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Joseph Smith: een profeet van God

Toen Joseph Smith veertien jaar was wilde hij 
weten bij welke kerk hij zich moest aansluiten.

Hij besloot zich tot God te wenden. In antwoord op
zijn oprechte gebed verschenen God de Vader en zijn
Zoon, Jezus Christus aan Joseph. Zij zeiden hem dat
de ware Kerk van Jezus Christus niet op aarde te vin-
den was en dat zij Joseph hadden gekozen om haar te
herstellen.

Vanaf die dag heeft Joseph vlijtig in Gods dienst
gearbeid om De Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen te vestigen en het konink-
rijk Gods in deze laatste dagen op aarde op te bouwen.
De getrouwe leden van de kerk getuigen dat zij weten
dat Jezus Christus de Heiland en Verlosser van de
wereld is. Jezus geeft door middel van openbaring
aan een profeet leiding aan zijn kerk op aarde. Joseph
Smith was zo’n profeet. Hoewel Joseph in zijn leven

veel tot stand heeft gebracht, was hij eerst en vooral
een discipel en getuige van Jezus Christus. Hij heeft
geschreven: ‘En nu, na de vele getuigenissen, die van
Hem zijn gegeven, is dit het getuigenis, het laatste
van alle, dat wij van Hem geven: dat Hij leeft!’ (Leer
en Verbonden 76:22.)

Wie door de macht van de Heilige Geest het getui-
genis van de profeet aanvaardt, zal te weten komen
dat het werk dat hij heeft verricht van God is. Zij
zullen weten dat Joseph Smith de Heiland Jezus
Christus aanbad en diende, van wie vrede en geluk
uitgaat, die ook hun deel kunnen zijn. 

Welke kerk is de juiste?

Joseph Smith is in 1805 in Sharon (Vermont, VS)
geboren. Zijn verhaal begint als hij veertien jaar is.
Het gezin Smith woont dan in de staat New York in
de Verenigde Staten. Hij probeert erachter te komen
bij welke kerk hij zich moet aansluiten. Hieronder
worden Josephs eigen woorden weergegeven.

In deze tijd van grote opwinding werd mijn 
gemoed tot ernstige bezinning en grote

onrust aangezet (...). [Ik vroeg] me vaak af:
Wat staat mij te doen? Welke van al deze groe-
peringen heeft gelijk, of hebben ze allemaal
ongelijk? Als er één gelijk heeft, welke is dat
dan en hoe kom ik dat te weten?

In de tijd dat de buitengewone moeilijkheden
die veroorzaakt werden door de twisten tussen
deze groeperingen godsdienstijveraars, op mij
drukten, las ik op zekere dag de zendbrief van
Jakobus, hoofdstuk 1 vers 5, dat luidt: Indien
echter iemand van u in wijsheid tekortschiet, dan
bidde hij God daarom, die aan allen geeft, mildelijk
en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.

Nooit heeft enige passage uit de Schrift
een mensenhart sterker getroffen dan deze
op dat moment het mijne. Zij leek met grote
kracht in iedere vezel van mijn hart door te
dringen. Ik dacht er keer op keer over na, in
het besef dat als iemand wijsheid van God
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nodig had, ik dat was; ik wist immers niet
wat ik moest doen, en tenzij ik méér wijsheid
kon krijgen dan ik toen bezat, zou ik het nooit
weten, want de godsdienstleraars van de ver-
schillende sekten vatten dezelfde passages uit de
Schrift zo verschillend op, dat alle vertrouwen
om het probleem te kunnen oplossen aan de
hand van de Bijbel de bodem werd ingeslagen.

Uiteindelijk kwam ik tot de slotsom dat ik óf in
het duister en in verwarring moest blijven, óf de
aanwijzing van Jakobus moest opvolgen, dat wil
zeggen, God erom bidden. Ik kwam ten slotte tot
het besluit om inderdaad ‘God erom te bidden’,
redenerend dat als Hij wijsheid gaf aan hen die in
wijsheid tekortschoten en mildelijk zou geven en
niet zou verwijten, ik het kon proberen.

