Zuster Kimball huilde. De
beslissing was genomen.”’ (Neal A. Maxwell, Ensign, december 1985, p. 10.)

‘President Lee is overleden. Ik had nooit gedacht dat dat kon gebeuren. Ik wilde
ook niet dat het zou gebeuren. Ik betwijfel of er iemand in de kerk is die harder
en consequenter voor een lang en gezond leven voor president Lee heeft
gebeden dan mijn Camilla en ik. Ik ben niet ambitieus geweest. Ik ben vier
jaar ouder dan broeder Lee (precies, allebei op 28 maart geboren). Ik had ver-
wacht dat ik eerder zou overlijden dan hij. Mijn hart gaat naar hem uit. We
hadden hem zo lief!’ (‘A Giant of a Man’, Ensign, februari 1974, p. 86.)
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Geef uw getuigenis dat de Heer zijn profeten hernieuwde kracht geeft, maar ook
alle andere mensen die Hem dienen en zijn geboden onderhouden.

Hij waarschuwde voor het verlangen naar wereldse rijkdom

Laat de cursisten ‘Hij waarschuwde voor het verlangen naar wereldse rijkdom’
lezen, in het boek voor de cursist (pp. 204–205). Laat hen de vragen opzoeken die
ouderling Kimball stelde over het uiteindelijke eigendomsrecht in deze wereld.
Vraag dan: Hoe moeten wij van de Heer alles gebruiken dat Hij ons heeft gegeven?

Hij moedigde de leden van de kerk aan om het evangelie te verkondigen

Laat een cursist Matteüs 28:19–20 lezen. Vraag: In hoeverre is dit gebod op de her-
stelde kerk van toepassing?

Leg uit dat president Spencer W. Kimball in de door ouderling Bangerter genoemde
bijeenkomst over de verantwoordelijkheid van de leden sprak om het evangelie te
verkondigen. Hij moedigde hen aan om ‘hun pas te vergroten’. Bespreek de reactie
van president Ezra Taft Benson, die toen president van het Quorum der Twaalf
Apostelen was, op de toespraak van president Kimball:

Lees ‘Als de wereld tot bekering is gekomen’ in het boek voor de cursist (p. 206), en
vraag de cursisten hoe president Kimball Matteüs 28:19–20 op onze tijd toepaste.
Vraag dan:

• Wat voor bewijzen hebben we dat de leden van de kerk gehoor gaven aan de
oproep van president Kimball? (Het aantal ringen verdubbelde in negen jaar tijd.
Het evangelie werd in veel nieuwe landen gepredikt. Er werden nieuwe tempels
gebouwd om aan de behoeften van de groeiende kerk tegemoet te komen.)

• Wat doen jullie om dit gebod — het verkondigen van het evangelie — te onder-
houden?

Iedere getrouwe en bekwame jongeman behoort op zending te gaan

Laat wat geld zien en vraag wat dat geld met president Spencer W. Kimball en zen-
dingswerk te maken kan hebben. Leg uit dat toen president Kimball de leden over
de hele wereld bezocht, hij de jongens vaak wat geld gaf, met de aanmoediging om
voor een zending te gaan sparen. Hij zei herhaaldelijk tegen de heiligen over de
hele wereld hoe belangrijk het is om hun zoons op zending te sturen. Hij zei dat
‘iedere getrouwe en bekwame jongeman op zending behoort te gaan.’ (Conference
Report, april 1974, p. 126; of Ensign, mei 1974, p. 87.)

Lees en bespreek de volgende uitspraak van president Spencer W. Kimball:

‘President Kimball, wij zijn verheugd over deze meesterlijke toespraak. Ik denk
dat ik met een gerust hart kan zeggen dat er nog nooit een toespraak zo op
het juiste moment is gehouden. (...) Ik weet zeker dat een ieder van ons u wil
bedanken en u Gods zegen wil toewensen. Broeders, na deze toespraak weet
ik zeker dat er geen twijfel bestaat dat er een profeet in Israël is.’ (Neal A.
Maxwell, Ensign, december 1985, p. 10.)

ons uitnodigde om samen met hem een blik te werpen op de toekomst van
het evangelie en de bediening ervan.’ (Conference Report, oktober 1977, p.
38; of Ensign, november 1977, p. 26.)
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Vraag: Waarom moeten de leden van de kerk volgens president Kimball al op jonge
leeftijd de beslissing nemen om op zending te gaan?

De zegeningen van het priesterschap en de tempel werden aan alle getrouwe
leden van de kerk geboden

Laat een cursist ‘Alle mannelijke leden die de gedragsnormen naleven, kunnen
het heilig priesterschap ontvangen’ in het boek voor de cursist (p. 210) voorlezen.
Vraag: Wat voor invloed had deze openbaring op de wereldwijde verbreiding van
het evangelie?

U kunt met de klas Officiële verklaring 2 lezen. De meditatie en gebeden van presi-
dent Spencer W. Kimball in deze declaratie zijn de moeite waard om te bespreken.

Nieuwe edities van de Schriften uitgegeven

Laat een cursist Ezechiël 37:15–17 en 2 Nephi 3:12 lezen. Vraag dan:

• Wat zijn de stukken hout van Jozef en Juda?

• Hoe zijn ze bij elkaar gevoegd en één geworden?

Laat een exemplaar van de tripelcombinatie zien, waarvan het origineel in de tijd
van president Kimball is vervaardigd. Leg uit dat president Kimball de ouderlingen
Thomas S. Monson, Boyd K. Packer en Bruce R. McConkie riep om het schriftuur-
comité van het Quorum der Twaalf Apostelen te vormen en een nieuwe tripelcom-
binatie te vervaardigen ‘om de dogmatische geleerdheid in de kerk te bevorderen.’
(Bruce T. Harper, ‘The Church Publishes a New Triple Combination’, Ensign, oktober
1981, p. 9.) De grote opdracht werd vervuld toen in 1981 de nieuwe tripelcombinatie
in het Engels werd uitgegeven.

Lees de volgende uitspraak van ouderling Boyd K. Packer voor:

‘Het stuk hout of het verslag van Juda — het Oude Testament en het Nieuwe
Testament — en het stuk hout of het verslag van Efraïm — het Boek van
Mormon, dat ook een getuige van Jezus Christus is — zijn nu zodanig samen-
gekomen dat u, als u de ene aandachtig bestudeert, door de andere wordt
aangetrokken; en als u iets uit de ene leert, u door de andere wordt onderricht.

‘Goede beslissingen nemen, is het gemakkelijkst als we ze ruim van tevoren
nemen, met een einddoel in gedachten. Dat bespaart een hoop leed op de
tweesprong, als we moe zijn en enorm verleid worden. (...)

‘De tijd om te beslissen op zending te gaan, is ruim voordat de beslissing tus-
sen een zending en een studiebeurs moet worden genomen. De tijd om voor
een tempelhuwelijk te kiezen, is voordat je gehecht raakt aan een vriend of
vriendin die niet dezelfde doelen heeft. De tijd om te beslissen altijd eerlijk
te zijn, is voordat de winkelbediende je te veel geld teruggeeft. De tijd om te
beslissen nooit drugs te gebruiken, is voordat iemand je uitlacht en zegt dat je
bang of schijnheilig bent. De tijd om te beslissen dat je naar niets minder zult
streven dan de mogelijkheid om voor eeuwig bij onze Vader te leven, is nu.
Iedere beslissing die we nemen, moet beïnvloed worden door ons vaste voor-
nemen om ons door niets van dat einddoel te laten afleiden.’ (Teachings of
Spencer W. Kimball, Edward L. Kimball [1982], pp. 164–165.)
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Vraag: In welke opzichten zijn deze Schriften een hulpmiddel om de woorden van
de Heer te begrijpen? (Uitgebreide inleidingen en voetnoten, de Gids bij de Schriften,
verbeterde kaarten enzovoorts.)

Twee openbaringen aan de standaardwerken van de kerk toegevoegd

Laat een tripelcombinatie zien en vraag welke openbaringen tijdens de bediening
van president Spencer W. Kimball aan de standaardwerken werden toegevoegd. Leg
uit dat Leer en Verbonden 137 en 138 de meest recente openbaringen in de Schriften
zijn, en dat Officiële verklaring 2 een mededeling over een openbaring is.

Lees de volgende uitspraak van ouderling Boyd K. Packer voor:

Leg uit dat Leer en Verbonden 137 en 138 aanvullende schriftuurlijke verklaringen
van de leer van de verlossing voor de doden zijn. In Leer en Verbonden 137:7 zegt
de Heer: ‘Allen die gestorven zijn zonder kennis van dit evangelie, maar het aange-
nomen zouden hebben indien zij langer hadden mogen blijven, zullen erfgenaam
zijn van het celestiale koninkrijk van God.’ En in Leer en Verbonden 138 staat
geopenbaard dat de Heer in de periode tussen zijn dood en opstanding het evangelie
verkondigde in de geestenwereld.

Besluit met uw getuigenis van president Spencer W. Kimball en zijn waardevolle
bijdragen aan de kerk die nog steeds van invloed zijn op leden over de hele wereld.

‘Als een direct voortvloeisel van het schriftuurproject werden er twee nieuwe
openbaringen aan de Leer en Verbonden toegevoegd. Dat was al in geen hon-
derd jaar gebeurd. En voordat de boeken gesloten werden, kwam er een prachtige
openbaring over het priesterschap, precies op tijd om deel uit te maken van al
het andere dat de Heer in deze bedeling van de volheid der tijden aan de hei-
ligen geopenbaard heeft.’ (Conference Report, oktober 1982, pp. 75–76; of
Ensign, november 1982, p. 53.)

Ze zijn inderdaad één in onze handen. De profetie van Ezechiël is in vervulling
gegaan.

‘Met het verstrijken der jaren, zullen deze Schriften opeenvolgende generaties
van trouwe christenen opleveren die de Heer Jezus Christus kennen en het
verlangen koesteren Hem te gehoorzamen.

‘De oudere generatie is zonder deze samengevoegde Schriften grootgebracht,
maar een andere generatie groeit nu op. De openbaringen zullen aan hen
worden ontvouwd zoals in de hele geschiedenis van de wereld nog nooit is
voorgekomen. De stukken hout van Juda en Jozef worden in hun handen
gelegd. Deze generatie zal een kennis van het evangelie ontwikkelen die veel
verder gaat dan de kennis die onze voorouders konden verwerven. Zij zullen
het getuigenis ontvangen dat Jezus de Christus is en in staat zijn Hem te ver-
kondigen en te verdedigen.’ (Conference Report, oktober 1982, p. 75; of
Ensign, november 1982, p. 53.)
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DEEL 1: ZIJN JONGE JAREN

HISTORISCHE ACHTERGROND

Ezra T. Benson, de overgrootvader van president Ezra Taft Benson, was de eerste
apostel die na de dood van de profeet Joseph Smith lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen werd. Hij reisde met de eerste groep die op 24 juli 1847 in de Salt Lake
Valley aankwam. George T. Benson, de grootvader van Ezra Taft Benson, werd in
1846 in Garden Grove (Iowa) geboren. George T. Benson jr., de zoon van George T.
Benson, werd de vader van Ezra Taft Benson. Aan dit sterke pionierserfgoed voegde
president Ezra Taft Benson zijn eigen erfgoed van dienstbetoon en toewijding aan
de Heer toe.

Toen Ezra Taft Benson op 4 augustus 1899 in Whitney (Idaho) werd geboren, was
Harold B. Lee slechts enkele maanden oud, en was Spencer W. Kimball vier jaar oud.
Lorenzo Snow was president van de kerk. De Salt Laketempel was zes jaar eerder
ingewijd, en Utah was pas drie jaar een staat.

GEBEURTENISSEN, HOOGTEPUNTEN EN LERINGEN

Het leven van Ezra Taft Benson werd door een priesterschapszegen gered

Leg uit dat Ezra Taft Benson in een klein boerengehucht in het zuiden van Idaho
geboren werd, omringd door bezorgde familieleden. Na een moeilijke bevalling
had de arts weinig hoop voor de nieuwe baby. Maar door een priesterschapszegen
en de geïnspireerde handelingen van zijn grootmoeders werd zijn leven gered.
Vertel het volgende:

Hij had getrouwe en vaardige ouders

Bespreek ‘Hij groeide in een geweldig gezin op’ in het boek voor de cursist (p. 215).
Zet de kenmerken en gebruiken van de familie Benson op het bord. Vraag:

• Welke kenmerken en gebruiken van de familie Benson zouden jullie in je eigen
gezin willen hebben?

• Hoe werd de eenheid in het gezin door recreatie bevorderd?

Vertel dat Ezra Taft Benson de inspanningen van zijn ouders erkende en waardeerde,
en dat hij vaak dankbaarheid uitte voor het liefdevolle en zorgzame gezin. Later
zei hij:

‘President Benson werd op 4 augustus 1899 in Whitney (Idaho) geboren, als
zoon van George T. Benson jr. en Sarah Dunkley Benson. Hij was de eerste van
elf kinderen.

‘Tijdens zijn geboorte was zijn toestand kritiek. De arts zei tegen de familie dat
hij het leven van de moeder zou proberen te redden, maar dat hij weinig hoop
voor het kind had.

‘Maar president Benson heeft zelf uitgelegd: “Door het geloof van mijn vader,
een priesterschapszegen en de snelle handelingen van mijn twee grootmoeders,
die me eerst in een pan koud water en toen in een pan warm water dompelden,
was er tot ieders vreugde plotseling een hees gehuil te horen.’ (Mark E. Petersen,
‘Ezra Taft Benson: “A Habit of Integrity”’, Ensign, oktober 1974, pp. 22–23.)
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Zijn vader had veel invloed op hem

Vertel het volgende:

Vraag: Hoe kunnen jullie een goede invloed op je nakomelingen hebben?

De familie Benson werd door trouwe huisonderwijzers gesterkt

Vraag de cursisten die als lid van de kerk zijn opgegroeid of ze bepaalde herinne-
ringen aan hun huisonderwijzers hebben. Bespreek de herinneringen die president
Ezra Taft Benson aan de huisonderwijzers had die bij zijn ouders thuis kwamen:

Laat een cursist over een positieve ervaring vertellen die hij of zij als huisonderwijzer
of huisbezoekster heeft gehad.

‘We wisten altijd wanneer ze kwamen. Ik kan me niet herinneren dat ze ooit
een maand oversloegen. En het was altijd een fijn bezoek. Ze gingen achter een
stoel staan en spraken het gezin toe. Ze gingen de kring rond en vroegen ieder
kind hoe het met hem of haar ging en of we al onze taken uitvoerden. Soms
bereidden onze ouders ons voor op het bezoek van de huisonderwijzers zodat we
de juiste antwoorden konden geven. Maar het was altijd een belangrijk moment
voor ons gezin. Ze hadden altijd een boodschap, en die was altijd goed.

‘We hebben het huisonderwijs sinds die tijd in Whitney wel verbeterd. Maar
fundamenteel is het gelijk gebleven. Dezelfde beginselen zijn nog steeds van
toepassing: de zorg voor het gezin, het onderwijzen met de Geest, iedere maand
een belangrijke boodschap achterlaten, en een gevoel van liefde en bezorgdheid
voor ieder lid van het gezin hebben.’ (Zie De Ster, juli 1987, p. 48.)

‘Vanaf het moment dat hij kon lopen, was “T”, wat zijn bijnaam was, de
onafscheidelijke metgezel van zijn vader — hij reed op de paarden, werkte
op de akker, spande het paard voor de wagen, speelde met een bal en zwom
in de beek. Als oudste achterkleinzoon van Ezra T. Benson had hij een sterk
familiegevoel, maar hij had ook bewondering voor zijn vader, en als jongetje
had hij een ongebruikelijk gevoel van veiligheid en was hij trots op wie hij was.
Jaren later, na de dood van George Benson, hoorde zijn oudste zoon enkele
van de weinige mensen in Whitney die geen lid van de kerk waren, zeggen:
“Vandaag hebben we de man met de grootste goede invloed in Cache Valley
begraven.” Zonder twijfel had George Benson veel invloed op zijn oudste zoon.’
(Sheri L. Dew, Ezra Taft Benson: A Biography [1987], p. 14.)