Het eerste visioen van Joseph Smith

Aldus, in overeenstemming hiermee, 
namelijk mijn besluit om het aan God

te vragen, trok ik mij terug in het bos om de
poging te wagen. Het was op de morgen van een
mooie, heldere dag, vroeg in het voorjaar van
achttienhonderdtwintig. Het was de eerste maal
van mijn leven dat ik een dergelijke poging

deed, want ondanks mijn bezorgdheid had ik
nog nooit eerder een poging gedaan om hardop
te bidden.

Toen ik mij had
begeven naar de plek die
ik eerder had gekozen en
om mij heen had gekeken
en had vastgesteld dat
ik alleen was, knielde
ik neer en begon te
verlangens van mijn hart
tot God op te zenden.
Nauwelijks had ik dat
gedaan, of ik werd

aangegrepen door een of andere kracht die mij
geheel overmande en zo’n verbazingwekkende
invloed op mij had, dat mijn tong gebonden
werd, zodat ik niet kon spreken. Dikke duisternis
omhulde mij en enige tijd had ik het gevoel dat
ik tot plotselinge verdelging was gedoemd.

Maar, al mijn krachten aanwendend om God
aan te roepen om mij te bevrijden uit de macht
van deze vijand die mij had aangegrepen, en op
het moment dat ik op het punt stond in wanhoop
te verzinken en mij aan verdelging over te
geven — niet aan een denkbeeldige ondergang,
maar aan de macht van een bestaand wezen uit
de onzichtbare wereld dat zo’n verbazingwek-
kende kracht bezat als ik nog nooit in enig
wezen had gevoeld — precies op dat moment
van grote ontsteltenis zag ik recht boven mijn
hoofd een lichtkolom, de helderheid van de
zon overtreffend, die geleidelijk neerdaalde tot
zij op mij viel.

Zodra die verscheen, voelde ik mij bevrijd 
van de vijand die mij gebonden hield. Toen

het licht op mij rustte, zag ik twee Personen,
wier glans en heerlijkheid elke beschrijving
tarten, boven mij in de lucht staan. Een van
Hen sprak tot mij, mij bij de naam noemend,
en zei, wijzend op de ander: Dit is mijn geliefde
Zoon. Hoor Hem!
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Mijn bedoeling toen ik navraag ging doen
bij de Heer, was om te weten te komen

welke van alle sekten gelijk had, zodat ik zou
weten bij welke ik mij moest aansluiten. Zodra
ik dus mijzelf weer in de hand had, zodat ik kon
spreken, vroeg ik de Personen die boven mij in
het licht stonden, welke van alle sekten gelijk
had (want op dat moment was het nog nooit bij
mij opgekomen dat ze alle ongelijk hadden) —
en bij welke ik mij moest aansluiten.

Ik kreeg het antwoord dat ik mij bij geen
daarvan moest aansluiten, want ze hadden alle
ongelijk; en de Persoon die mij aansprak, zei dat
al hun geloofsbelijdenissen een gruwel in zijn

ogen waren; dat die belijders allen verdorven
waren: ‘Zij naderen Mij met hun lippen, maar
hun hart is verre van Mij; zij verkondigen als
leerstellingen geboden van mensen en hebben
een schijn van godsvrucht, maar verloochenen
de kracht daarvan.’

Hij verbood mij andermaal mij bij welke dan
ook aan te sluiten; en vele andere dingen zei Hij
mij, die ik nu niet kan opschrijven. Toen ik weer
tot mijzelf kwam, bemerkte ik dat ik op mijn rug
lag en naar de hemel keek. Toen het licht was
heengegaan, had ik geen kracht meer; maar
aangezien ik spoedig enigermate herstelde, ging
ik naar huis.

Vervolging

Joseph gehoorzaamde God en sloot zich bij geen van
de bestaande kerken aan. Toen hij anderen ging
vertellen wat hij had gezien en gehoord, kreeg hij te
maken met tegenwerking en vervolging. 

Ik bemerkte (...) spoedig dat het vertellen
van mijn verhaal onder geloofsbelijders veel

vooroordeel tegen mij had opgewekt en de
oorzaak was van hevige vervolging, die steeds
toenam; en hoewel ik een onbekende jongen
was, nog maar veertien à vijftien jaar oud, en
mijn levensomstandigheden van dien aard waren
dat ze mij tot een onbetekenende jongeman in
deze wereld maakten, sloegen vooraanstaande
mannen toch voldoende acht op mij om de
openbare mening tegen mij te doen keren en
een bittere vervolging te ontketenen; en dat was
het geval onder alle sekten — alle verenigden
zich om mij te vervolgen.