‘Onze ouders verdienen onze eer en ons respect omdat ze ons het leven hebben
gegeven. Daarnaast hebben zij bijna altijd talloze offers gebracht om ons als
baby en kind te verzorgen; zij hebben ons de levensbenodigdheden gegeven,
en ze waren er voor ons als we ziek waren of met de emotionele problemen
der jeugd te kampen hadden. In veel gevallen stelden ze ons in staat om een
opleiding te volgen, en tot op zekere hoogte hebben zij ons zelf opgeleid. Veel
van wat we weten en doen, hebben we door hun voorbeeld geleerd. Mogen
wij hun altijd dankbaar zijn en die dankbaarheid tonen.’ (Zie De Ster, januari
1990, p. 5.)
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Zijn vader werd op zending geroepen

Vertel dat toen Ezra Taft Benson twaalf jaar oud was, zijn grootvader, bisschop
George T. Benson sr., de naam van zijn zoon, George T. Benson jr. (Ezra’s vader),
indiende om een zending te vervullen. President Benson heeft later het volgende
over deze gebeurtenis gezegd, en over de zegeningen die zij als gezin ontvingen
toen zijn vader op zending werd geroepen:

Vraag: Hoe kunnen wij thuis een erfgoed van zendingswerk ontwikkelen?

‘Wanneer ik erover nadenk hoe wij ons geloof laten blijken, moet ik automa-
tisch aan het voorbeeld van mijn vader denken. Ik herinner me nog goed hoe
de geest van het zendingswerk in mijn leven kwam. Ik was een jaar of dertien
toen mijn vader op zending werd geroepen. (...)

‘Op weg naar huis [van een bijeenkomst] maakte moeder de post open terwijl
vader het paard mende. Tot hun grote verbazing was er een brief bij van “box
B” in Salt Lake City — een zendingsoproep. Niemand vroeg of de persoon klaar,
bereid of ertoe in staat was. De bisschop werd verondersteld dat te weten, en
de bisschop was mijn grootvader, George T. Benson.

‘Toen vader en moeder het erf opreden, waren ze allebei in tranen — iets wat
we nog nooit gezien hadden. We kwamen allemaal rond het rijtuigje staan —
we waren met zeven kinderen — en vroegen wat er aan de hand was.

‘Ze zeiden: “Alles is in orde.”

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

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

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

‘En dus ging vader op zending. Hoewel ik op dat moment de ware omvang
van mijn vaders toewijding nog niet volledig begreep, weet ik nu dat zijn
bereidwillige aanvaarding van die roeping een bewijs van zijn grote geloof
was. Iedere priesterschapsdrager, jong of oud, moet ernaar streven een derge-
lijk geloof te ontwikkelen.’ (Zie De Ster, januari 1987, p. 47.)

‘Ik ben dankbaar voor het geweldige zendingsprogramma van de kerk. Het gezin
van mijn vader bestond uit elf kinderen. We zijn alle elf op zending geweest.
Mijn vrouw is ook op zending geweest en had zelfs het voorrecht de laatste
zes maanden met haar moeder samen te werken. Als oudste zoon herinner ik
me de brieven die mijn vader tijdens zijn zending in het midwesten van de
Verenigde Staten naar huis stuurde. Er kwam een geest van zendingswerk bij
ons thuis die nooit meer is weggegaan. En daar ben ik heel dankbaar voor.’
(Conference Report, april 1985, p. 8; of Ensign, mei 1985, p. 8.)
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Hij vertelde hoe we boven kritiek uit kunnen stijgen

Laat de cursisten ‘Hij leerde veel van de schoolervaringen in zijn jeugd’ lezen, in
het boek voor de cursist (pp. 215–216). Bespreek het volgende:

• Hoe kon Ezra Taft Benson door een rein geweten boven ongerechtvaardigde
kritiek uitstijgen?

• Wat zou president Benson bedoeld hebben met ‘alle schijn van kwaad te vermij-
den’ en ‘daden [van anderen] niet alleen op de uiterlijke schijn beoordelen’?

Door zijn grote werklust kon Ezra Taft Benson zijn talenten ontwikkelen

Lees de volgende herinnering van Ezra Taft Benson en het daaropvolgende
commentaar:

Ezra Taft Benson was een levenslange liefhebber van scouting

Bespreek ‘Scouting was een levenslange liefde’ in het boek voor de cursist (pp.
216–217), en bespreek het volgende:

‘Toen ik zestien was, kreeg ik van een buurman een karwei: ik moest een heel
veld bietenplantjes uitdunnen. Dat was een hele dag werk voor een ervaren,
volwassen landarbeider. Het was slopend werk, in een voorovergebogen hou-
ding, met een grote schoffel waaraan een handvat van twintig centimeter zat.
Ik begon bij zonsopgang. Toen de zon die avond onderging, was ik doodmoe,
maar het hele veld was uitgedund. Mijn werkgever was zo verbaasd — hij zei
later dat hij had verwacht dat ik er twee dagen over zou doen — dat hij me
twee gouden munten van vijf dollar en twee zilveren dollars betaalde. Ik had
me mijn hele leven nog nooit zo rijk gevoeld — maar ik wist niet of ik nog in
het land der levenden was.

‘Net als de meeste boerenjongens groeide ik op in de veronderstelling dat de
bereidheid en de vaardigheid om te werken het fundamentele ingrediënt van
een succesvol boerenbedrijf is. Hard, intelligent werk is de sleutel. Als we dat
doen, hebben we een goede kans op succes. Als volwassene is dat beginsel een
van de drijfveren van mijn leven geworden.’ (Cross Fire: The Eight Years with
Eisenhower [1962], pp. 15–16.)

‘William Poole, een neef van Ezra, heeft het belang ervan uitgelegd: “Ik nam
me voor om driekwart van een veld bieten te doen, vóór zonsopgang op te
staan en door te werken tot het donker werd. ‘T’ was de eerste persoon die ik
me kan herinneren die een veld in een dag kon doen.

‘“Oom George leerde alle jongens hard werken”, zei William verder. “Mijn
vader wilde ‘T’ altijd laten hooien, omdat hij zo hard werkte. Ik wilde altijd
graag met ‘T’ samenwerken omdat hij een vork hooi precies kon neergooien
waar ik het hooi wilde hebben.”

‘Als tiener groef Ezra geulen voor de pijpen waarmee het water uit een nabij-
gelegen bron onder de grond naar het huis stroomde. Maar ook gaten voor de
palen waarmee de elektriciteitsdraden naar Whitney werden geleid. Hij mende
met zijn vader bovendien spannen trekdieren in de nabijgelegen bossen om
hout voor laadbomen of hekken te vervoeren. Soms sliep hij onder een lading
hout om zich tegen de elementen te beschermen.’ (Dew, Ezra Taft Benson, p. 41.)
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• Wat zijn enkele manieren waarop Ezra Taft Benson een goede verstandhouding
met zijn scouts kon ontwikkelen?

• Hoe was die verstandhouding een hulpmiddel in zijn taken als leider?

Hij vervulde een zending in Engeland

Vertel dat Ezra Taft Benson zich na zijn studie aan de Oneida Stake Academy in
Preston (Idaho) aanmeldde bij het Utah State Agricultural College (nu Utah State
University) in Logan (Utah). Net als veel jonge mensen in de kerk onderbrak hij
zijn studie om op zending te gaan. Hij werd in 1921 geroepen om naar Engeland
te gaan. Voor een deel van zijn zending was president David O. McKay zijn zen-
dingspresident. Ouderling Benson vond dat de mensen niet zo ontvankelijk voor
het evangelie waren als in de eerste decennia na de herstelling. Er was veel tegen-
spoed. Als president van het Quorum der Twaalf Apostelen sprak president Benson
later over het verzet en de vooroordelen van de mensen in Engeland ten opzichte
van de kerk:

‘Ik 1922 was ik een jonge zendeling in het noorden van Engeland. Het verzet
tegen de kerk werd erg intens. Het werd zo erg dat de zendingspresident ons
adviseerde om geen bijeenkomsten op straat te houden, en op sommige plek-
ken mochten we niet meer langs de deuren gaan. Het verzet begon voorname-
lijk onder de predikanten, en werd steeds erger. Ze wisten eigenlijk helemaal
niets over ons. Ik kan me nog herinneren dat we op een dag met een aardige
dame stonden te praten. Tijdens ons gesprek noemde mijn collega het woord
mormoon. Haar man kwam in zijn marine-uniform aan de deur en zei: “Je hoeft
mij niks over die ouwe mormonen te vertellen. Ik zit al twintig jaar bij de Britse
marine. We zijn een keer de haven van Salt Lake City ingevaren en ze wilden
ons niet eens aan land laten.” Dat was zo typerend voor wat ze in die tijd over
ons wisten.

‘Mijn collega en ik waren uitgenodigd om naar South Fields, aan de noord-
westkust, in een avondmaalsdienst te spreken.

‘In de uitnodiging stond dat er enkele niet-leden aanwezig zouden zijn. Er stond:
“Veel van onze vrienden geloven niet in de leugens die over de kerk gepubli-
ceerd worden.”

‘We vastten en baden oprecht en gingen naar de avondmaalsdienst. De zaal
zat vol. Mijn collega was van plan geweest om de eerste beginselen te bespre-
ken, en ik had hard gestudeerd bij de voorbereiding van een toespraak over
de afval. Er was een fijne geest in de dienst. Mijn collega sprak eerst en hield
een bijzonder inspirerende toespraak. Ik sprak na hem met een vrijheid die ik
nog nooit in mijn leven had ervaren. Toen ik ging zitten, besefte ik dat ik de
afval niet genoemd had. Ik had over de profeet Joseph Smith gesproken en had
getuigd van zijn goddelijke zending en van de waarheid van het Boek van
Mormon. Ik kon mijn tranen niet bedwingen.

‘Na de bijeenkomst kwamen veel mensen naar me toe, van wie velen geen lid
waren. Ze zeiden: “Vanavond hebben we een getuigenis ontvangen dat het
mormonisme waar is. We zijn nu bereid om de doop te overwegen.”

‘Dat was een antwoord op onze gebeden, want we hadden gevraagd om alleen
dingen te zeggen die het hart van de onderzoekers zou raken.’ (Conference
Report, april 1984, pp. 63–64; of Ensign, mei 1984, p. 44.)
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Vraag: Hoe kunnen leden van de kerk op de Geest leren vertrouwen als ze over het
evangelie vertellen?

Wijs erop dat ouderling Benson en zijn collega na vasten, gebed en studie geïnspi-
reerd werden. Bespreek hoe deze dingen nuttig zijn om het evangelie te verkondigen
en leiding van de Geest te ontvangen.

Ezra Taft Benson trouwde in de Salt Laketempel met Flora Smith Amussen 

Bespreek ‘Hij trouwde met Flora Amussen, zijn levenslange partner’ in het boek
voor de cursist (p. 218). Vraag: In welke opzichten waren broeder en zuster Benson
een voorbeeld voor jonge mensen die verkering hebben?

Hij had best de rest van zijn leven op een boerderij willen doorbrengen

Leg uit dat Ezra en Flora Benson na zijn studie aan Iowa State College naar een
boerderij van 32 hectare in Whitney (Idaho) terugkeerden, waar ze tot 1929 werkten.
Daar heeft hij later over gezegd: ‘We voelden ons thuis en we dachten daar de rest
van ons leven te blijven.’ (Dew, Ezra Taft Benson, p. 41.)

Vanwege zijn ervaring als boer kreeg Ezra Taft Benson een baan aangeboden als
landbouwconsulent voor de county. Uiteindelijk aanvaardde hij de baan, en hij
was enthousiast om anderen te adviseren hoe ze hun oogst en het beheer van hun
boerderij konden verbeteren. Later werd hij gevraagd om voor de University of
Idaho in Boise (Idaho) te werken. In Boise was hij ook werkzaam als raadgever in het
ringpresidium en als president van de ring Boise. In 1939 aanvaardde hij een baan
in Washington, D.C., als secretaris van een nationale organisatie die 1,6 miljoen
boeren vertegenwoordigde. In 1940 werd hij opnieuw als ringpresident geroepen,
maar nu van de nieuwe ring Washington D.C.

Vraag: Hoe kunnen wij het voorbeeld van Ezra Taft Benson volgen om vol toewij-
ding in de kerk te werken en bovendien een goede opleiding te volgen of een
beroep uit te oefenen?
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DEEL 2: DE REST VAN ZIJN LEVEN

HISTORISCHE ACHTERGROND

Toen Ezra Taft Benson in 1985 president van de kerk werd, had de kerk zo’n 5,9
miljoen leden, 1.582 ringen, 188 zendingsgebieden en 36 tempels. In 1994, het
jaar van zijn overlijden, had de kerk bijna 9 miljoen leden, 2.008 ringen, 303
zendingsgebieden en 46 tempels. (Zie 2003 Church Almanac [2003], pp. 474,
632.) Tijdens zijn bediening veranderde het politieke landschap van de wereld.
Veel landen deden afstand van het communisme en kozen voor verschillende
vormen van democratie en markteconomie. In 1989 werd de Berlijnse Muur
afgebroken en kwam er een einde aan de koude oorlog. In veel nieuwe landen
werden zendingsgebieden georganiseerd, veel mensen werden lid van de kerk,
met de bijbehorende nieuwe gemeenten, wijken en ringen. Elders in de wereld
explodeerde in 1986 het ruimteveer Challenger een minuut na lancering, in 1991
begon de Golfoorlog na de invasie van Koeweit door Irak, en het internet werd
in 1992 toegankelijk voor particuliere gebruikers.

In 1986 werden in de kerk de ringquorums van zeventig opgeheven, en de zeventi-
gers werden in hun wijk lid van het ouderlingenquorum of de hogepriestersgroep.
In 1989 werd het BYU Jerusalem Center for Near Eastern Studies ingewijd.

GEBEURTENISSEN, HOOGTEPUNTEN EN LERINGEN

Op 44-jarige leeftijd werd Ezra Taft Benson als apostel geroepen

Vertel dat Ezra Taft Benson op 26 juli 1943 te horen kreeg dat president Heber J.
Grant hem wilde spreken. Ezra ging naar zijn huis toe, waar de oude president lag
te rusten. President Grant riep hem als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen.
Bespreek de reactie die ouderling Benson in zijn dagboek noteerde, in ‘Hij werd als
apostel geroepen’ in het boek voor de cursist (pp. 219–220). Lees en bespreek de
volgende fragmenten uit de eerste toespraak die ouderling Ezra Taft Benson als lid
van het Quorum der Twaalf Apostelen hield:

Hij heropende de zendingsgebieden in het Europa na de oorlog

Vraag de cursisten naar welke gebieden in de wereld de kerk hulpgoederen heeft
gestuurd. Laat ze dan de eerste vier alinea’s lezen van ‘Hij vervulde een zending om
de behoeftige leden in Europa te helpen’ in het boek voor de cursist (p. 220). Vraag:
Hoe heeft ouderling Benson bijgedragen aan het zendingswerk over de hele wereld?

‘Ik ben uitermate dankbaar voor de zegeningen die ik heb ontvangen, en vooral
voor deze grote eer die ik als een van de zwaksten onder u heb ontvangen. (...)

‘Ik moet toegeven dat ik geen enkele idee had, ook niet vlak van tevoren. (...)

‘Ik huiver als ik aan de grote verantwoordelijkheid en verplichtingen denk
die bij deze roeping horen. (...) Meer dan wat ook (...) verlang ik naar de
liefde en het vertrouwen van de priesterschap van deze kerk, en ik bid de
Heer om de kracht die ik nodig heb om die liefde en dat vertrouwen waard
te zijn.’ (Conference Report, oktober 1943, pp. 19, 21.)
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Ouderling Benson was minister van landbouw in de Verenigde Staten

Bespreek ‘Hij werd minister van landbouw in de Verenigde Staten’ in het boek
voor de cursist (pp. 221–222). Laat hen de mogelijkheden opzoeken die ouderling
Ezra Taft Benson had om als lid van de regering van de Verenigde Staten anderen
ten goede te beïnvloeden. Bespreek de leringen van president Benson over de
taken van de leden van de kerk:

Hij zette de behoeften van zijn gezin op de eerste plaats

Laat een cursist ‘De Bensons waren een hecht gezin’ in het boek voor de cursist
voorlezen (pp. 222–223). Vraag:

• Wat voor boodschap bracht ouderling Benson over toen hij een uitnodiging
voor een receptie afsloeg?

• Hoe kunnen wij ons gezin op de eerste plaats zetten?

Laat een cursist ‘Bid voor papa’ in het boek voor de cursist voorlezen (p. 223).
Vraag: Hoe kunnen wij onze gezinsleden sterken zodat zij bestand zijn tegen de
problemen in het leven?

Lees ‘Hij sprak over het belang van het gezin’ in het boek voor de cursist (pp.
223–224). Vraag: Wat kunnen wij volgens ouderling Benson in onze samenleving
doen om het gezin te beschermen en te versterken?