Het heeft mij in die tijd, en sindsdien nog
vaak, tot ernstig nadenken gestemd — hoe uiter-
mate vreemd het was dat een onbekende jongen
van amper veertien jaar, en bovendien een die
noodgedwongen in een karig bestaan moest
voorzien door zijn dagelijkse arbeid, als figuur
belangrijk genoeg werd geacht om de aandacht te
trekken van de voormannen van de belangrijkste
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sekten van die tijd, en wel op zo’n manier dat dit
bij hen een geest van de bitterste vervolging en
beschimping deed ontstaan. Maar, vreemd of
niet, het was zo, en het bezorgde mij dikwijls
groot verdriet.

Hoe dan ook, het was toch een feit dat ik een
visioen had gezien. Ik heb sindsdien gedacht dat
ik mij ongeveer zoals Paulus voelde toen hij zich
voor koning Agrippa verdedigde en zijn verhaal
deed van het visioen dat hij had gehad, toen hij
een licht zag en een stem hoorde; maar toch
waren er slechts weinigen die hem geloofden;
sommigen zeiden dat hij een leugenaar was,
anderen zeiden dat hij waanzinnig was; en hij
werd bespot en beschimpt. Maar dat alles deed
aan de werkelijkheid van zijn visioen niets af.
Hij had een visioen gezien, en hij wist het, en
alle vervolging onder de hemel kon dat niet
veranderen; en al vervolgden zij hem ten dode
toe, toch wist hij, en zou dat weten tot zijn
laatste ademtocht, dat hij zowel een licht had
gezien als een stem tot zich had horen spreken,
en de gehele wereld kon hem niet anders doen
denken of geloven.

Zo was het ook met mij. Ik had werkelijk 
een licht gezien, en te midden van dat

licht had ik twee Personen gezien, en Zij hadden
werkelijk tot mij gesproken; en al werd ik
gehaat en vervolgd omdat ik zei dat ik een
visioen had gezien, het was toch waar; en
terwijl zij mij vervolgden, smaadden en liegende
allerlei kwaad van mij spraken omdat ik dat
zei, werd ik ertoe gebracht mijzelf af te vragen:
Waarom mij vervolgen voor het spreken van
de waarheid? Ik heb echt een visioen gezien,
en wie ben ik, dat ik God kan weerstaan, of
waarom denkt de wereld mij te kunnen doen
loochenen wat ik werkelijk heb gezien? Want ik
had een visioen gezien; ik wist het, en ik wist
dat God het wist, en ik kon het niet loochenen,
noch durfde ik dat; in ieder geval wist ik dat ik
God daarmee aanstoot zou geven en onder
veroordeling zou komen.

Ik was nu tevredengesteld met betrekking tot
de sektarische wereld — dat het niet mijn plicht
was mij bij welke dan ook aan te sluiten, maar
om op dezelfde manier door te gaan totdat ik

verdere aanwijzingen
kreeg. Ik had bevonden
dat het getuigenis van
Jakobus waar was — dat
wie in wijsheid tekort-
schoot, God mocht
bidden en die zou
verkrijgen, zonder dat
het hem werd verweten.

Ik zette mijn normale
werkzaamheden voort
tot de eenentwintigste
september duizend acht-
honderddrieëntwintig,
hoewel ik al die tijd hevige

vervolging ondervond onder de handen van
allerlei soorten mensen, zowel godsdienstige als
ongodsdienstige, omdat ik bleef volhouden dat
ik een visioen had gezien.

In de periode tussen het tijdstip waarop ik
het visioen had ontvangen en het jaar achttien-
honderddrieëntwintig — waarin het mij verboden
was mij bij enige godsdienstige sekte van
die tijd aan te sluiten, en waarin ik nog zeer
jong was en vervolgd werd door hen die mijn
vrienden hadden moeten zijn en mij vriendelijk
hadden moeten behandelen, en die mij, indien
zij dachten dat ik misleid was, op een behoorlijke
en liefdevolle wijze hadden moeten proberen
terug te winnen — stond ik aan allerlei
verleidingen bloot; en daar ik omgang had met
gezelschap van allerlei aard, verviel ik vaak in
vele domme fouten, en vertoonde ik de zwak-
heid der jeugd en de gebreken der menselijke
natuur, hetgeen mij, het spijt mij het te moeten
zeggen, in allerlei verzoekingen bracht, die
aanstootgevend in Gods ogen waren. Bij het
afleggen van deze bekentenis hoeft niemand
mij schuldig te achten aan enige grote of
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verderfelijke zonden. De neiging tot het bedrij-
ven daarvan heeft nooit in mijn aard gelegen.

Het bezoek van Moroni

De vervolging hield aan omdat Joseph weigerde te
ontkennen dat hij God had gezien. Nadat hij op 21
september 1823 naar bed was gegaan, vroeg Joseph
aan God hoe hij er bij Hem voor stond. De engel
Moroni verscheen aan hem.

Op de avond van de voornoemde eenentwin-
tigste september, nadat ik mij voor de nacht

ter ruste had begeven, richtte ik mijn smeekgebed
tot de almachtige God om vergeving voor al mijn
zonden en dwaasheden, en tevens om een teken
aan mij, opdat ik zou mogen weten wat mijn
status en positie was voor zijn aangezicht, want
ik had het volste vertrouwen in het verkrijgen
van een goddelijke manifestatie, omdat ik er al
eerder een had ontvangen.

Terwijl ik aldus doende was God aan te
roepen, bemerkte ik een licht dat in mijn kamer
verscheen en steeds helderder werd, totdat de
kamer lichter was dan op het middaguur, waarna
er onmiddellijk een persoon naast mijn bed
verscheen, staande in de lucht, want zijn voeten
raakten de vloer niet.

Hij droeg een los kleed van een weergaloze
witheid. Het was een witheid die al het aardse
dat ik ooit had gezien, overtrof; ook geloof ik
niet dat men iets op aarde een zo buitengewoon
wit en stralend voorkomen kan geven. Zijn
handen waren bloot, evenals zijn armen tot iets
boven de pols; ook zijn voeten waren bloot,
evenals zijn benen tot iets boven de enkel. Zijn
hoofd en hals waren ook onbedekt. Ik kon
merken dat hij geen andere kleding droeg dan
dit kleed, want het stond open, zodat ik zijn
borst kon zien.

Niet alleen zijn kleed was buitengewoon wit,
maar zijn gehele gestalte was onbeschrijfelijk
heerlijk en zijn gelaat was waarlijk de bliksem
gelijk. De kamer was buitengewoon licht, maar
niet zo intens helder als onmiddellijk om zijn
gestalte heen. Toen ik voor het eerst naar hem
keek, was ik bevreesd, maar weldra verliet de
vrees mij.

Hij noemde mij bij de naam en zei tot mij
dat hij een boodschapper was, uit Gods tegen-
woordigheid tot mij gezonden, en dat zijn
naam Moroni was; dat God een werk voor
mij te doen had en dat mijn naam onder alle
natiën, geslachten en talen zowel ten goede
als ten kwade bekend zou zijn, ofwel dat er
onder alle volken zowel goed als kwaad over
zou worden gesproken.

Hij zei dat er een boek was verborgen, op
gouden platen geschreven, dat een verslag

gaf van de vroegere bewoners van dit werelddeel
en van hun herkomst. Hij zei ook dat het de
volheid van het eeuwigdurend evangelie bevatte,
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zoals die door de Heiland aan de vroegere bewo-
ners was gebracht;

tevens dat er twee in zilveren bogen gevatte
stenen waren — en dat die stenen, aan een
borstplaat bevestigd, de zogenaamde Urim en
Tummim vormden — die samen met de platen
waren verborgen; en dat het bezit en gebruik van
die stenen bepalend was voor ‘zieners’ in oude of
vroegere tijden; en dat God ze had toebereid met
het doel het boek te vertalen.