Hij sprak vaak over de voordelen van vrijheid

Vraag de cursisten naar de vrijheden die zij genieten. Leg uit dat ouderling Ezra
Taft Benson in oktober 1944, een jaar na zijn roeping tot apostel, een toespraak
over vrijheid hield waar de leden van de kerk door geïnspireerd werden. Lees en
bespreek de volgende gedeelten uit zijn toespraak:

‘Onze voorouders kwamen hier met een gemeenschappelijk doel — godsdienst-
vrijheid en gewetensvrijheid. De pelgrimvaders, de puriteinen in New England,
de quakers in Pennsylvania, de katholieken in Maryland, de lutheranen in
Georgia en de hugenoten in Virginia waren allen op zoek naar God en naar
de vreugde van vaststaande goddelijke rechten die op eeuwige beginselen
gebaseerd waren. Ze kenden de heilige Schriften en geloofden dat vrijheid een
gave uit de hemel was. (...) Zij erkenden dat zij van God afhankelijk waren en
zij geloofden nederig in christelijke beginselen en waren daaraan toegewijd. (...)

‘Verbeter uw omgeving door actieve betrokkenheid en dienstverlening. (...)
Doe iets zinvols om uw door God geschonken vrijheid en onafhankelijkheid
zeker te stellen.’ (De Ster, juli 1988, p. 47.)

‘We hebben allemaal een bijzondere burgerplicht. De profeet heeft gezegd:
“Het is onze plicht om alles wat gezond en goed is geliefd te maken, en alles
wat ongezond en slecht is ongeliefd te maken.” [History of the Church, deel 5,
p. 286.] We moeten op mensen stemmen die een hoger doel hebben dan alleen
de meeste stemmen vergaren. Lees maar wat de Heer in afdeling 98 van de
Leer en Verbonden over dit belangrijke onderwerp heeft gezegd, en lees dan
wat hij in afdeling 101 over onze geïnspireerde grondwet heeft gezegd. De
toekomst is ernstig en moeilijk, en we moeten ons uiterste best doen om onze
vrijheid te behouden.’ (The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], p. 674.)
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Vraag:

• Waarom heeft de Heer volgens ouderling Benson de grondwet van de Verenigde
Staten ingesteld? (Zie ook LV 98:5–6; 101:77, 80.)

• Wat is er volgens ouderling Benson nodig om vrijheid te houden?

Hij werd president van de kerk

Herinner de cursisten eraan dat Ezra Taft Benson op 10 november 1985 president
van de kerk werd. Tijdens zijn eerste conferentietoespraak als president van de kerk
zei hij:

Vraag: Wat betekent die raad volgens jullie? Bespreek ‘Hij werd president van de
kerk’ in het boek voor de cursist (pp. 224–225). Vraag dan:

• In welke opzichten kan de ‘drieledige zending van de kerk’, waar president
Benson zoveel nadruk op legde, bijdragen aan de vervulling van de allesomvat-
tende zending om alle mensen uit te nodigen tot Christus te komen?

• Wat kunnen wij doen om aan die zending bij te dragen?

‘Het Boek van Mormon moet weer zijn plaats innemen in de gedachten en het
hart van onze mensen’

Lees en bespreek de volgende uitspraak van president Ezra Taft Benson:

‘Tenzij wij het Boek van Mormon lezen en acht slaan op zijn leringen, ver-
klaart de Heer in afdeling 84 van de Leer en Verbonden, is de hele kerk onder
veroordeling: “En die veroordeling rust op de kinderen van Zion, ja, op allen”
(LV 84:56). De Heer zegt verder: “En zij zullen onder die veroordeling blijven 

‘Wij hoeven nu niet zozeer de programma’s te veranderen alswel de mensen.’
(De Ster, nummer 6, 1986, p. 3.)

‘Bij het opstellen van dat grootse document [de grondwet van de Verenigde
Staten] (...), zochten onze leiders naar goddelijke leiding. Later werd het docu-
ment de door God geïnspireerde grondwet genoemd. In de heilige alinea’s ervan
staan eeuwige beginselen die gestaafd worden door de heilige Schriften waarmee
zij bekend waren. De grondwet was gevestigd “ter wille van de rechten en
bescherming van alle vlees, overeenkomstig rechtvaardige en heilige beginse-
len.” Later zei de Heer: “En met dat doel heb Ik de grondwet van dit land
gevestigd, door de hand van wijze mannen die Ik juist voor dat doel heb
doen opstaan, en het land door middel van bloedvergieten losgekocht”
[LV 101:80]. (...)

‘Door wetenschappelijk onderzoek zijn de geïnspireerde documenten bevestigd
van grote naties die in dit land hebben gewoond. Al deze naties waren voor-
spoedig wanneer zij God gehoorzaamden. Ze werden grote mogendheden. En
ze ontvingen grote materiële zegeningen. Maar ze vergaten God. De oude ruïnes
in Midden-, Zuid-, en Noord-Amerika zijn stille getuigen van hun vernietiging.
En de toekomst van ons grote land? Uit de geschiedenis van mensen en landen
blijkt dat alleen die landen gezegend worden die de Heer als hun God hebben.”’
(Conference Report, oktober 1944, pp. 128–130, 134.)
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Vraag:

• Waarom zou president Benson gezegd hebben dat de kerk onder veroordeling was?

• Wat was volgens hem de sleutel tot het opheffen van die veroordeling?

Laat een exemplaar van het Boek van Mormon zien en getuig hoe dat boek ons
tot zegen kan zijn. Lees de volgende uitspraken over het Boek van Mormon voor
en vraag de cursisten hoe het boek ons tot zegen kan zijn. President Benson heeft
de volgende woorden van president Marion G. Romney, raadgever in het Eerste
Presidium, geciteerd:

President Benson heeft later gezegd:

Bespreek ‘Ik zie hoe wij de aarde met het Boek van Mormon overspoelen’ in het
boek voor de cursist (p. 226). Bespreek de antwoorden op de volgende vragen:

‘Ik wil graag de trouwe heiligen loven die zich erop toeleggen de wereld en
hun leven te overspoelen met het Boek van Mormon. We moeten er niet alleen
voor zorgen gigantische aantallen van het Boek van Mormon te verspreiden,
maar tevens om meer van de geweldige boodschappen uit dat boek op krachtige
wijze te bevorderen in ons eigen leven en in de hele wereld.

‘Dit heilige boek is voor ons geschreven — voor onze tijd. We moeten de
Schriften op onszelf toepassen (zie 1 Nephi 19:23).’ (Zie De Ster, juli 1989, p. 3.)

‘Ik weet zeker dat als ouders thuis geregeld en met een gebed in het hart in
het Boek van Mormon lezen, zelf en met hun kinderen, de geest van dat fijne
boek hun huis en hun kinderen zal vervullen. De eerbied zal toenemen; en er
zal meer wederzijds respect en aandacht voor elkaar zijn. Dan zal de geest van
twisten verdwijnen. Ouders zullen hun kinderen met meer liefde en wijsheid
opvoeden. Kinderen zullen beter naar hun raad luisteren en zich daaraan
onderwerpen. De rechtschapenheid zal toenemen. Geloof, hoop en liefde — de
reine liefde van Christus — zullen bij ons thuis en in ons leven overvloedig
aanwezig zijn, waardoor vrede, vreugde en geluk tot stand komen.’ (Conference
Report, april 1986, p. 5; of Ensign, mei 1986, p. 6.)

totdat zij zich bekeren en het nieuwe verbond indachtig zijn, ja, het Boek van
Mormon en de eerdere geboden die Ik hun heb gegeven om niet alleen te
spreken, maar te handelen naar hetgeen Ik heb geschreven” (LV 84:57). (...)

‘Het Boek van Mormon was en is helaas niet de kern van onze persoonlijke
studie, onze studie in gezinsverband, onze prediking en ons zendingswerk.
Daar moeten we ons van bekeren. (...)

‘Wij hebben in het verleden veel tot stand gebracht. En in de toekomst zullen
wij onze passen blijven vergroten. Om dat te bewerkstelligen, zullen wij de
binnenste schotel moeten reinigen door te ontwaken en op te staan, zedelijk
rein te zijn, het Boek van Mormon te gebruiken zodat God de veroordeling
zal opheffen, en ons te verootmoedigen door hoogmoed uit te bannen.’ (Zie
De Ster, nummer 6, 1986, pp. 3–5.)
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• Wat zijn enkele methoden die we kunnen gebruiken om de aarde met het Boek
van Mormon te overspoelen?

• Waarom is het Boek van Mormon zo’n bijzonder hulpmiddel om mensen een
beter begrip van Jezus Christus te geven?

Lees met de cursisten ‘Hij gaf een zegen van een groter onderscheidingsvermogen
en begrip’ in het boek voor de cursist (p. 226), en wijs in de laatste alinea op de
beloften en voorwaarden die president Benson noemde.

Hij gaf de leden van de kerk advies

Deel de klas op in vijf groepen, en laat iedere groep een van de volgende gedeelten
in het boek voor de cursist bestuderen: ‘Hij moedigde de jongeren aan om rein te
zijn’ (p. 227); ‘Hij moedigde ongehuwde mannen aan om naar een celestiaal huwelijk
te streven’ (pp. 227–228); ‘Hij moedigde ongehuwde zusters aan om het doel van
een celestiaal huwelijk voor ogen te houden’ (p. 228); ‘Hij gaf vaders advies over
hun eeuwige roeping’ (p. 229); en ‘Hij adviseerde moeders over de verhevenheid
van hun taak’ (p. 229).

Laat de cursisten een korte samenvatting maken van de raad die president Ezra
Taft Benson de leden van de kerk gaf. Laat een woordvoerder uit iedere groep iets
over die raad vertellen. Bespreek zo mogelijk de details van de raad die president
Benson gaf.

Hij waarschuwde de leden van de kerk tegen hoogmoed

Bespreek ‘Hij waarschuwde tegen hoogmoed’ in het boek voor de cursist (p. 230).
Zet de verschijnselen van hoogmoed die president Ezra Taft Benson noemde op
het bord. Vraag:

• Welke verschijnselen komen het meest voor?

• Welke verschijnselen vinden jullie het ernstigst?

• Wat voor soorten tegengif noemde president Benson?

Hij gaf zijn getuigenis van Christus

Lees het getuigenis van president Ezra Taft Benson in ‘Wij geloven in Christus’ in het
boek voor de cursist (pp. 230–231). Bespreek de antwoorden op de volgende vragen:

• Waarom is het volgen van Christus het antwoord voor de problemen in de wereld?

• Hoe kunnen wij ons leven aan God overdragen, zoals president Benson ons
adviseerde?

President Howard W. Hunter sprak lovend over president Benson

Lees met de cursisten ‘Het overlijden van een profeet’ in het boek voor de cursist
(p. 231). Lees het volgende huldeblijk dat president Howard W. Hunter na het
overlijden van president Ezra Taft Benson gaf:

‘Mijn hart is bedroefd door het overlijden van onze dierbare profeet en presi-
dent, Ezra Taft Benson. We zijn een dierbare vriend kwijtgeraakt, een wijze en
ervaren collega in de presiderende raden van de kerk, en een geïnspireerde
profeet van God.

‘We missen hem enorm op deze dag dat we bij elkaar zijn gekomen om hem de
laatste eer te bewijzen. Zijn overlijden heeft mij persoonlijk bijzonder geraakt.
Bijna 35 jaar lang hebben we samen deel uitgemaakt van de Raad der Twaalf 

P r e s i d e n t e n  v a n  d e  k e r k  —  b o e k  v o o r  d e  l e e r k r a c h t

E z r a  Ta f t  B e n s o n H o o f d s t u k  1 3 187



Besluit de les met uw getuigenis van de profetische roeping van president Ezra Taft
Benson en van zijn belangrijke invloed op, en raad aan, de leden van de kerk in
onze tijd.

Apostelen. Hij was voor mij en de andere algemene autoriteiten altijd attent en
vriendelijk. Tien jaar lang presideerde president Benson de Raad der Twaalf.
Wat waren we blij met zijn leiding. Hij was een talentvol leider en een uitste-
kend bestuurder. We voelden allemaal zijn scherpe geest en de kracht van zijn
priesterschap.

‘Ik zag de mantel van profetisch leiderschap op zijn schouders neerkomen. Ik
voelde zijn nederigheid en zijn afhankelijkheid van de Heer toen hij dat ambt
aanvaardde. Ik hoorde zijn stem nieuwe hoogten van geestelijke welsprekend-
heid en goddelijk spraakvermogen bereiken. Nu is die machtige stem tot zwij-
gen gebracht, en met de hele kerk rouwen we om die stilte.’ (‘A Strong and
Mighty Man’, Ensign, juli 1994, p. 41.)
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DEEL 1: ZIJN JONGE JAREN

HISTORISCHE ACHTERGROND

Toen Howard W. Hunter op 14 november 1907 in Boise (Idaho) werd geboren, was
zijn vader nog geen lid van de kerk. (Zijn vader, John William Hunter, werd in 1927
lid van de kerk.) Zijn moeder, Nellie Hunter, was actief in de kerk, en ze onderwees
haar kinderen in het evangelie. William Hunter steunde zijn vrouw in haar streven
en ging af en toe mee naar de kerk.

Joseph F. Smith was president van de kerk toen Howard W. Hunter werd geboren.
Het jaar voor zijn geboorte werd een groot deel van San Francisco door een aardbe-
ving verwoest. In Zuid-Afrika had Ghandi in 1906 een eed gezworen van passieve,
geweldloze weerstand tegen onderdrukking door de regering. In 1908 introduceerde
Henry Ford de T-Ford, waarmee het tijdperk van de auto werd ingeluid.

GEBEURTENISSEN, HOOGTEPUNTEN EN LERINGEN

Als kind gaf Howard W. Hunter blijk van mededogen

Lees het volgende verslag over Howard W. Hunter als jongen voor:

Vraag: Wat leren uit dit verhaal over Howard W. Hunter? Lees de volgende uitspraak
van president Howard W. Hunter voor:

Hij wilde lid van de kerk worden

Bespreek met de klas ‘Hij werd door zijn ouders in zijn jeugd gevormd’ in het boek
voor de cursist (pp. 234–235). Vraag dan:

• Hoe erkenden Howard en de leiders van de kerk het rentmeesterschap van
Howards vader?

‘We bevinden ons op een punt in de geschiedenis van de wereld (...) waarop
wij (...) meer [moeten] handelen naar wat de Heiland van zijn discipelen ver-
wacht. In iedere situatie dienen wij ons af te vragen: “Wat zou Jezus doen?”,
en dan moedig te handelen volgens het antwoord op die vraag.’ (De Ster,
januari 1995, p. 81.)

‘Zijn zus, Dorothy Hunter Rasmussen, (...) herinnerde zich dit ontroerende
voorval uit hun kinderjaren. “Howard wilde altijd het goede doen en goed zijn.
Hij was een geweldige broer, die altijd een oogje op mij hield. Hij was lief voor
onze vader en moeder. Howard hield van dieren en bracht altijd zwerfdieren
mee naar huis.” Er was een sloot bij hun huis, en op een dag gooiden een paar
jongens uit de buurt, die geen lid van de kerk waren, een katje in de sloot.
Het katje wist eruit te klimmen, maar dan gooiden ze het er weer in. Dat deden
ze keer op keer totdat ze het spelletje beu waren. “Howard kwam langs en nam
[het katje], dat meer dood dan levend was, mee naar huis. Moeder was bang
dat het dood was, maar ze legden het toch in een deken voor de kachel.”
Het katje haalde het en bleef bij de familie Hunter. “Hij was (...) zo lief”, zei
Dorothy. “Ik heb mijn broer nog nooit iets verkeerds zien doen.”’ (Zie ‘De
weg van de adelaar’, De Ster, september 1994, p. 5.)
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• Waarom wilde Howard zo graag het priesterschap ontvangen?

Als tiener beloofde hij aan de bouw van de nieuwe tabernakel bij te dragen

Leg uit dat de plaatselijke leden in de geschiedenis van de kerk meestal bijdroegen
aan de bouw van kerken en tempels in hun gebied. De leden schonken niet alleen
geld, maar gaven ook van hun tijd om de gebouwen te bouwen. Maar toen de kerk
snel groeide, werden er aannemers ingehuurd om de gebouwen neer te zetten. In
1960 was de plaatselijke bijdrage dertig procent (de kerk betaalde zeventig procent
en de plaatselijke leden moesten dertig procent bij elkaar krijgen; de leden bepaal-
den na een gesprek met hun priesterschapsleider hoeveel ze aan het ‘bouwfonds’
zouden bijdragen). In 1982 werd dat percentage verlaagd tot vier procent, en vanaf
1990 hoefde er geen bijdrage meer betaald te worden.

Toen Howard W. Hunter vijftien jaar oud was, werden er plannen aangekondigd
om voor de leden in het gebied Boise (Idaho) een tabernakel te bouwen. Vertel het
volgende verhaal:

Vraag:

• Waarom is de bereidheid om een financiële bijdrage te leveren een beproeving
van ons geloof?

• Wat voor persoonlijke voldoening kunnen we krijgen als we zo’n bijdrage leveren?

• Hoe kunnen de leden tegenwoordig voor de kerkgebouwen zorgen als er niet
meer van ze verwacht wordt om geld aan een bouwfonds te betalen of aan de
bouw mee te werken?

Hij leerde hoe belangrijk het is om hard te werken

Laat de cursisten het aantal verschillende karweitjes of banen tellen die ze sinds
hun achtste jaar hebben gehad. Vraag dan:

• Wat is het meest ongebruikelijke werk dat je ooit hebt gedaan?

• Welk werk was het moeilijkst? Waarom?

Leg uit dat Howard W. Hunter zijn hele leven als een betrouwbare en harde werker
bekend stond. Bespreek de volgende werkzaamheden die hij verrichtte voordat hij
21 jaar oud was:

• De kippen voeren en hun hokken schoonmaken.

• Thuis met het wecken van voedsel helpen.

• In de tuin werken.

• Voor de vruchtbomen en de bessenstruiken zorgen.

• Grasmaaien.

‘De heiligen in Boise kwamen bij elkaar om het voorstel te bespreken. De
tabernakel zou als centrum voor zowel de ring als de nieuwe wijk dienen. Toen
er om toezeggingen werd gevraagd stak Howard zijn hand op en deed de eerste
toezegging — 25 dollar, een aanzienlijk bedrag in die tijd, vooral voor een tiener.
“Ik werkte en spaarde totdat ik het hele bedrag dat ik had toegezegd kon beta-
len”, herinnert hij zich.

‘De tabernakel was twee jaar later voltooid en werd door president Heber J.
Grant ingewijd.’ (Eleanor Knowles, Howard W. Hunter [1994], p. 41.)
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• In een supermarkt werken.

• Telegrammen bezorgen en kranten verkopen.

• Als caddie op een golfbaan werken.

• In een hotel werken.

• In een kunstwinkel werken.

• In verscheidene orkesten spelen.

• Als assistent-manager in een apotheek werken.

• Zijn eigen band oprichten en leiden.

• Voor een krantenredactie werken.

• Schoenen verkopen.

• Een gebouw aanschaffen en er een diner-dansant van maken.

• Muziek verkopen. (Lijst samengesteld aan de hand van Knowles, Howard W.
Hunter, pp. 42–61.)

Vraag: Wat vinden jullie het meest indrukwekkend op deze lijst, en wat leren we
daarvan over Howard W. Hunter?

Laat de cursisten het volgende uit het boek voor de cursist bestuderen: ‘Hij werd
kroonverkenner’, ‘Hij was als jongeman al ondernemer’ en de laatste twee alinea’s
van ‘Uit ervaringen in zijn jeugd bleken zijn vastberadenheid en kracht’ (pp.
235–236). Laat hen in die drie verslagen opzoeken wat het gemeenschappelijke
thema is. Vraag dan: Hoe besteedde Howard zijn tijd effectief?

Zijn vader werd lid van de kerk

Bespreek ‘Hij richtte de “Hunter’s Croonaders” op’ in het boek voor de cursist (pp.
236–237). Herinner de cursisten eraan dat toen Howard W. Hunter op het voorge-
zet onderwijs zat, hij zijn eigen orkest oprichtte, ‘Hunter’s Croonaders’ genoemd.
Het orkest speelde op veel schoolfeesten in zijn woonplaats Boise (Idaho). Enkele
maanden nadat hij zijn diploma van het voortgezet onderwijs had ontvangen,
werden hij en zijn orkest in juni 1926 uitgenodigd om op een cruiseschip op te
treden dat havens in Japan, China en de Filipijnen aandeed. Terwijl Howard weg
was, liet zijn vader zich dopen.

Vraag of er cursisten zijn die de doopdienst van hun ouder hebben meegemaakt en
daar iets over willen vertellen.

Tijdens de zondagsschool kwam er een keerpunt in zijn leven

Vraag de cursisten of ze weleens een geestelijke ingeving hebben gekregen waardoor
het evangelie een belangrijkere rol in hun leven ging spelen. Laat een of twee vrij-
willigers daar iets over vertellen. Laat enkele cursisten om de beurt een gedeelte
voorlezen van ‘Door een zondagsschoolles werd hij aangemoedigd om zijn patriar-
chale zegen te ontvangen’ in het boek voor de cursist (p. 237). Vraag:

• Wat leidde tot een geestelijke bewustwording in het leven van Howard W. Hunter?

• Hoe kunnen wij ons beter op dergelijke geestelijke bewustwordingen voorbereiden?

Hij wijdde zich aan zijn huwelijk, zijn gezin en het evangelie

Vraag of er cursisten zijn die weleens het verlangen hebben gehad om met een groep
op te treden en over de hele wereld te reizen. Leg dan uit dat Howard W. Hunter een
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succesrijk en getalenteerd musicus was. Hij had de mogelijkheid om van amusement
zijn beroep te maken. Over zijn ervaring als artiest heeft hij het volgende gezegd:

Laat een cursist ‘Hij trouwde met Clara Jeffs’ in het boek voor de cursist voorlezen
(pp. 237–238). Vraag dan: Waarom vond hij dat het huwelijk en een carrière in de
muziek onverenigbaar waren?

Vraag de cursisten naar keuzen die zij nu onder ogen moeten zien die niet over-
eenkomen met de normen van het evangelie of met een huwelijk of een gezinsleven.
Terwijl u de volgende uitspraken van Howard W. Hunter over het huwelijk voorleest,
laat u de cursisten noteren in hoeverre hij zich aan zijn eigen raad hield:

Leg uit dat toen Howard W. Hunter en Claire Jeffs zich op het huwelijk voorbereid-
den, ze beslissingen namen en bepaalde toezeggingen deden. Een daarvan was de
beslissing om de wet van tiende na te leven. Later heeft hij gezegd:

‘We namen ons voor om deze wet ons hele huwelijk na te leven, en dat onze
tiende een prioriteit was.’ (Knowles, Howard W. Hunter, p. 81.)

‘Ongehuwde mannen, stel het huwelijk niet uit omdat u nog geen ideale car-
rière of financiële positie hebt bereikt. Begin ook niet gehaast aan een relatie,
zonder voldoende voorzorg en inspiratie. Streef onder gebed naar de leiding
van de Heer. Leef de gedragsnormen na zodat u die goddelijke leiding kunt
ontvangen. Vergeet niet dat u als priesterschapsdrager de plicht hebt om het
initiatief te nemen als u een eeuwige partner zoekt.’ (‘The Church Is for All
People’, Ensign, juni 1989, p. 77.)

‘[Het huwelijk] is gebaseerd op aangeleerd gedrag. Onze bewuste inspanningen
bepalen het succes, niet ons instinct. De motiverende kracht komt voort uit
vriendelijkheid, oprechte genegenheid en aandacht voor elkaars geluk en welzijn.

‘Voordat we trouwen, bekijken we het leven vanuit ons gezichtspunt, maar
zodra we zijn getrouwd houden we ook rekening met het gezichtspunt van de
ander. Het is noodzakelijk om offers te brengen en ons aan te passen, als uiting
van geruststelling en liefde.

‘Er wordt vaak gezegd dat een gelukkig en succesvol huwelijk niet zozeer een
zaak is van met de juiste persoon trouwen, maar de juiste persoon zijn. Statistieken
die het hoge aantal echtscheidingen laten zien, kunnen op verkeerde partner-
keuze wijzen. Als ze met iemand anders waren getrouwd, hadden ze dit speci-
fieke probleem misschien niet gehad, maar dan hadden ze zeker een ander
probleem gehad. Een goede keuze voor een partner is zeker belangrijk voor
een goed huwelijk, maar je vaste voornemen om je volledig in te zetten is de
belangrijkste bijdrage aan het succes.’ (The Teachings of Howard W. Hunter,
Clyde J. Williams [1997], p. 130.)

‘In enkele opzichten was het aantrekkelijk, en ik verdiende er goed geld mee,
maar de omgang met veel musici was niet zo prettig vanwege hun drankgebruik
en zedelijke normen.’ (Knowles, Howard W. Hunter, p. 91.)
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Howard en Claire Hunter kregen in het begin van hun huwelijk een groot verlies
te verwerken

Vertel dat op 20 maart 1934 hun eerste kind werd geboren — een jongen die ze
Howard William Hunter jr. noemden. Lees dan het volgende verslag voor:

Vraag: Welke beginselen van het evangelie kunnen broeder en zuster Hunter
getroost hebben in deze tijd van verdriet en verlies?

Het was moeilijk om tijd te vinden voor zijn rechtenstudie

Vertel dat Howard W. Hunter na zijn huwelijk besloot om rechten te gaan studeren.
Bespreek ‘Hij was in de wet geïnteresseerd” in het boek voor de cursist (pp. 238–239).
Zijn studie was intens. Toen zijn zoon John werd geboren, nam Howard een stu-
dieboek mee naar het ziekenhuis. Vertel het volgende voorval:

‘Toen Claire, die op de geboorte van hun tweede kind had zitten wachten, op
een zondagavond aankondigde dat het tijd was om naar het ziekenhuis te gaan,
pakte hij een studieboek, Blackstone’s Commentary on the Law, en bracht haar
snel naar het methodistische ziekenhuis voor het zuiden van Californië. Ze
werd meteen in een bed gelegd, en hij bleef bij haar totdat haar medicijnen
werkten en ze in slaap viel. Toen ging hij weer studeren’ (Knowles, Howard W.
Hunter, p. 90.)

‘Die zomer, toen Howard werk en school probeerde te combineren, merkten
hij en Claire dat hun zoontje, Billy, lusteloos leek. De arts stelde vast dat hij
bloedarmoede had. Howard gaf bloed voor een transfusie, en Billy herstelde
even. Maar daarna ging het toch weer slechter. In begin september werd hij
voor onderzoek in het ziekenhuis opgenomen. Howard gaf opnieuw bloed
voor een transfusie.

‘Toen er geen verbetering optrad, brachten de bezorgde ouders hem naar het
kinderziekenhuis, waar werd vastgesteld dat een uitstulping in de darmwand
ontstoken was, waardoor hij bloed verloor. De artsen zeiden dat hij geopereerd
moest worden.

‘“We kregen de verzekering dat de operatie door uitstekende chirurgen ver-
richt zou worden, dus gaven we toestemming”, schreef Howard. “Tijdens de
operatie zat ik naast hem op een tafel en gaf ik hem bloed. Na de operatie
waren de artsen niet hoopvol.

‘“We bleven de volgende 72 uur bij hem, wat volgens de artsen de kritieke
periode was. Aan het eind van de derde dag zeiden ze dat het beter was om
naar huis te gaan en wat uit te rusten. We waren nog niet lang thuis toen we
gebeld werden om terug naar het ziekenhuis te komen omdat hij ineens hard
achteruit ging. Later die avond, op 11 oktober 1934, sliep hij rustig in terwijl
wij naast zijn bed zaten. We waren door leed getroffen en verlieten die avond
verstijfd het ziekenhuis.”

‘Twee dagen later, na een “mooie, vertroostende uitvaartdienst”, werd het
lichaam van de kleine Howard William Hunter jr. in een graf gelegd, naast
zijn grootvader, Jacob Ellsworth Jeffs.’ (Knowles, Howard W. Hunter, p. 86.)
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Hij zei:

Vraag: Hoe kunnen we in ons drukke leven een balans vinden?

De ouders van Howard W. Hunter gaven hem een prachtig verjaardagscadeau

Vraag de cursisten wat hun favoriete verjaardagscadeau was. Leg uit dat Howard W.
Hunter van 1950 tot 1959 president van de ring Pasadena was. Toen hij in 1953
met leden uit zijn ring de Mesatempel (Arizona) bezocht, verrastten zijn ouders hem
op zijn 46ste verjaardag (14 november). Bespreek de volgende ervaring:

Later werd Dorothy, de zus van Howard W. Hunter in de Los Angelestempel aan
hun ouders verzegeld. Hij zei dat ‘hun eeuwige familiebanden daarmee voltooid’
waren. (Knowles, Howard W. Hunter, p. 135.)

Vraag of er cursisten zijn die op latere leeftijd aan hun ouders zijn verzegeld. Vraag
of zij iets willen vertellen over hun gevoelens toen zij aan hun ouders werden
verzegeld.

‘Toen ik de aanwezigen toesprak (...) kwamen mijn ouders in het wit gekleed de
kapel binnen. Ik wist niet dat mijn vader op zijn tempelzegens was voorbereid,
hoewel mijn moeder er al een tijd naar had uitgekeken. Ik was zo emotioneel
dat ik niets meer kon zeggen. President Pierce [de tempelpresident] kwam naast
mij staan om de onderbreking uit te leggen. Toen mijn ouders die ochtend
naar de tempel kwamen, hadden ze de president gevraagd om niets tegen mij
te zeggen omdat het een verrassing voor mijn verjaardag was. Het was een
verjaardag om nooit te vergeten omdat ze op die dag hun begiftiging ontvin-
gen en ik de kans had om hun verzegeling bij te wonen, waarna ik aan hen
werd verzegeld.’ (Howard W. Hunter, in Knowles, Howard W. Hunter, p. 135.)

‘De hele dag werken, ’s avonds naar school en daarnaast tijd vinden om te
studeren, was niet makkelijk. (...) Naast het bezoeken van familieleden had-
den we geen sociaal leven.’ (Knowles, Howard W. Hunter, p. 91.)
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DEEL 2: DE REST VAN ZIJN LEVEN

HISTORISCHE ACHTERGROND

In 1994, het jaar dat president Howard W. Hunter president van de kerk werd, had
de kerk bijna 9 miljoen leden, 2.008 ringen, 303 zendingsgebieden en 46 tempels.
(Zie 2003 Church Almanac [2003], pp. 474, 632.) In 1994 begon de kerk met een
website voor familiegeschiedenis. President Hunter wijdde tijdens zijn bediening
twee tempels in: de Orlandotempel (Florida) in 1994 en de Bountifultempel (Utah)
in 1995. Ze werden de 46ste en 47ste tempel in de wereld. In december 1994 werd de
tweeduizendste ring van de kerk in Mexico-Stad georganiseerd. Howard W. Hunter
was slechts negen maanden president van de kerk, een kortere periode dan enige
andere president. In 1995, het jaar van zijn overlijden, had de kerk 9,3 miljoen
leden, 2.150 ringen, 307 zendingsgebieden en 47 tempels. (Zie 2003 Church Almanac,
pp. 474, 632.) President Hunter overleed op 3 maart 1995.

GEBEURTENISSEN, HOOGTEPUNTEN EN LERINGEN

Howard W. Hunter werd tot apostel geroepen

Vertel dat Howard en Claire Hunter aanvankelijk in Californië woonden, waar hij
rechten studeerde en een advocatenkantoor oprichtte. Na zijn rechtenstudie was
hij van 1940 tot 1946 bisschop, en van 1950 tot 1959 ringpresident. Bespreek
eventueel ‘Hij werd als bisschop en vervolgens als ringpresident geroepen’, in het
boek voor de cursist (p. 239).

Laat een cursist ‘Hij werd tot apostel geroepen’ en ‘Hij sprak over de gevoelens die
hij als apostel had’ voorlezen, in het boek voor de cursist (pp. 240–241). Vraag:

• Hoe zouden jullie de manier waarop ouderling Hunter zijn roeping als apostel
ontving, kenschetsen?

• In hoeverre kan zijn voorbeeld beschouwd worden als een gepaste reactie op
een roeping?

Hij zei tegen de leden van de kerk dat ze hun geloof in praktijk moesten brengen

Vraag de cursisten naar de eigenschappen van een christen. Ouderling Howard W.
Hunter verkondigde dat geloof door daden gevolgd en bevestigd moet worden.
Laat een cursist de volgende uitspraak voorlezen, en bespreek hoe die op ons van
toepassing is:

‘Geloof moet door persoonlijke prestaties gerealiseerd worden. Ware christe-
nen moeten begrijpen dat het evangelie van Jezus Christus niet een evangelie
van alleen geloof is. Het moet in daden worden omgezet. Het evangelie is een
evangelie van geboden, en de essentie ervan is de oproep om in actie te komen.
Hij zei niet dat we zijn evangelie moeten “gadeslaan”; hij zei dat we het moeten
“naleven”. Hij zei niet: “Kijk naar de prachtige samenstelling en beeldspraak.”
Hij zei: “Ga, doe, zie, voel, geef, geloof!” Het evangelie van Jezus Christus is
vol geboden, woorden die om toezeggingen en actie vragen.’ (Conference
Report, april 1967, p. 115.)
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Hij troostte en adviseerde ouders met opstandige kinderen

Vertel dat een opstandig kind een van de hartverscheurendste ervaringen voor
getrouwe ouders kan zijn. Soms zijn kinderen zelfs opstandig als hun ouders hen
getrouw in het evangelie hebben onderwezen. Ouders worden vaak overspoeld
door schuldgevoelens en geven zichzelf de schuld als hun kinderen beslissen om
het evangelie niet na te leven. Laat de cursisten ‘Hij sprak tot bezorgde ouders’ in
het boek voor de cursist lezen (pp. 246–247).