Toen hij mij die dingen verteld had, begon
hij de profetieën uit het Oude Testament te

citeren. Eerst citeerde hij een gedeelte uit het
derde hoofdstuk van Maleachi; en hij citeerde
ook het vierde of laatste hoofdstuk van dezelfde
profetie, echter met een kleine afwijking van
de manier waarop het in onze Bijbel staat. In
plaats van het eerste vers te citeren zoals het
in ons boek staat, haalde hij het als volgt aan:

Want zie, de dag komt die zal branden als een
oven, en alle hoogmoedigen, ja, en allen die godde-
loosheid bedrijven, zullen als stoppels verbranden;
want zij die komen, zullen hen verbranden, zegt de
Heer der heerscharen, zodat het hun wortel noch tak
zal overlaten.

En voorts citeerde hij het vijfde vers als volgt:
Zie, Ik zal u het priesterschap openbaren, door de
hand van de profeet Elia, voor de komst van de grote
en geduchte dag des Heren.

Hij citeerde ook het volgende vers anders:
En hij zal de aan de vaderen gedane beloften in het
hart der kinderen planten, en het hart der kinderen
zal zich tot hun vaderen wenden. Als dat niet zo
was, zou de gehele aarde bij zijn komst volslagen
worden verwoest.

Bovendien citeerde hij het elfde hoofdstuk van
Jesaja, zeggende dat het op het punt stond in
vervulling te gaan. Hij citeerde ook het derde
hoofdstuk van Handelingen, het tweeëntwintigste
en drieëntwintigste vers, precies zoals die in ons
Nieuwe Testament staan. Hij zei dat die profeet
Christus was, maar dat de dag nog niet gekomen
was ‘waarop zij die niet naar zijn stem wilden
luisteren, uit het volk verstoten zouden worden’,
maar spoedig zou komen.

Hij citeerde ook het tweede hoofdstuk van Joël,
van het achtentwintigste vers tot het laatste. Hij
zei ook dat dit nog niet was vervuld, maar spoedig
zou worden vervuld. En hij verklaarde verder dat
de volheid der andere volken weldra zou ingaan.
Hij citeerde vele andere schriftuurplaatsen en gaf
vele uitleggingen die hier niet vermeld kunnen
worden.

Voorts zei hij mij dat ik, wanneer ik die platen
waarover hij had gesproken, zou verkrijgen —
want de tijd om ze te verkrijgen was nog niet
vervuld — ze aan niemand mocht tonen; evenmin
de borstplaat met de Urim en Tummim, behalve
aan hen wie ik zou worden geboden ze te tonen;
indien ik het toch deed, zou ik vernietigd worden.
Terwijl hij met mij sprak over de platen, werd
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het visioen aan mijn geest geopend, zodat ik de
plek kon zien waar de platen waren verborgen,
en wel zo helder en duidelijk dat ik de plek

herkende toen ik die
bezocht.

Na deze mededeling
zag ik dat het licht in de
kamer zich onmiddellijk
rondom de gestalte van
de persoon die tot mij
had gesproken, begon
samen te trekken, en dat
duurde voort totdat de
kamer weer donker bleef,
behalve vlak om hem

heen; en op dat moment zag ik hoe er zich als
het ware een doorgang opende rechtstreeks
naar de hemel, en hij steeg op totdat hij geheel
verdwenen was en de kamer achterbleef zoals
zij was geweest voordat dit hemelse licht was
verschenen.

Terwijl ik lag na te denken over de uitzonder-
lijkheid van het toneel en mij ten zeerste
verwonderde over hetgeen mij was verteld door
deze buitengewone boodschapper, bemerkte ik
plotseling, te midden van mijn overpeinzing, dat
het in mijn kamer opnieuw licht begon te worden,
en als het ware in een oogwenk stond dezelfde
hemelse boodschapper weer aan mijn bed.

Hij ving aan en vertelde mij weer precies
dezelfde dingen als bij zijn eerste bezoek,

zonder de geringste afwijking, waarna hij mij
inlichtte over de grote oordelen die over de aarde
zouden komen, met grote verwoestingen door
hongersnood, het zwaard en pestilentie; en dat
deze zware oordelen in dit geslacht over de aarde
zouden komen. Toen hij deze dingen had verteld,
steeg hij weer op zoals hij daarvoor had gedaan.