Vraag: Wat was ouderling Hunters definitie van een succesvolle ouder?

Hij zorgde voor zijn vrouw, Claire, toen ze een beroerte had gehad

Herinner de cursisten eraan dat Claire Hunter in 1983 overleed, na jarenlang met
gezondheidsproblemen te hebben gekampt. Tijdens haar ziekte zorgde ouderling
Howard W. Hunter liefdevol voor zijn vrouw. Lees met de cursisten ‘Zijn vrouw
overleed’ in het boek voor de cursist (p. 246).

Vraag: Hoe toonde ouderling Hunter zijn liefde voor zijn vrouw?

Enkele jaren na de dood van zijn vrouw schreef president Hunter:

Vraag: Wat vinden jullie van de houding van president Hunter tegenover zijn vrouw?

Vertel dat president Hunter zo’n zeven jaar na het overlijden van zijn vrouw tegen
de leden van het Quorum der Twaalf Apostelen zei dat hij weer ging trouwen. Lees
gezamenlijk ‘Hij trouwde met Bernice Egan’ in het boek voor de cursist (p. 249).
Vraag dan: Hoe werd hij in die periode door zijn huwelijk met Inis gezegend?

President Hunter zei dat we ons leven op Christus moeten richten

Laat de cursisten enkele dingen opnoemen die ons ervan weerhouden om ons leven
op de Heiland te richten. Laat hen ‘Wij behoren ons leven op Christus te richten’
lezen in het boek voor de cursist (p. 249), en bespreek hoe we ervoor kunnen zorgen
dat er niets ‘permanent mis’ kan gaan. Vraag dan: Welke successen kunnen ons er
volgens president Hunter van weerhouden ons leven op Christus te richten?

Geef uw getuigenis dat De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste
Dagen de kerk van de Heer is, die door Hem wordt geleid, en dat we op Hem en
zijn uitverkoren leiders vertrouwen om ons te leiden. Leg uit dat de getrouwe leden
hun leven en daden op Hem richten en erop vertrouwen dat ze eeuwige zegeningen
zullen ontvangen.

Lees de volgende uitspraak van president Howard W. Hunter voor, en laat de cur-
sisten bespreken wat een ‘goede zaak’ is:

‘Wij zien dat er veel goeds uitgaat van personen en organisaties die zich moeite
getroosten om het kwaad in deze wereld te verdrijven. We moedigen u aan 

‘Vandaag zou Claire’s 85ste verjaardag zijn geweest. Ik ging iets eerder van kan-
toor weg en reed naar de begraafplaats. Het was een heldere, koude dag, en de
sneeuw op het gras was zo’n tien centimeter diep. Toen ik door de sneeuw naar
haar graf liep, voelde ik me eenzaam. Toen bedacht ik me hoe eenzaam zij zich
moest voelen, zo ver weg van haar gezin en de kleinkinderen waar ze zo gek
op was. Die gevoelens bleven bij me tot ik thuiskwam en voorwerpen zag die
zij had aangeraakt.’ (Eleanor Knowles, Howard W. Hunter [1994], pp. 275–276.)
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Lees de volgende uitspraak van ouderling Howard W. Hunter voor, en bespreek in
hoeverre die op ieder van toepassing is die veel wil bereiken:

Het Jerusalem Center for Near Eastern Studies gebouwd

Vraag de cursisten naar enkele educatieve programma’s en mogelijkheden die de
kerk bevordert. Vraag dan: Waarom is onderwijs zo belangrijk in de kerk?

Leg uit dat president Howard W. Hunter uitermate veel invloed had op de beslissing
om het Brigham Young University Jerusalem Center in het Heilige Land te mogen
bouwen. Deel de klas op in vier groepen en laat iedere groep een van de volgende
gedeelten in het boek voor de cursist lezen en daar verslag over uitbrengen: ‘Hij
reisde als apostel over de hele wereld’ (p. 241), ‘De Orson Hyde Memorial Garden
werd aangelegd’ (pp. 242–243), ‘Allen zijn voor God gelijk’ (p. 243), en ‘BYU-
Jeruzalem werd gebouwd’ (pp. 243–244).

Terwijl de cursisten hun verslag voorbereiden, laat u hen de problemen opzoeken
waar de kerk mee te maken kreeg toen ze het Jerusalem Center wilden bouwen,
en hoe het talent en de volharding van ouderling Howard W. Hunter, ouderling
James E. Faust en Jeffrey R. Holland, die toen president van de Brigham Young
University was, bijdroegen aan de oplossing van die problemen.

Hij werd ernstig bedreigd

Vertel dat president Howard W. Hunter op 7 februari 1993 tijdens een haardvuur-
avond op de Brigham Young University blijk gaf van buitengewone moed. Bespreek
deze ervaring (samen met een ervaring uit Jeruzalem) in ‘Hij bleef rustig toen zijn
leven bedreigd werd’ in het boek voor de cursist (p. 250). Vraag dan:

• Wat was de bron van president Hunters vertrouwen in die gevaarlijke situaties?

• Wat kunnen wij van het voorbeeld van president Hunter leren als we zelf met
problemen geconfronteerd worden?

‘We hebben ontelbare kansen om veel eenvoudige en kleine dingen te doen
waardoor we uiteindelijk groot kunnen worden. (...) We willen onze bewon-
dering uitspreken voor de mensen die in de wereld alledaags werk verrichten
maar zich afvragen wat ze eigenlijk bereiken; voor hen die de werkpaarden in
deze kerk zijn, die het werk van de Heer op zoveel rustige, belangrijke manieren
bevorderen; voor hen die het zout der aarde, de kracht van de wereld en de
ruggengraat van hun land zijn. Als wij tot het einde toe volharden, en als we
heldhaftig in het getuigenis van Jezus zijn, zullen we ware grootheid bereiken
en in de tegenwoordigheid van onze Vader in de hemel terugkeren.’
(Conference Report, april 1982, p. 28; of Ensign, mei 1982, p. 20.)

gehoor te geven aan de schriftuurlijke aansporing om in de kerk, in de buurt,
in de samenleving en zelfs in de hele wereld voor een goede zaak werkzaam te
zijn. (Zie LV 58:27.) Maar we blijven ook van mening dat mensen nooit hun
potentieel in dit leven of het leven hierna kunnen bereiken als ze Christus en
zijn evangelie met alle verlossende verordeningen en verbonden niet toelaten
en accepteren.’ (Zie ‘Aan de vrouwen in de kerk’, De Ster, januari 1993, p. 87.)
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Hij moedigde de leden van de kerk aan om van de tempel te houden

Laat de cursisten ‘Hoogtepunten uit het leven van Howard W. Hunter’ bestuderen,
in het boek voor de cursist (p. 233). Laat ze opzoeken wanneer Howard W. Hunter
president van de kerk werd en hoe lang hij president was (negen maanden). Vertel
dat het belang van de tempel een van de belangrijkste thema’s tijdens zijn korte
presidentschap was. Laat ze ‘Ieder lid moet tempelwaardig zijn’ in het boek voor
de cursist lezen (p. 251).

Als bijzondere getuige van Jezus Christus gaf hij zijn getuigenis

Vraag de cursisten hoe zij ‘een bijzondere getuige van Jezus Christus’ zouden defi-
niëren. Leg uit dat deze benaming uitsluitend bestemd is voor apostelen van de Heer,
die de ordening en de sleutels hebben ontvangen om in de wereld van Jezus Christus
te getuigen. Bespreek het volgende getuigenis van ouderling Howard W. Hunter, die
toen lid van het Quorum der Twaalf Apostelen was:

Vraag: Wat betekent volgens jullie ‘met een gelovig oor’ luisteren?

Lees met de cursisten ‘Hij getuigde krachtig van Christus’ in het boek voor de cursist
(p. 251). Laat hen zich afvragen wat zij kunnen doen om ‘Gods oogmerken in deze
periode van [hun] leven te verwezenlijken’.

Lees ‘Hem werd een laatste eer bewezen’ in het boek voor de cursist voor (p. 252),
en besluit met uw getuigenis.

In onze bedeling heeft de Heer opnieuw apostelen geroepen. Deze apostelen
zijn geordend als bijzondere getuigen van Christus in de hele wereld. Zij weten
van het bestaan van Christus en zijn verlossing door een bijzonder getuigenis
van de Geest.

‘Als een geordend apostel en bijzondere getuige van Christus geef ik u mijn
oprechte getuigenis dat Jezus Christus daadwerkelijk de Zoon van God is. Hij
is de Messias die door de profeten uit het Oude Testament verwacht werd. Hij
is de Hoop van Israël, om wie de nakomelingen van Abraham, Isaak en Jakob
eeuwenlang hadden gebeden.

‘Hij heeft in de Hof van Getsemane geleden en is aan het kruis gestorven. Hij
heeft zijn zondeloze leven gegeven als losprijs voor ieder mens op aarde. Hij
is op de derde dag uit de dood herrezen, en was de eerste die herrees en de
dood overwon.

‘Door de macht van de Heilige Geest geef ik mijn getuigenis. Ik weet dat
Christus bestaat, alsof ik Hem met mijn eigen ogen en oren heb gezien en
gehoord. Ik weet ook dat de Heilige Geest de waarheid van mijn getuigenis
zal bevestigen in het hart van iedereen die met een gelovig oor luistert.’
(‘An Apostle’s Witness of Christ’, Ensign, januari 1984, pp. 69–70.)

P r e s i d e n t e n  v a n  d e  k e r k  —  b o e k  v o o r  d e  l e e r k r a c h t

H o w a r d  W.  H u n t e r H o o f d s t u k  1 4 199



HOOFDSTUK 15

Gordon B. Hinckley
VIJFTIENDE PRESIDENT VAN DE KERK

bu
sa

th
.c

om

200

P r e s i d e n t e n  v a n  d e  k e r k  —  b o e k  v o o r  d e  l e e r k r a c h t



DEEL 1: ZIJN JONGE JAREN

HISTORISCHE ACHTERGROND

Toen Gordon Bitner Hinckley op 23 juni 1910 werd geboren, was Joseph F. Smith
president van de kerk en had de kerk bijna vierhonderdduizend leden. De kerk had
vier tempels in bedrijf — de Salt Laketempel, de St. Georgetempel, de Logantempel,
en de Mantitempel (alle vier in Utah).

Ira Hinckley, de grootvader van Gordon B. Hinckley, was als tiener in Nauvoo
(Illinois) lid van de kerk geworden en was in 1850 met de pioniers naar Utah
getrokken. Hij aanvaardde een opdracht om in Utah Cove Fort te bouwen, en hij
was president van de ring Millard in het midden van Utah. Gordons vader, Bryant
Hinckley, was 18 jaar lang raadgever in het presidium van de ring Liberty in Salt
Lake City, en was vervolgens elf jaar werkzaam als ringpresident.

GEBEURTENISSEN, HOOGTEPUNTEN EN LERINGEN

De ouders en grootouders van Gordon B. Hinckley waren een voorbeeld van geloof

Maak voor iedere twee cursisten een werkblad met het onderstaande materiaal.
Laat elk groepje van twee cursisten met behulp van het boek voor de cursist de
vragen beantwoorden. Bespreek hun antwoorden klassikaal. (De antwoorden staan
tussen haakjes.)

Gebruik de informatie uit de gedeelten ‘Hoogtepunten uit het leven van
Gordon B. Hinckley’, ‘Hij stamt van de pioneers af’, ‘Zijn vader was sterk en
getrouw’ en ‘Gordon B. Hinckley werd geboren’ in het boek voor de cursist
(pp. 254–256), en beantwoord het volgende:

1. Vul de volgende stamboomlijst van president Gordon B. Hinckley in:

Gordon B. Hinckley

Vader: (Bryant S. Hinckley)

Moeder: (Ada Bitner)

Grootvader: (Ira Nathaniel Hinckley)

Grootmoeder: (Angeline Wilcox Noble)

Grootvader: (Breneman Barr Bitner)

Grootmoeder: (Sarah Ann Osguthorpe)
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2. Wat voor leidersrol speelde Thomas Hinckley, een voorouder van Gordon B.
Hinckley, vroeger in Massachusetts? (Hij was gouverneur van de kolonie Plymouth.)

3. Waarom was Ira Hinckley, de grootvader van Gordon B. Hinckley, zo belangrijk
voor de heiligen die de hoofdweg tussen het noorden en het zuiden van Utah
gebruikten? (Hij bouwde een fort waar de reizigers onderdak, voedsel en veiligheid
konden vinden.)

4. Beschrijf de opleiding en werkervaring van Bryant Hinckley. (Hij studeerde aan
de Brigham Young Academy in Provo [Utah]; vervolgens aan het Eastman Business
College in Poughkeepsie [New York]; hij doceerde aan de Brigham Young Academy;
en hij was directeur van LDS Business College in Salt Lake City [Utah].)

5. Wat gebeurde er in juli 1908 met de eerste vrouw van Bryant, en hoeveel
kinderen hadden ze toen? (Ze overleed; ze hadden acht kinderen.)

6. Waar ontmoette Bryant zijn tweede vrouw, en hoe heette ze: (Op LDS Business
College; ze heette Ada Bitner.)

7. Wat was zo bijzonder aan de toekomst van hun eerste zoon? (Hij werd president
van de kerk.)

8. Hoe oud was Gordon toen zijn moeder overleed? (Hij was 20.)

9. Hoe oud was hij toen hij aan de University of Utah afstudeerde? (Hij was 21.)

10. Wat deed hij na zijn studie? (Hij ging in Groot-Brittannië op zending.)

Vertel dat Gordon B. Hinckley kort nadat hij president van de kerk was geworden
iets over het erfgoed van zijn ouders en grootouders zei:

‘Mijn grootvader had zich als jongen in de zomer van 1836 in Ontario (Canada)
laten dopen. Uiteindelijk bracht zijn moeder, die weduwe was, haar twee zoons
naar Springfield (Illinois). Vandaar liep grootvader naar Nauvoo, waar hij
naar de profeet Joseph Smith luisterde. Toen in 1846 de uittocht uit Nauvoo
plaatsvond, was hij achttien jaar oud, vol kracht, vaardigheid en geloof. Hij
was een vaardig wagenmaker en smid. Hij maakte deel uit van de groep die
door president Young was gevraagd om enige tijd in Iowa achter te blijven
om de mensen te helpen die nog op weg naar het westen waren. Hij trouwde
in 1848 en begon in het voorjaar van 1850 aan zijn tocht naar deze vallei.

‘Tijdens die vermoeiende reis werd zijn jonge vrouw ziek en overleed. Met
zijn eigen handen groef hij een graf, maakte hij een doodskist en begroef hij
haar liefdevol, waarna hij hun kind van elf maanden in zijn armen nam en
naar deze vallei trok.

‘Hij bevond zich onder hen die herhaaldelijk moeilijke opdrachten van presi-
dent Young kregen om de mensen te helpen die zich in deze vallei kwamen
vestigen. Hij was president van de ring Millard toen er nog maar enkele ringen
waren. Zijn ring omvatte een groot gedeelte van het midden van Utah. Hij moest
met paard en wagen duizenden kilometers afleggen om zijn taak te vervullen.
Hij was zo royaal met zijn bijdragen aan de bouw van scholen dat er van zijn
eens grote nalatenschap ten tijde van zijn dood niet veel meer over was.

‘Ook mijn vader had een groot geloof. Hij diende de kerk zonder enig
voorbehoud in veel verschillende functies. Enkele jaren lang presideerde hij de
grootste ring in de kerk, met meer dan vijftienduizend leden. Mijn moeder en
grootmoeders hadden ook een groot geloof. Hun leven was niet altijd even 
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Zijn ouders brachten hem geloof in Jezus Christus bij

Leg uit dat de ouders van Gordon B. Hinckley hem niet alleen een rechtschapen
voorbeeld gaven, maar hem ook geloof in Jezus Christus bijbrachten. President
Hinckley heeft later het volgende over het begin van zijn geestelijke groei gezegd:

Vraag: Wat voor mogelijkheden hebben ouders om hun kinderen te onderwijzen?
Lees vervolgens met de cursisten ‘De familie Hinckley hield gezinsavond’ in het
boek voor de cursist (p. 257). Moedig hen aan om hun getuigenis aan familieleden
te geven of iets over hun liefde voor een aspect van het evangelie te vertellen.