Zo diep was intussen de indruk die op mijn
gemoed was gemaakt, dat de slaap van mijn ogen
geweken was en ik daar lag, overweldigd door
verbazing over hetgeen ik zowel had gezien als

gehoord. Hoe groot was echter mijn verrassing
toen ik dezelfde boodschapper weer aan mijn bed
zag staan en hem weer precies dezelfde dingen als
daarvoor tegen mij hoorde verhalen of herhalen;
en hij voegde er voor mij een waarschuwing aan
toe, zeggende dat Satan zou trachten mij ertoe te
verleiden (gezien de armelijke omstandigheden
van het gezin van mijn vader) om de platen te
verkrijgen met het doel rijk te worden. Dat ver-
bood hij mij, zeggende dat ik bij het verkrijgen
van de platen geen ander doel voor ogen moest
hebben dan God te verheerlijken en niet mocht
worden beïnvloed door enige andere beweegreden
dan de opbouw van zijn koninkrijk; anders zou ik
ze niet kunnen verkrijgen.

Na dit derde bezoek voer hij weer op naar de
hemel, net als daarvoor, en weer werd ik aan
mijzelf overgelaten om na te denken over het
vreemde van hetgeen ik zojuist had ervaren;
toen, bijna onmiddellijk nadat de hemelse
boodschapper voor de derde keer bij mij vandaan
was opgevaren, kraaide de haan en merkte ik dat
het dag werd, zodat onze gesprekken klaarblijkelijk
die gehele nacht in beslag hadden genomen.

Kort daarna stond ik op en ging zoals
gewoonlijk aan de noodzakelijke dagelijkse
arbeid; toen ik echter probeerde net zoals
anders te werken, bleek ik dermate uitgeput te
zijn dat ik er volstrekt niet toe in staat was.
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Mijn vader, die naast mij werkte, merkte dat
mij iets scheelde en stuurde mij naar huis. Ik
begaf mij op weg met de bedoeling inderdaad
naar huis te gaan, maar bij mijn poging over de
omheining te klimmen van de akker waarop wij
ons bevonden, begaven mijn krachten mij

geheel en ik viel hulpeloos op de grond en was
mij enige tijd van niets bewust.

Het eerste wat ik mij kan herinneren is een
stem die tot mij sprak en mij bij de naam noemde.
Ik keek omhoog en zag dezelfde boodschapper
boven mijn hoofd staan, evenals tevoren door
licht omgeven. Vervolgens vertelde hij mij weer
alles wat hij mij de afgelopen nacht had verteld
en gebood mij naar mijn vader te gaan en hem
te vertellen van het visioen en de geboden die ik
had ontvangen.

Ik gehoorzaamde; ik keerde terug naar mijn
vader op de akker en zette de gehele zaak voor
hem uiteen. Hij antwoordde mij dat het van God
was en zei mij heen te gaan en te doen wat de
boodschapper had geboden. Ik verliet de akker en
begaf mij naar de plek waar de platen volgens de
boodschapper waren verborgen; en dankzij de
duidelijkheid van het visioen dat ik daarover had
ontvangen, herkende ik de plek zodra ik die
bereikte.

De heilige kroniek

Niet ver van het dorp Manchester (Ontario
County) in de staat New York, ligt een

heuvel van aanzienlijke grootte, de hoogste in
de omgeving. Op de westelijke helling van die
heuvel, niet ver van de top, onder een steen van
aanzienlijke grootte, lagen de platen verborgen in
een stenen kist. Deze steen was aan de bovenkant
in het midden dik en enigszins bol en aan de
rand dunner, zodat het middengedeelte boven de
grond zichtbaar was, maar de rand was rondom
met aarde bedekt.

Toen ik de aarde had verwijderd, nam ik een
hefboom, die ik onder de rand van de steen
zette, en met een kleine inspanning lichtte ik die
op. Ik keek erin en daar zag ik inderdaad de platen,
de Urim en Tummim en de borstplaat, zoals de
boodschapper had gezegd. De kist waarin zij
lagen, was gevormd door stenen tegen elkaar te
leggen in een soort cement. Op de bodem van
de kist lagen twee stenen overdwars, en op die
stenen lagen de platen en daarbij de andere
voorwerpen.

Ik deed een poging ze eruit te nemen, maar de
boodschapper verbood het mij en weer kreeg ik te
horen dat de tijd om ze tevoorschijn te halen nog
niet aangebroken was, en ook niet zou komen
totdat er vanaf dat tijdstip vier jaar verstreken was.
Hij zei mij echter dat ik over precies een jaar vanaf
dat tijdstip naar die plek terug moest komen en dat
hij mij daar zou ontmoeten, en dat ik dat moest
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Moroni keerde vier jaar lang elk jaar terug om de jonge profeet verder te instrueren.
Na die vier jaar ontving Joseph de platen en begon hij het Boek van Mormon te
vertalen.



blijven doen totdat de tijd was gekomen om de
platen te verkrijgen.

Dienovereenkomstig ging ik er, zoals mij was
geboden, steeds na een jaar heen, en telkens

trof ik daar dezelfde boodschapper aan en tijdens
elk van onze gesprekken ontving ik van hem aan-
wijzingen en kennis over hetgeen de Heer ging
doen, en hoe en op welke wijze zijn koninkrijk in
de laatste dagen moest worden bestuurd.

Daar de aardse omstandigheden van mijn
vader zeer beperkt waren, waren wij genoodzaakt

met onze handen te
werken door onszelf als
dagloner of anderszins
te verhuren, naargelang
de gelegenheid zich
voordeed. Soms waren
wij thuis en soms elders,
en door voortdurend
te werken, waren wij
in staat in een behoorlijk
levensonderhoud te
voorzien.

Joseph had verschillende
banen en kon daardoor in
het onderhoud van zijn
huisgenoten voorzien. In
1825 nam hij een baan

aan in Chenango County (New York). Daar ont-
moette hij Emma Hale, met wie hij op 18 januari
1827 trouwde.

Ten slotte brak de tijd aan om de platen,
de Urim en Tummim en de borstplaat te
verkrijgen. Op de tweeëntwintigste dag van
september duizend achthonderdzevenentwintig,
nadat ik mij, zoals gewoonlijk aan het einde
van weer een jaar, naar de plek had begeven
waar ze verborgen lagen, droeg dezelfde
hemelse boodschapper ze aan mij over met
deze vermaning: dat ik ervoor verantwoordelijk
zou zijn; dat als ik ze door achteloosheid of

door enige nalatigheid mijnerzijds kwijtraakte,
ik zou worden afgesneden; maar dat als ik alles
in het werk stelde om ze veilig te bewaren totdat
hij, de boodschapper, ze kwam ophalen, ze
beschermd zouden worden.

Ik ontdekte weldra waarom ik zulke strenge
vermaningen had ontvangen om ze veilig te
bewaren en waarom de boodschapper had
gezegd dat hij ze zou ophalen wanneer ik had
gedaan wat er van mijn hand was verlangd.
Want nauwelijks was het bekend dat ik ze had,
of er werden uiterste pogingen gedaan om ze
mij te ontnemen. Iedere list die maar kon
worden bedacht, werd voor dat doel aangewend.
De vervolging werd bitterder en heviger dan
ooit tevoren en tallozen lagen voortdurend
op de loer om ze mij zo mogelijk te ontnemen.
Maar dankzij Gods wijsheid bleven ze veilig
in mijn handen, totdat ik ermee had volbracht
wat er van mijn hand was verlangd. Toen
de boodschapper ze volgens afspraak kwam
ophalen, droeg ik ze aan hem over; en hij heeft
ze tot op heden, zijnde de tweede dag van mei
duizend achthonderdachtendertig, onder zijn
hoede. (...)

Op de vijfde dag van april 1829 kwam
Oliver Cowdery naar mijn huis. Ik had

hem nog nooit eerder gezien. Hij vertelde mij
dat hij, aangezien hij les had gegeven aan een
school in de omgeving waar mijn vader woonde
en mijn vader een van de mensen was die zijn
kinderen naar die school stuurde, enige tijd bij
hem thuis in de kost was geweest; terwijl hij
daar was, vertelde de familie hem de bijzonder-
heden van mijn ontvangst van de platen, en
zodoende was hij gekomen om bij mij navraag
te doen.

Twee dagen na de aankomst van de heer
Cowdery (dat was 7 april) begon ik het Boek van
Mormon te vertalen en begon hij voor mij te
schrijven.
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In april 1829 begon Joseph Smith, met Oliver
Cowdery als schrijver, met de vertaling van het
Boek van Mormon dat hij door de gave en macht
van God vertaalde. Toen Joseph daarmee klaar
was, werd het anderen toegestaan de gouden platen
te zien. Deze getuigen hebben ook hun getuigenis
opgeschreven, want ‘op de verklaring van twee
getuigen of van drie zal iedere zaak vaststaan’
(2 Korintiërs 13:1).