Lees de volgende uitspraak voor van president Gordon B. Hinckley, die toen raad-
gever in het Eerste Presidium was:

‘De meest overtuigende brochure over het evangelie is het voorbeeldige leven
van een getrouwe heilige der laatste dagen. We leven in een tijd dat het door
de stress van het leven zo gemakkelijk en verleidelijk is om, ter vervulling van
de woorden van Nephi, “een kleine zonde” te bedrijven; “ja, liegt wat, maakt
van iemand misbruik wegens zijn woorden, graaft een kuil voor uw naaste. (...)
Wee hun die de rechtvaardige om een nietigheid terzijde dringen en hetgeen
goed is beschimpen en zeggen dat het geen waarde heeft” (2 Nephi 28:8, 16).

‘Mijn vroegste herinnering aan geestelijke gevoelens dateert ongeveer uit de
tijd dat ik vijf was, een kleine jongen. Ik huilde van de oorpijn. Er waren in
die tijd geen wondermiddelen. Dat was 85 jaar geleden. Mijn moeder maakte
een zakje tafelzout en verwarmde het op de kachel. Mijn vader legde zachtjes
zijn handen op mijn hoofd en gaf me een zegen waarbij hij de pijn en de ziekte
bestrafte door het gezag van het heilig priesterschap en in de naam van Jezus
Christus. Toen nam hij me teder in zijn armen en legde het warme zakje met
zout op mijn oor. De pijn nam af en verdween. Ik viel in slaap in de veilige
omarming van mijn vader, terwijl de woorden van zijn zegen door mijn hoofd
gingen. Dat is mijn vroegste herinnering aan de uitoefening van het gezag van
het priesterschap in de naam van de Heer.

‘Later in mijn jeugd sliepen mijn broer en ik in de winter in een onverwarmde
slaapkamer. Men dacht dat dat goed voor je was. Voordat we in ons warme
bed kropen, knielden we neer en baden. Het waren eenvoudige uitingen van
dankbaarheid. We sloten ze af in de naam van Jezus. De onderscheidende titel
van Christus gebruikten we in die tijd weinig in ons gebed.

‘Ik herinner me dat ik na het “amen” in mijn bed sprong, de dekens tot aan
mijn kin optrok en nadacht over wat ik tegen mijn hemelse Vader in de naam
van zijn Zoon gezegd had. Ik wist niet veel van het evangelie. Maar er bleef
een soort gevoel van vrede en veiligheid hangen door in en door de Heer Jezus
met de hemel in contact te komen.’ (De Ster, juli 2000, pp. 83–84.)

gemakkelijk omdat de kerk vaak een beroep op hen deed. Maar ze klaagden
niet. Ze vervulden hun taken opgewekt en toegewijd.’ (Zie De Ster, juli 1995,
pp. 63–64.)
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Laat de cursisten bespreken hoe ouders de ‘meest overtuigende brochure over het
evangelie’ in het leven van hun kinderen kunnen worden.

Hij leerde al op jonge leeftijd hoe belangrijk het is om hard te werken

Laat de cursisten de antwoorden op de volgende vragen opzoeken in ‘Hij leerde
belangrijke lessen in zijn jeugd’ in het boek voor de cursist (pp. 256–257):

• Wat leerde Gordon B. Hinckley van het ‘beest van een fornuis’?

• Wat voor bijdrage heeft zijn vaardigheid om hard te werken volgens jullie op
zijn prestaties als kerkleider gehad?

Lees de volgende ervaring voor van president Gordon B. Hinckley, die toen raadgever
in het Eerste Presidium was:

Boeken en studie waren belangrijk bij de familie Hinckley thuis

Leg uit dat we tijdens onze jeugd niet alleen de mogelijkheid hebben om te leren
werken, maar dat we ook liefde voor studie kunnen ontwikkelen, waardoor ons
leven gezegend kan worden. Het verlangen om te leren en het vermogen om te
werken, gaan vaak samen. Bespreek ‘De familie Hinckley vond onderwijs thuis

‘Een week geleden maakte ik iets interessants mee. Zonder dat ik daartoe offi-
cieel opdracht gekregen had, bezocht ik een ringconferentie in een landelijk
gebied in het zuidoosten van Utah. De ringpresident en zijn vrouw hadden mijn
vrouw en mij uitgenodigd om bij hen thuis te overnachten. Terwijl hij de
zaterdagmiddagbijeenkomst leidde, reden wij door het ringgebied en deden
zes plaatsjes aan die alle een kerkgebouw hebben. We merkten dat het gras
groen was en de gebouwen goed onderhouden, ondanks het feit dat ze klein
waren en in sommige gevallen oud. We reden rond en keken naar de huizen
die er bescheiden uitzagen, maar over het algemeen netheid en schoonheid
uitstraalden en omgeven waren door bloeiende bloemen. Daar ik het weekend
vrij had, wilde ik deze reis maken om de mensen gewoon te bedanken voor
hun geloof en getrouwheid, en om mijn liefde voor hen uit te spreken. De
meesten zijn boeren die hard moeten werken voor een klein inkomen. Maar zij
kennen een grote waarheid. Ze kennen de wet van de oogst — “Wat gij ook
zaait, dat zult gij eveneens oogsten” (LV 6:33).

‘Zij weten dat je geen tarwe oogst als je haver gezaaid hebt. (...) Zij weten dat
je, om een nieuwe goede generatie op te bouwen, hard moet werken, in geloof
en met een duidelijk doel voor ogen. Je moet een droom hebben, plannen
maken, dienen, offers brengen en werken.’ (Zie ‘Verwezenlijk uw goddelijk
potentieel’, De Ster, januari 1990, p. 87.)

‘Vanaf de berg sprak de Heiland: ‘Laat zo uw licht schijnen voor de mensen,
opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlij-
ken’ (Matteüs 5:16).

‘Als wij als volk rechtschapen leven, eerlijk en deugdzaam in ons gedrag zijn,
het eenvoudige, fundamentele en prachtige beginsel van de gulden regel toe-
passen, zullen anderen vragen stellen en iets leren. Dan zijn we als een stad,
die op een berg ligt, die niet verborgen kan blijven. (Zie Matteüs 5:14.)’
(Conference Report, april 1982, p. 68; of Ensign, mei 1982, p. 45.)
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belangrijk’ in het boek voor de cursist (pp. 257–258). Laat de cursisten specifieke
mogelijkheden opzoeken die de familie Hinckley bood om onderwijs aan te moe-
digen. Noteer deze dingen tijdens de bespreking op het bord. Vraag dan:

• Hoe zouden kinderen worden aangemoedigd om te lezen als er thuis overal
goede boeken te vinden zijn?

• Hoe zouden de geschriften van profeten en geleerden invloed op Gordon B.
Hinckley hebben gehad?

In zijn jeugd kreeg Gordon B. Hinckley een sterk getuigenis van Joseph Smith

Vraag of de cursisten zich herinneren wanneer zij voor het eerst wisten dat Joseph
Smith een profeet van God was. Misschien hebben ze zich afgevraagd hoe leiders
als president Gordon B. Hinckley hun getuigenis van de profeet Joseph Smith heb-
ben ontvangen. Lees en bespreek ‘Hij kreeg een sterk getuigenis van Joseph Smith’
in het boek voor de cursist (p. 259). Vraag of de cursisten een soortgelijke ervaring
met een lofzang hebben gehad.

Hij leerde moeilijke vragen beantwoorden

Net als veel andere leden had de jonge Gordon B. Hinckley veel vragen over de kerk
en het evangelie. Hij had een oprecht verlangen om antwoorden te vinden, en hij
overwon zijn twijfels. Lees met de cursisten ‘Zijn geloof overtrof zijn twijfels’ in het
boek voor de cursist (p. 260). Vraag de cursisten hoe Bryant Hinckley de vragen
van zijn zoon beantwoordde.

De methode die Gordon B. Hinckley van zijn ouders leerde, hielp hem later in zijn
leven. Hij beantwoordde vaak vriendelijk vragen van zijn kinderen, kerkleden en
de media. Hij was een keer uitgenodigd in de prestigieuze Harvard Club in het cen-
trum van Manhattan (New York), waar zich een aantal indrukwekkende gasten had
verzameld, waaronder redacteuren van kranten en televisiestations. Bespreek het
volgende verslag van die gebeurtenis:

‘De ongeveer dertig opinieleiders waren zo gesitueerd dat ze gemakkelijk met
elkaar konden communiceren. Na de lunch werd president Hinckley door
ouderling Maxwell geïntroduceerd, waarbij hij vertelde dat hij als jonge zen-
deling hekelaars in Hyde Park in Londen had toegesproken. (...) Daarmee was
de toon aangegeven voor een aangenaam en soms grappig onderhoud. President
Hinckley gaf een overzicht van de internationale omvang van de kerk, hij
sprak over het zendingswerk, de humanitaire hulpverlening en educatieve
werkzaamheden. Vervolgens bood hij aan om vragen te beantwoorden.

‘Sommige vragen waren te verwachten. Eén vraag ging over de vrouw en het
priesterschap, een andere over excommunicatie en meningsverschillen binnen
de kerk. Iemand maakte een opmerking over de nadruk die de kerk op familie-
historisch onderzoek legt, en een directeur uit de mediawereld vroeg president
Hinckley naar verkeerde opvattingen over de kerk en de leden. Hij beant-
woordde iedere vraag oprecht en zonder enige aarzeling of blijk van verlegen-
heid. Tegen het eind van de bespreking zei een van de gasten: “President
Hinckley, u bent duidelijk niet bang om moeilijke vragen te beantwoorden.
In het verleden verkeerde ik in de veronderstelling dat er een bepaalde
geheimzinnigheid rond de werkzaamheden van de kerk hing. Maar uit uw
aanwezigheid blijkt juist openheid. Is dat een nieuwe openheid, en brengt
de kerk bepaalde dingen aan het licht die voorheen niet bij het grote publiek
bekend waren?” President Hinckley antwoordde: “Er is slechts één situatie 
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Bespreek de antwoorden op de volgende vragen:

• Hoe kunnen we openhartig met mensen om ons heen over het evangelie praten
zonder aanstoot te geven?

• Hoe kunnen we reageren op vragen waar we het antwoord niet op weten?

Hij vervulde een zending in Engeland

Vraag de cursisten of ze weten waar Gordon B. Hinckley zijn zending vervulde.
(Het zendingsgebied Europa, met de hoofdzetel in Londen.) Vraag de cursisten of
ze kunnen beschrijven hoe hij zijn zending financierde. Bespreek ‘Zijn moeder
overleed’ en de eerste twee alinea’s van ‘Hij werd geroepen om in Engeland op
zending te gaan’ in het boek voor de cursist (p. 261). Laat een cursist voorlezen
hoe ouderling Hinckley zijn ontmoediging overwon en een bekwaam zendeling
werd, in de rest van ‘Hij werd geroepen om in Engeland op zending te gaan’ (pp.
261–263). Vraag:

• Wat betekent volgens jullie ‘zich had overgegeven aan het werk’?

• Hoe had de zending van Gordon B. Hinckley bijgedragen aan zijn vaardigheid
om snel te denken en ‘heel ad rem’ te zijn?

Gordon trouwde met Marjorie Pay

Vraag de cursisten wat zij weten over de verkeringstijd en het huwelijk van Marjorie
Pay en Gordon B. Hinckley. Verwijs zo nodig naar het boek voor de cursist. (Zie ‘Hij
vond een eeuwige partner’, ‘Het huwelijk begon met een aanpassingsfase’, en ‘Hij
bouwde een huis’, pp. 263–264.) Bespreek de antwoorden op de volgende vragen:

• Wanneer hadden Gordon en Marjorie Pay elkaar ontmoet, en wat voor indruk
had Gordon van Marjorie?

• Wat zijn enkele van de eerste herinneringen die president Hinckley aan
Marjorie had?

• Met wat voor aanpassingen kreeg Marjorie de eerste jaren van hun huwelijk te
maken?

• Hoe beschreven de kinderen het leven in hun eerste huis?

Bespreek het volgende huldeblijk van president Hinckley aan zijn vrouw, Marjorie.
Laat de cursisten op de manieren letten waarop zuster Hinckley haar man steunde:

‘Toen onze kinderen nog jong waren, reisde je maar zelden met me mee. Ik
was soms wel twee maanden achter elkaar weg. We mochten in die tijd niet
eens telefoneren. We schreven brieven. Je klaagde nooit. Het was altijd zo fijn
om thuis te komen en hartelijk door jouw armen en die van onze kinderen te
worden vastgehouden.

‘De afgelopen jaren hebben we samen veel gereisd. We hebben ieder wereld-
deel bezocht. We hebben bijeenkomsten in grote wereldsteden en veel kleine 

waar we niet over praten, en dat is het heilige werk dat in onze tempels wordt
verricht. (...) Daar worden verbonden gesloten en verordeningen verricht die
heilig zijn en waar we niet in het openbaar over praten. (...) Maar voor al het
andere staat de deur wijd open.”’ (Sheri L. Dew, Go Forward with Faith: The
Biography of Gordon B. Hinckley [1996], pp. 537–538).
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U kunt ook de volgende uitspraken gebruiken van de ouderlingen David B. Haight
en L. Tom Perry, leden van het Quorum der Twaalf Apostelen, over de invloed van
zuster Hinckley op haar man:

Gordon B. Hinckley werd door de Heer in zijn vele taken onderwezen

Vraag wat er zo uniek was aan de carrière van Gordon B. Hinckley voordat hij als
algemeen autoriteit werd geroepen. Leg uit dat hij vele jaren op verschillende afde-
lingen op de hoofdzetel van de kerk had gewerkt. Leg uit dat hij daardoor veel liefde
en begrip voor de leden van de kerk had gekregen. Lees en bespreek de volgende
woorden van ouderling Boyd K. Packer, lid van het Quorum der Twaalf Apostelen.
Vraag de cursisten of ze kunnen beschrijven wat het ‘Heartbreak Committee’ [het
comité hartzeer] is:

‘Zijn huwelijk met Marjorie Pay gaf hem nog meer geestelijke kracht en het
groeiende verlangen om het werk van de Heer te bevorderen. Zij is [...] zijn
zeer inspirerende metgezellin.’ (David B. Haight, De Ster, juli 1995, p. 34.)

‘Er zal in de tijd dat president Hinckley de kerk presideert veel over hem
gezegd en geschreven worden. Er zal veel minder worden opgetekend over
zijn lieve vrouw. (...) Ze is tot nu toe een geweldig voorbeeld geweest, en zal
dat ook blijven voor de vrouwen in de kerk en daarbuiten. Ze is een trouwe
metgezellin, die onze president steunt. (...)

In de loop der jaren zijn mijn vrouw en ik vaak in verband met een opdracht
samen met president en zuster Hinckley op reis geweest. Tijdens onze reizen
hebben we altijd ondervonden dat zuster Hinckley positief en opgewekt was.
Met haar enthousiaste houding en steun beurt ze haar echtgenoot duidelijk op.
De reizen zijn vaak lang en vermoeiend. Soms zijn de reisschema’s niet ideaal.
De accommodatie heeft misschien geen vier sterren, en is soms ver beneden dat
niveau. Maar te midden van tumult, ongemak of moeilijkheden bewaart zuster
Hinckley haar kalmte en haar opgewekte natuur. Elke keer dat we op een
nieuwe bestemming uit het vliegtuig stappen om de heiligen te begroeten, is
haar vriendelijke, liefdevolle geest aanstekelijk. (...) Ze heeft voor echtgenoten
die priesterschapsleider zijn een norm van steun gesteld die letterlijk het beste
in hen naar voren brengt.’ (L. Tom Perry, De Ster, juli 1995, pp. 66–67.)

steden bijgewoond. We hebben vooraanstaande mensen ontmoet. We hebben
tot miljoenen mensen gesproken die jou zo bijzonder waardeerden. Met je
ongedwongen woorden heb je de liefde verdiend van iedereen die naar je
luistert. Je gezonde verstand, je verfrissende gevatheid, je rustige en onfeilbare
wijsheid en je grote en onveranderlijke geloof hebben het hart gewonnen van
iedereen die naar je luistert.

‘Je bent mijn beoordelaar en mijn rechter. Je hebt ervoor gezorgd dat mijn
schoenen gepoetst waren, dat mijn kostuum geperst was en dat mijn stropdas
recht zat. Je hebt de vleierij terzijde gelegd die bij een publiek leven hoort, en
de vriendelijke en oprechte woorden van eerlijke en dierbare vrienden ter harte
genomen. Je hebt het oude bedrog van ophemeling op een afstand gehouden
en mijn voeten stevig op de grond gehouden. Ik waardeer je zo.’ (Virginia H.
Pearce, Glimpses into the Life and Heart of Marjorie Pay Hinckley [1999], p. 194.)
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Vraag: Hoe kan iemand door het begrip van zijn eigen onvermogen in staat worden
gesteld om beter in het koninkrijk van God werkzaam te zijn?

Hij is een anker voor zijn gezinsleden

Lees de volgende uitspraak voor van een van de kinderen van president Gordon B.
Hinckley over zijn invloed op zijn gezin. Laat de cursisten overwegen hoe het getui-
genis en voorbeeld van president Hinckley dit kind heeft beïnvloed.

Vraag:

• Wat was een van de zinnen die president Hinckley vaak gebruikte? Wat bete-
kent dat voor jullie?

• Wat kunnen ouders doen om hun kinderen te laten weten dat zij een getuigenis
van het evangelie hebben, ook als ze dat niet vaak onder woorden brengen?

‘Ik herinner me niet dat ik erg veel problemen met pa besproken heb, maar in
mijn hart wist ik dat hij wist dat het evangelie waar was, en dat was vreselijk
belangrijk voor me. Hij was als een anker. Niet omdat hij openlijk over zijn
gevoelens praatte, maar gewoon omdat ik aanvoelde dat hij het zeker wist. God
was echt en heel persoonlijk voor hem. En wanneer hij bad, merkte ik hoe
groot zijn geloof was. Hij bad voor ons, voor de “vertrapten en verdrukten”
en de “eenzamen en bevreesden”. Een zin die hij vaak gebruikte, was “Wij
bidden dat we zo zullen leven dat we geen spijt zullen hebben.”’ (Zie Richard
Gordon Hinckley, in M. Russell Ballard, ‘President Gordon B. Hinckley: een
anker van geloof’, De Ster, oktober 1994, p. 15.)

‘Wellicht is het belangrijk voor iemand die nederig en goed in het koninkrijk
van God werkzaam wil zijn, om, als zegen, een karaktereigenschap mee te
krijgen waardoor hij zichzelf onbekwaam voelt.

‘Zo’n “gave” is vaak niet aan de buitenkant waarneembaar. Meestal is die diep
van binnen verborgen. We kunnen soms aan kleine dingen zien dat iemand
heeft geleerd wat Mozes leerde toen hij een groot visioen had gezien en zei:
“Hierdoor nu weet ik dat de mens niets is, hetgeen ik nimmer heb veronder-
steld” (Mozes 1:10).

‘Ergens in de aard van Gordon B. Hinckley bevindt zich zo’n nederig gevoel.
Misschien komt het voort uit zijn bekentenis dat hij als jongen verlegen was.
Zonder deze “gave” was hij zich door zijn hoge posities niet bewust geweest van
de behoeften van de mensen in de wereld, van de weduwe en haar penningske,
en van de armen. Maar hij is zich hen juist wél bewust; hij denkt voortdurend
aan ze. “Ik leef mee met de leden van de kerk omdat ik een van hen ben”, zei hij.

‘Broeder Hinckley heeft jarenlang deel uitgemaakt van het comité dat onoffi-
cieel het “Heartbreak Committee” [het comité hartzeer] werd genoemd. Er
waren gevallen van mensen die ernstige overtredingen hadden begaan. Hij
heeft de mensen die met schuldgevoelens rondlopen welwillend lief, maar
vooral de onschuldigen die erdoor getroffen zijn.

‘Dat respect voor andere mensen is er ook als hij moppert over zaken als mis-
bruikt gezag, overheersende leidinggevenden, wetenschappelijk elitarisme,
onredelijk gedrag in het gezin of uiterlijk vertoon.’ (‘President Gordon B.
Hinckley: First Counselor’, Ensign, februari 1986, p. 7.)
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DEEL 2: DE REST VAN ZIJN LEVEN

HISTORISCHE ACHTERGROND

Voordat hij president van de kerk werd, was Gordon B. Hinckley veertien jaar lang
raadgever in het Eerste Presidium. Hij heeft op meer inwijdingen van tempels toe-
gezien dan alle voorgaande algemene autoriteiten samen. Toen president Hinckley
in 1981 als lid van het Eerste Presidium werd geroepen, waren er in totaal 21 tempels
ingewijd, waaronder die in Kirtland en Nauvoo. Van juni 1983 tot juni 2004 heeft
hij meer dan 84 tempels ingewijd of heringewijd van de 120 die nu in bedrijf zijn.
Die periode was een van de meest intense perioden in de geschiedenis van deze
bedeling wat tempelbouw betreft. Naast de tempels heeft president Hinckley op
veel andere belangrijke projecten van de kerk toegezien. Het Conferentiecentrum,
bijvoorbeeld, met 21 duizend zitplaatsen, dat in oktober 2000 werd ingewijd, werd
gebouwd om meer plaats te bieden aan bezoekers van de algemene conferentie
dan de historische Tabernakel.

Toen Gordon B. Hinckley in 1995 president van de kerk werd, had de kerk ruim
9,3 miljoen leden, 2.150 ringen, 307 zendingsgebieden en 47 tempels. (Zie 2004
Church Almanac [2004], pp. 444, 582.) Aan het eind van 2003 was de kerk gegroeid
tot 11,98 miljoen leden, 2.624 ringen, 337 zendingsgebieden en 116 tempels. (Zie
Liahona, mei 2004, p. 26.)

Naast de grootste periode van tempelbouw in de geschiedenis van de kerk, heeft de
kerk onder de geïnspireerde leiding van president Hinckley andere belangrijke pro-
gramma’s in het leven geroepen. In een poging om de vicieuze cirkel van armoede
te doorbreken, heeft president Hinckley het Permanent Studiefonds geïntroduceerd.
Door middel van dat fonds worden leningen verstrekt aan ‘ambitieuze jonge men-
sen, grotendeels teruggekeerde zendelingen, om een opleiding te volgen’ en goede
beroepsvaardigheden te ontwikkelen. (Zie Liahona, juli 2005, p. 62.)

Op 11 januari 2003 is de eerste wereldwijde instructiebijeenkomst voor leiding-
gevenden uitgezonden naar ringgebouwen over de hele wereld, om het toenemende
aantal nieuwe leiders in de kerk effectief te instrueren. En door de groei van de
kerk is in april 2004 het Zesde Quorum der Zeventig georganiseerd.

GEBEURTENISSEN, HOOGTEPUNTEN EN LERINGEN

Gordon B. Hinckley werd als apostel geroepen

Lees en bespreek ‘Hij werd als apostel geroepen’ in het boek voor de cursist (pp.
264–265), en lees de volgende uitspraak voor van ouderling Gordon B. Hinckley
uit zijn eerste toespraak als apostel tijdens een algemene conferentie:

‘Zuster Romney vertelde me gistermiddag dat zij wist dat ik voorgesteld zou
worden, omdat ze het aan mijn ogen zag toen ze gisterochtend met me sprak.
Ik moet toegeven dat ik heb gehuild en gebeden.

‘Ik denk dat deze verantwoordelijkheid, om van de Heer Jezus Christus te
getuigen tot een wereld die moeite heeft Hem te aanvaarden, een last op mijn
schouders is. “‘k Sta spraak’loos dat Christus zo’n liefde mij schenken kan.” Ik
voel me nederig door het vertrouwen dat de profeet van de Heer in mij heeft,
en door de liefde die de algemene autoriteiten betuigen. (...) Ik bid om kracht; 
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Vraag:

• Hoe oud was Gordon B. Hinckley toen hij tot apostel werd geroepen, en hoe
lang had hij aan de hoofdzetel van de kerk gewerkt?

• Wat voor invloed had het leven van zijn grootvader en vader op zijn gevoelens
over zijn roeping tot apostel?

• In welke opzichten moeten we discipline hebben om ‘dit grote werk’ te kunnen
volbrengen?

Hij houdt van alle mensen op aarde

Vraag de cursisten naar de gevoelens van veel teruggekeerde zendelingen voor de
mensen en het land waar ze zijn geweest. Bespreek waarom ze zich vaak nauw
betrokken voelen bij de plaatselijke bevolking, zelfs als de cultuur en de levens-
omstandigheden veel aanpassing vragen. Leg uit dat president Gordon B. Hinckley tij-
dens zijn werk voor de kerk veel gereisd heeft en veel liefde heeft gekregen voor de
heiligen en de mensen waar hij is geweest, net als hij veel liefde voor de mensen
in Azië heeft ontwikkeld.

Laat de kaart van Zuid-Oost Azië zien, met de stad Hongkong en de landen
Japan, Korea, Taiwan en de Filipijnen, op pagina 219 van dit lesboek. Leg uit
dat Gordon B. Hinckley, voordat hij tot apostel werd geroepen, als assistent van
het Quorum der Twaalf Apostelen leiding gaf aan het werk van de kerk in deze
en andere gebieden in Azië. Lees de volgende beschrijving voor van zijn toen
beperkte kennis van de landen waar hij toezicht op moest houden:

Vraag: Waarom zou ouderling Hinckley die opdracht hebben gekregen, hoewel hij
zo weinig over het land en de mensen wist?

Vertel dat ouderling Hinckley in het begin van de jaren zestig van de twintigste eeuw
geregeld en voor langere perioden naar landen in Azië reisde. Zet op het bord de
volgende werkzaamheden die hij in die landen verrichtte: hij gaf zendingspresiden-
ten onderricht en leiding, hij motiveerde en instrueerde zendelingen, hij onder-
wees de heiligen en voorzag in hun behoeften, hij hielp bij de aankoop van grond
voor kerkgebouwen en hij droeg bij aan de vorming en ontwikkeling van leiders.

‘Ouderling Hinckley wist niet veel meer over Azië en de bewoners daarvan dan
wat hij in een encyclopedie kon lezen. Hij wist dat het aan de andere kant van
de wereld lag, dat het een groot gebied omvatte (zo’n dertig procent van het
landoppervlak van de aarde), met enkele van de dichtstbevolkte steden en
ongeveer de helft van de wereldbevolking, en dat er verschillende talen werden
gesproken die geen enkele overeenkomst met het Engels hadden. Hij kon zich
niet herinneren of hij ooit met iemand van oosterse afkomst was omgegaan,
en hij had geen specifieke gevoelens ten aanzien van Aziaten.’ (Sheri L. Dew,
Go Forward with Faith: The Biography of Gordon B. Hinckley [1996], p. 210.)

ik bid om hulp; en ik bid om het geloof en de wil om gehoorzaam te zijn. Ik
denk dat ik — en wij allemaal — discipline nodig hebben als we dit grote werk
volgens het plan van God willen volbrengen.’ (Conference Report, oktober
1961, pp. 115–116.)
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Lees het volgende voor en laat de cursisten opletten wat ouderling Hinckley van
de mensen vond met wie hij samenwerkte:

Vraag: Hoe is de kerk in deze Aziatische landen gegroeid sinds ouderling Hinckley
daar voor het eerst was om de kerk in Azië te leiden? (U kunt de kaart met de tem-
pels en ringen, op pagina 220 van dit lesboek, laten zien.)

Jaren later, in 1987, beschreef president Hinckley de groei van de kerk in de
Aziatische landen en het geloof van de Aziatische leden:

‘In 1960, slechts 27 jaar geleden, kreeg ik van het Eerste Presidium de opdracht
om met de zendingspresidenten, de zendelingen en de heiligen in Azië te werken.
De kerk was zwak en klein in dat deel van de wereld. Getrouwe heiligen der
laatste dagen in militaire dienst hadden het zaad gezaaid in Japan, Taiwan en
Korea. Het was echter klein en onstabiel. We hadden geen eigen gebouwen.
We vergaderden in kleine groepen in gehuurde gebouwen. In de winter waren ze
koud en onaangenaam. Bekeerlingen werden lid van de kerk. Maar sommigen,
met onvoldoende geloof, gingen weer weg. Maar er bleef een kern van sterke,
bewonderenswaardige mensen over die verder konden kijken dan de problemen
van het moment. Zij vonden hun kracht in de boodschap, niet in de gebouwen.
Tot op de dag van vandaag zijn ze getrouw gebleven, en hun aantal is met
tienduizenden toegenomen.

‘Enkele zondagen geleden hielden we een regionale conferentie in Tokio. De
grote zaal zat helemaal vol. Er waren bijna evenveel mensen aanwezig als er
vanochtend in de Tabernakel zitten. De Geest van de Heer was aanwezig. Er
was veel geloof onder de aanwezigen. Voor mij, die de tijd gekend had dat we
zwak en klein in aantal waren, was het een wonder, waarvoor ik de Heer dank.

‘We hadden een soortgelijke ervaring in Hongkong, waar nu vier ringen van
Zion zijn.

‘Vervolgens werd mijn hart geraakt in Seoel (Korea) toen we de grootste zaal
in die stad binnenkwamen en zagen dat alle plaatsen bezet waren met leden
van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en de door
hun uitgenodigde gasten. Een prachtig koor van 320 stemmen opende met de
woorden “O, hoe lieflijk was de morgen” (“Joseph Smiths eerste gebed”, lof-
zang 26). Het eerste visioen van de profeet Joseph Smith werd op ontroerende
wijze bezongen.

‘Ik heb Zuid-Korea gekend in de tijd van armoede en opbouw na de verschrikke-
lijke oorlog. Toen ik daar voor het eerst was, waren er zes zendelingen in Seoel
en twee in Pusan. Enkelen van hen hadden hepatitus. Nu zijn er vier bloei-
ende zendingsgebieden in het land, met zo’n zeshonderd zendelingen. Veel
zendelingen zijn uit Korea afkomstig. Onder hen bevinden zich intelligente, 

‘Ouderling Hinckley had sympathie voor de Aziaten. Hij had bewondering
voor de integriteit, vindingrijkheid en werklust van deze vastberaden mensen,
en hij voelde zich aangetrokken tot hun gewoonten, die wat formeel waren,
maar verfijnd en gedienstig. Hoewel de kerk er klein was en het moeilijk had,
zag hij het potentieel van deze kleine groep leden.’ (Dew, Go Forward with
Faith, p. 220.)
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Vraag:

• Hoe hebben jullie de kerk in je eigen land zien groeien?

• Wie zijn voor jullie voorbeelden van getrouwe heiligen der laatste dagen?

Hij was raadgever van drie presidenten van de kerk

Stel de volgende vragen:

• Wie waren de drie presidenten van de kerk die vóór president Gordon B.
Hinckley in functie waren? (Spencer W. Kimball, Ezra Taft Benson en
Howard W. Hunter.)

• Wat voor roeping had president Hinckley waardoor hij rechtstreeks voor deze
drie mannen werkte? (Hij was hun raadgever.)

Leg uit dat president Gordon B. Hinckley bijna veertien jaar lang raadgever in het
Eerste Presidium was. Omdat hij met drie presidenten had samengewerkt, had hij
veel begrip van het bestuur van de kerk. Toen de president en de andere raadgevers
lichamelijke problemen kregen, kwamen veel van de taken van het Eerste Presidium
op zijn schouders terecht. Hij vond dat het ‘een zware en overweldigende verant-
woordelijkheid’ was. Het was soms ‘een beangstigende last.’ Lees met de cursisten
het gedeelte ‘Hij werd als raadgever in het Eerste Presidium geroepen’, in het boek
voor de cursist (pp. 265–266). Vraag dan:

• Hoe werd president Hinckley door zijn taken als raadgever in het Eerste Presidium
op zijn verantwoordelijkheid als president van de kerk voorbereid?

• Wat betekenden de woorden van de Heer, ‘wees stil en weet dat Ik God ben’
(LV 101:16) in die moeilijke tijd voor president Hinckley?

• Hoe kan dit antwoord op het gebed van president Hinckley jullie tot nut zijn?

mooie jonge vrouwen, die het licht van het geloof in zich hebben branden.
Onder hen bevinden zich ook jongemannen die hun opleiding hebben
onderbroken om op zending te gaan. Ze staan onder grote druk hun dienst-
plicht en educatieve vereisten, maar ze hebben geloof in hun hart.

‘Toen ik voor het eerst naar Zuid-Korea ging, waren er twee of drie kleine
gemeenten. Nu zijn er 150 units van de kerk, zowel wijken als gemeenten. Toen
was het een klein, geïsoleerd district in het zendingsgebied Verre Oosten-Noord.
En we hadden geen kerkgebouwen. Nu zijn er veertien ringen met 47 gebouwen
in eigendom en 52 huurpanden, terwijl er nog meer kerken in aanbouw zijn.

‘In die bijeenkomst van drie weken geleden voelde ik een geest die mij tot in
het diepst van mijn ziel heeft geraakt. Ik zag de zoete vruchten van geloof. Ik
wist hoe moeilijk het was geweest om een onbekende kerk te vestigen. Ik kende
de armoede van de mensen. Nu is er kracht. Er is een ongekende mate van
welvaart. Er heerst een warme geest van vriendschap. Er zijn gezinnen met
toegewijde echtgenoten en goede, prachtige kinderen.