Het priesterschap hersteld

Wij waren nog steeds bezig met het vertaal-
werk, toen wij in de volgende maand (mei
1829) op zekere dag het bos ingingen om te
bidden en bij de Heer navraag te doen over de
doop tot vergeving van zonden, die wij bij het
vertalen van de platen vermeld vonden. Toen
wij in gebed verzonken waren en de Heer aan-
riepen, kwam er in een wolk van licht een

boodschapper uit de hemel naar beneden, die
ons, nadat hij ons zijn handen had opgelegd,
ordende met de woorden:

Aan u, mijn mededienstknechten, verleen ik in de
naam van de Messias het priesterschap van Aäron,
dat de sleutels omvat van de bediening van engelen
en van het evangelie van bekering en van de doop
door onderdompeling tot vergeving van zonden; en
dit zal nooit meer van de aarde worden weggenomen,
totdat de zonen van Levi de Heer wederom een offer
offeren in gerechtigheid.

Hij zei dat dit Aäronisch priesterschap niet het
gezag omvatte van de oplegging der handen voor
de gave van de Heilige Geest, maar dat dit later
op ons zou worden bevestigd. Hij gebood ons om
ons te laten dopen en gaf de aanwijzing dat ik
Oliver Cowdery moest dopen en dat hij daarna
mij moest dopen.

Dienovereenkomstig gingen wij heen en
lieten ons dopen. Ik doopte hem eerst

en daarna doopte hij mij — waarna ik mijn
handen op zijn hoofd legde en hem ordende
tot het Aäronisch priesterschap, en daarna
legde hij mij de handen op en ordende mij tot
hetzelfde priesterschap, want zo was het ons
geboden.
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De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is op 6 april 1830
door zes mannen, in overeenstemming met de wetten van de staat New York,
gesticht in de woning van Peter Whitmer sr. De plechtigheid werd bijgewoond
door bijna zestig personen. 

Joseph Smith en Oliver Cowdery ontvingen het Aäronisch priesterschap op
15 mei 1829 van Johannes de Doper.



De boodschapper die ons bij deze
gelegenheid bezocht en dit priesterschap

aan ons verleende, zei dat zijn naam Johannes
was, dezelfde die in het Nieuwe Testament
Johannes de Doper wordt genoemd, en dat hij
handelde in opdracht van Petrus, Jakobus en
Johannes, die de sleutels droegen van het
priesterschap van Melchizedek, welk priesterschap,
zei hij, te zijner tijd aan ons zou worden verleend,
en dat ik de eerste ouderling van de kerk zou
worden genoemd en hij (Oliver Cowdery) de
tweede. Het was op de vijftiende dag van mei
1829 dat wij onder de handen van deze
boodschapper werden geordend en ons lieten
dopen.

Onmiddellijk toen wij uit het water opkwamen,
nadat wij waren gedoopt, ervoeren wij grote en
heerlijke zegeningen van onze hemelse Vader.
Nauwelijks had ik Oliver Cowdery gedoopt,
of de Heilige Geest viel op hem en hij stond op

en profeteerde vele dingen die weldra zouden
plaatsvinden. En nogmaals, zodra ik door hem
was gedoopt, kreeg ook ik de geest van profetie,
toen ik opstond en profeteerde over de opkomst
van deze kerk en vele andere dingen die met de
kerk en deze generatie van de mensenkinderen
verband hielden. Wij waren vervuld van de
Heilige Geest en verheugden ons in de God van
ons heil.

Aldus het eenvoudige, eigen relaas van Joseph
Smith over een paar gebeurtenissen die voorafgingen
aan de herstelling van het evangelie en de stichting
van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen.

Het volledige verhaal van Joseph Smith leest u
in Geschiedenis van Joseph Smith in de Parel van
grote waarde of in History of the Church, deel 1,
pp. 2–79.
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Het Boek van Mormon, voor het eerst gedrukt in 1830, wordt nu al in
ruim 80 talen uitgegeven.