‘Ik houd van deze mensen, en ik heb ze lief vanwege hun geloof. Ze zijn intel-
ligent en beschaafd. Ze werken hard en zijn vooruitstrevend. Ze zijn nederig
en bidden geregeld. Ze zijn een voorbeeld voor anderen in de wereld.’ (Zie De
Ster, januari 1988, pp. 52–53.)
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‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’ uitgegeven

Leg uit dat het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen in De Kerk
van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen af en toe officiële uitspraken
hebben gedaan die ‘proclamaties’ worden genoemd. Andere officiële uitspraken die
niet als proclamatie worden bestempeld, zijn ‘officiële verklaringen’ of ‘leerstellige
uiteenzettingen’. Al die officiële verklaringen door de leiders van de kerk zijn
belangrijk en ernstig van aard voor de leden van de kerk en anderen in de wereld.

Op 23 september 1995 las president Gordon B. Hinckley tijdens de algemene bijeen-
komst van de zustershulpvereniging ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’ voor,
en legde hij uit waarom die werd uitgegeven. Bespreek ‘Hij heeft het belang van de
proclamatie over het gezin uitgelegd’ in het boek voor de cursist (p. 271). Vraag dan:

• Tot wie was de proclamatie gericht? (Zie de officiële titel.)

• Hoe kan de proclamatie over het gezin een hulpmiddel voor de wereld zijn?

Lees en bespreek de volgende uitspraken van president Hinckley:

Hij sprak over het belang van het gezin

Deel de klas op in vijf groepen, en laat iedere groep een van de volgende gedeelten
in het boek voor de cursist lezen en bespreken: ‘Hij sprak over het belang van het
moederschap’ (pp. 267–268), ‘Zelfzucht is een belangrijke oorzaak van echtscheidin-
gen’ (p. 268), ‘Het huwelijk behoort een eeuwig partnerschap te zijn’ (pp. 268–269),
‘God zegene u, moeders!’ (pp. 271–272), en ‘Uw kinderen in het evangelie opvoe-
den’ (p. 272). Geef iedere groep drie tot vijf minuten om de beginselen uit hun
gedeelte te bespreken. Laat een cursist uit iedere groep een kort verslag uitbrengen
over de manier waarop we deze beginselen kunnen toepassen.

De inwijding van de Nauvootempel (Illinois) was de vervulling van een droom
van de vader van president Hinckley

Laat zo mogelijk een afbeelding van de Nauvootempel zien. Leg uit dat de geschie-
denis die aan de inwijding van de Nauvootempel in juni 2002 voorafging, anders
was dan die van enige andere tempel. Vraag: Waarom is de Nauvootempel zo uniek?
(De heiligen hadden al eerder een tempel in Nauvoo gebouwd, maar ze werden
vervolgd en verdreven. Het gebouw werd in 1848 door brand verwoest.)

‘Waarom publiceren we deze proclamatie over het gezin nu? Omdat het gezin
wordt aangevallen. Over de hele wereld vallen gezinnen uit elkaar. De plek om
een begin te maken met een betere maatschappij is het gezin. Kinderen doen
meestal wat ze thuis geleerd hebben. Wij proberen de wereld te verbeteren door
het gezin sterker te maken.’ (Zie ‘Inspirerende gedachten’, De Ster, augustus
1997, p. 5.)

‘Een natie groeit nooit uit boven de kracht van haar gezinnen. Als je een land
wil omvormen, begin je bij de gezinnen, met ouders die hun kinderen begin-
selen en normen bijbrengen die positief en constructief zijn en waarmee ze een
nuttige bijdrage kunnen leveren. (...) Ouders hebben geen belangrijker taak in
deze wereld dan hun kinderen goed groot te brengen, en met het verstrijken
van de jaren zal niets hen meer voldoening geven dan die kinderen integere
en eerlijke mensen te zien worden en iets van hun leven te zien maken.’ (Zie
De Ster, januari 1997, p. 46.)
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Vertel dat er een andere uniek project was waar de vader van president Gordon B.
Hinckley bij betrokken was. In de jaren dertig van de vorige eeuw, toen Bryant
Hinckley, de vader van Gordon B. Hinckley, president van het zendingsgebied in de
noordelijke staten was, ging hij naar Nauvoo om met een project voor de aankoop
en wederopbouw van het gebied Nauvoo te beginnen. Bryant Hinckley beschreef
toen de omstandigheden van Nauvoo en zijn visie voor de wederopbouw:

Vertel dat Bryant Hinckley in 1961 overleed. In 1999 kondigde president Gordon B.
Hinckley tijdens de algemene conferentie aan dat de Nauvootempel herbouwd zou
worden. Lees de volgende woorden van president Hinckley tijdens een latere confe-
rentie voor:

President Hinckley moedigde de leden van de kerk aan om de tempels te gebruiken

Vertel dat president Gordon B. Hinckley meer tempels heeft ingewijd dan alle andere
profeten in deze bedeling samen. Toen hij in april 1958 algemeen autoriteit werd,
had de kerk slechts tien tempels in bedrijf, en president David O. McKay stond op
het punt de elfde tempel in te wijden, in Hamilton (Nieuw-Zeeland). Toen president
Hinckley in 1981 als lid van het Eerste Presidium werd geroepen, waren er in deze

‘Aangespoord door de Geest, en gedreven door de wens van mijn vader die
zendingspresident in dat gebied is geweest en de tempel ter gelegenheid van het
honderdjarig bestaan van Nauvoo wilde herbouwen maar dat niet kon, kon-
digden wij tijdens de aprilconferentie van 1999 de herbouw van dat historische
gebouw aan.

‘Iedereen was opgetogen. Mannen en vrouwen wilden helpen. Er werd veel geld
en vakkennis aangeboden. [Er] werd geen moeite gespaard. We hebben het huis
des Heren herbouwd als herinnering aan de profeet Joseph Smith en als een
offer aan onze God. In de middag van 27 juni jongstleden, ongeveer op de tijd
dat Joseph en Hyrum 158 jaar daarvóór in Carthage werden neergeschoten,
hebben we het schitterende bouwwerk ingewijd. Het is een plek van grote
schoonheid. Hij staat precies op dezelfde plaats als de oorspronkelijke tempel.
De buitenmaten zijn precies dezelfde als het origineel. Het is een passende
herinnering aan de grote profeet van deze bedeling, Joseph de ziener.’ (Zie
Liahona, november 2002, p. 6.)

‘De ooit welvarende en prachtige stad eromheen is een vergeten dorp geworden
met minder dan duizend inwoners. Er staan nog enkele van de oude huizen
van de mormonen, gerijpt door de tijd en mooi. Veel huizen zijn weg, maar de
groene heuvels en de stromende Mississippi zijn er nog. En over dit alles hangt
een sombere sfeer van een vergane glorie. Geen enkele plek in dit prachtige
land heeft een geschiedenis die fascinerender en ingrijpender is (...)

‘Vanuit dit centrum begon een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de
pioniers en de kolonisatie van Amerika. Verarmd en vervolgd hebben deze
mensen geen tijd verspild om bij hun tegenspoed stil te staan. Ze hebben hun
problemen achter zich gelaten en zijn aan het werk gegaan. (...)

‘Nauvoo is voorbeschikt om een van de prachtigste gedenkplaatsen van Amerika
te worden en een van de sterkste centra van de kerk voor zendingswerk.’
(‘The Nauvoo Memorial’, Improvement Era, augustus 1938, pp. 458, 511.)
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bedeling 21 tempels ingewijd, waaronder die in Kirtland en Nauvoo. Van juni 1983
tot juni 2004 heeft president Hinckley meer dan 84 tempels ingewijd of heringewijd
van de 120 die nu in bedrijf zijn.

Bespreek met de cursisten ‘De kerk is niet volledig zonder tempels’ en ‘Hij wilde in
het jaar 2000 honderd tempels op aarde hebben’ in het boek voor de cursist (pp.
272–273). Vraag dan: Waarom heeft president Hinckley zoveel nadruk op de bouw
van tempels over de hele wereld gelegd?

Bespreek de aanmoediging van president Hinckley dat de leden van de kerk de
tempels moeten gebruiken:

Geef uw getuigenis van het tempelwerk.

President Hinckley is altijd positief en optimistisch

Vraag de cursisten hoe zij president Gordon B. Hinckley zouden beschrijven. Lees
eerst de beschrijving voor die zuster Hinckley van haar man heeft gegeven, en lees
daarna de raad van president Hinckley voor:

‘[Zuster Hinckley] zegt dat hij altijd optimistisch is, dat hij mensen er altijd
van verzekert dat “alles wel weer goed zal komen.”’ (Geciteerd door Neal A.
Maxwell in ‘President Gordon B. Hinckley: The Spiritual Sculpturing of a
Righteous Soul’, Ensign, januari 1982, p. 11.)

‘Alles komt in orde. Als we blijven bidden en werken, zal alles weer goed
komen. Dat is meestal het geval. Als u op jonge leeftijd wilt sterven, concen-
treer u dan op het negatieve. Als u nadruk op het positieve legt, zult u langer
leven.’ (Dew, Go Forward with Faith, p. 423.)

‘Die schitterende gebouwen van diverse afmetingen en verschillend ontwerp
staan nu verspreid over de aarde. Ze zijn gebouwd zodat onze mensen het werk
van de Almachtige kunnen uitvoeren, wiens doel het is om de onsterfelijkheid
en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen. (Zie Mozes 1:39.) Die
tempels zijn gebouwd om te worden gebruikt. We eren onze Vader als we er
gebruik van maken.

‘Aan het begin van deze conferentie smeek ik u, broeders en zusters, om de
tempels van de kerk te benutten.

‘Ga erheen en zet het grote en wonderbare werk voort dat de God des hemels
voor ons heeft. Laten we daar leren over zijn wegen en zijn plannen. Laten we
daar verbonden sluiten waardoor we geleid worden op paden van rechtscha-
penheid, onbaatzuchtigheid en waarheid. Laten we ons daar als gezin samen-
gevoegd worden onder een eeuwig verbond, gesloten met de bevoegdheid van
Gods priesterschap.

‘En mogen we diezelfde zegeningen daar aanbieden aan vorige generaties,
onze eigen voorouders die wachten op de hulp die wij nu kunnen geven.

‘Mogen de zegeningen van de hemel op u rusten, geliefde broeders en zusters.
Moge de Geest van Elia uw hart raken en u aansporen om dat werk te doen
voor anderen die niet verder kunnen als u het niet doet. Dat we ons zullen
verheugen in het heerlijke voorrecht dat ons is gegeven, bid ik nederig in de
naam van Jezus Christus. Amen.’ (Zie Liahona, november 2002, p. 6.)
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Vraag: In welke opzichten is optimisme een weerspiegeling van president
Hinckley’s werk?

Hij hielp de kerk om ‘vanuit het verborgene’ te voorschijn te komen

Lees en bespreek ‘Hij gaat ongedwongen met de media om’ in het boek voor de
cursist (p. 270). Door interviews en gesprekken van president Hinckley met natio-
nale en internationale media zijn bepaalde negatieve houdingen en ideeën over de
kerk verdreven.

Hij ging een sombere tijd tegemoet

Lees de volgende alinea’s voor uit de slotwoorden van president Gordon B. Hinckley
tijdens de algemene aprilconferentie van 2004:

Twee dagen later, op 6 april 2004, overleed Marjorie Pay Hinckley, de vrouw van
president Hinckley. Lees het volgende voor uit het artikel in de Liahona over haar
overlijden:

‘67 jaar lang volgde Marjorie Pay Hinckley haar man, president Gordon B.
Hinckley, op de voet, waar zijn functie hem ook bracht. Op 6 april 2004 is haar
aardse reis ten einde gekomen. Omringd door familie en dierbaren, verruilde
zuster Hinckley deze wereld stilletjes voor de volgende, als gevolg van hoge
ouderdom. Ze was geboren op 23 november 1911. Ze is 92 jaar geworden.

‘Zuster Hinckley sprak veelvuldig haar verwondering uit over de richting die
haar leven had genomen en grapte dan vaak: “Hoe is zo’n aardig meisje als ik
hierin terechtgekomen?” In een interview met de redactie van de kerkelijke
tijdschriften een paar maanden voor haar dood, zei zuster Hinckley: “Ach, het
is beter afgelopen dan ik verwacht had. Ik heb een goed leven gehad.” Ze stond
bekend als zorgzaam en ad rem. Zo zei ze in datzelfde interview: “Als we niet
om het leven kunnen lachen, komen we in de problemen” (zie “Bij de familie
Hinckley thuis”, Liahona, oktober 2003, pp. 32–37), en op haar begrafenis werd
ze de “verpersoonlijking van naastenliefde” genoemd.’ (‘Marjorie Pay Hinckley
overlijdt op 92-jarige leeftijd’, Liahona, mei 2004, p. 124.)

‘Sommigen onder u hebben gemerkt dat mijn vrouw er niet is. Voor het eerst
sinds ik 46 jaar geleden algemeen autoriteit werd, woont ze niet de algemene
conferentie bij. Eerder dit jaar waren we in Afrika om in Ghana de Accratempel
in te wijden. Daarna vlogen we naar Sal, een woest eiland in de Atlantische
Oceaan, waar we een bijeenkomst hielden met leden van de gemeente daar.
Vervolgens vlogen we naar het Caribische eiland St.-Thomas, waar we een aantal
leden van de kerk ontmoetten. Onderweg naar huis stortte ze door afmatting
in. Ze heeft het sindsdien moeilijk gehad. Ze is nu 92, iets jonger dan ik. De
veer van de wekker windt af en we weten niet hoe we hem moeten opwinden.

‘Het is een sombere tijd voor mij. Deze maand zijn we 67 jaar getrouwd. Zij is
de moeder van onze vijf talentvolle kinderen, de grootmoeder van 25 kleinkin-
deren en de overgrootmoeder van een toenemend aantal achterkleinkinderen.
We hebben al die jaren zij aan zij gestaan, als gelijke partners in storm en zon-
neschijn. Ze heeft in veel landen haar getuigenis gegeven van dit werk, waar
ze ook was bood ze liefde, bemoediging en geloof.’ (Liahona, mei 2004, pp.
103–104.)
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President Hinckley getuigt van de Heiland

Leg uit dat profeten getuigen van de goddelijke aard van de Heer en Heiland Jezus
Christus. Zij zijn speciale getuigen van de Heiland. Lees het volgende getuigenis
voor van president Gordon B. Hinckley, die toen raadgever van president Ezra Taft
Benson was. Laat de cursisten het ‘allesoverheersende element van ons geloof’
opzoeken en wat onze Verlosser ons biedt:

Bespreek met de cursisten ‘Ik weet (...)’ in het boek voor de cursist (p. 277) en laat
hen enkele dingen opnoemen die president Hinckley weet. Vraag dan: Hoe worden
jullie gesterkt door president Hinckley’s getuigenis daarvan?

‘Ik weet dat mijn Verlosser leeft’

President Gordon B. Hinckley schreef de woorden van de lofzang ‘Mijn Verlosser
leeft’ (lofzang 91). Zing deze lofzang met de klas en vraag de cursisten naar een
beginsel of leerstelling waarover zij hun gevoelens zouden willen uiten.

Geef uw getuigenis van de goddelijke roeping van de hedendaagse profeten die de
kerk hebben geleid, en die allemaal het werk van de voorgaande profeten hebben
voortgezet om mensen tot Christus te brengen.

‘Het allesoverheersende element van ons geloof is onze overtuiging van het
bestaan van onze levende God, de Vader van ons allen, en van zijn geliefde
Zoon, de Verlosser van de wereld. We zijn hier vanwege het leven en het offer
van onze Verlosser. Door het offer van zijn verzoening kunnen wij en alle zoons
en dochters van God deel hebben aan de verlossing van de Heer. “Want evenals
in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden”
(1 Korintiërs 15:22). Door het offer van verlossing dat de Heiland van de wereld
heeft gebracht, is het mogelijk geworden het grootse plan van het eeuwige
evangelie aan ons te geven. In dit plan is het aan hen gegeven die in de Heer
sterven om de dood niet te hoeven smaken, maar in de gelegenheid te worden
gesteld om naar de eeuwige en celestiale heerlijkheid te gaan.

‘Als onze Redder komt Hij ons in onze hulpeloosheid te hulp, redt Hij ons van
de verdoemenis en brengt Hij ons naar het eeuwige leven.

‘In tijden van wanhoop, eenzaamheid en angst, verschijnt Hij aan de horizon
om ons redding, zekerheid, troost en geloof te brengen. Hij is onze Koning, onze
Heiland, onze Verlosser, onze Heer en onze God.’ (Zie De Ster, januari 1992,
p. 54.)
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