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Geachte collega’s,

Weinig is het herlezen waard — slechts zelden heeft een tekst zo’n
blijvende waarde dat hij vaak wordt gelezen en zelfs volgende generaties
inspireert. De toespraak van president J. Reuben Clark ‘De uitgezette koers
voor het kerkelijk onderwijs’ valt in de laatste groep. Zij is dan ook
opnieuw uitgebracht, zodat de fundamentele beginselen die president Clark
behandelt, de medewerkers van de kerkelijke onderwijsinstellingen kunnen
blijven inspireren en motiveren.
President Clarks uiteenzetting van de plichten die de leerkrachten ten aanzien
van de kerk en haar zending hebben, en ten aanzien van de geestelijke noden
van de cursisten, zijn relevant, veelomvattend en inspirerend.

Deze heruitgave wil een herinnering zijn dat de koers die president Clark
toen uitzette, van kracht blijft en vaststaat, zelfs als het uitzonderlijke morele
en spirituele moed vergt om die te volgen. Wellicht wordt het tijd dat ieder die
in het kerkelijk onderwijs werkzaam is, zijn positie bepaalt en nagaat of hij de
beginselen en oogmerken die in de ‘uitgezette koers’ worden behandeld, wel
volledig toepast (of benut).

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van de kerkelijke onderwijsinstellingen
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A ls schooljongen was ik bijzonder geboeid door het eclatante
debat tussen de grote staatslieden Webster en Hayne. Hun
magnifieke redenaarsstijl, de sublieme manier waarop Webster
uiting gaf aan zijn vaderlandsliefde, en de voorspelling van een
burgeroorlog die een einde zou maken aan de slavernij, dat alles
maakte diepe indruk op me. Het debat begon naar aanleiding van
een motie van senator Foot over de grondpolitiek van de federale
regering. Gaandeweg nam men ook de grote fundamentele
problemen inzake het staatsrecht in overweging. Ik ben nooit de
eerste alinea vergeten van Websters weerwoord, waarmee hij dat
debat, waarin men zo ver was afgedwaald, terugbracht tot de kern.
Die alinea gaat als volgt:

Meneer de voorzitter: Wanneer een zeeman dagenlang in zwaar weer op de
woeste golven van een vreemde zee heen en weer is geslingerd, maakt hij
haast vanzelf gebruik van de eerste luwte in de storm en de eerste opklaring
om zijn positie te bepalen en vast te stellen hoe ver de elementen hem van
zijn koers hebben afgebracht. Laten wij ook zo wijs zijn en, voordat we verder
afdrijven op de golven van dit debat, nagaan wat ons uitgangspunt was,
zodat we tenminste kunnen vaststellen waar we ons nu bevinden. Ik stel voor
de motie te laten voorlezen.

Nu haast ik mij om te zeggen dat u niet moet denken dat dit een
soort Webster-Hayne-situatie is, of dat ik Daniel Webster ben. Als u
een van beide denkt, vergist u zich deerlijk. Ik geef toe dat ik oud
ben, maar niet zo oud. Webster paste echter zo’n zinnige werkwijze
toe op situaties waarin men, na verdwaald te zijn op hoge zeeën of
in dorre woestijnen, moeite moet doen om terug te keren naar het
uitgangspunt, dat ik hoop dat u het me vergeeft als ik deze
werkwijze gebruik om de belangrijkste fundamentele beginselen
van het kerkelijk onderwijs opnieuw te onderstrepen.

Dit zijn volgens mij die fundamentele beginselen:
De kerk is de georganiseerde priesterschap van God. De

priesterschap kan zonder de kerk bestaan, maar de kerk niet zonder
de priesterschap. De zending van de kerk is allereerst het
individuele lid te onderwijzen, aan te moedigen, te helpen en te
beschermen, zodat het zich, zowel in stoffelijk als geestelijk opzicht,
een volmaakt leven eigen kan maken, zoals de Meester dat in de
evangeliën aangeeft: ‘Gij dan zult volmaakt zijn, zoals uw hemelse
Vader volmaakt is’ (Matteüs 5:48). Ten tweede behoort de kerk haar
leden als geheel, zowel in geestelijk als stoffelijk opzicht, bij de
naleving van het evangelie te steunen, te onderwijzen, aan te
moedigen en te beschermen. Ten derde behoort de kerk actief de
waarheid te verkondigen en alle mensen op te roepen zich te
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bekeren en het evangelie na te leven, want alle knie zal zich buigen
en alle tong belijden. (Zie Mosiah 27:31.)

Bij dat alles mag de kerk noch het lid de volgende twee
belangrijke punten over het hoofd zien, vergeten, verbloemen of
terzijde leggen:

Ten eerste dat Jezus Christus de Zoon van God is, de
Eniggeborene van de Vader in het vlees, de Schepper van de
wereld, het Lam Gods, de offerande voor de zonden van de wereld,
de Verzoener van de overtreding van Adam; dat Hij gekruisigd is;
dat zijn geest zijn lichaam heeft verlaten; dat Hij is gestorven; dat
Hij in het graf gelegd is; dat zijn geest op de derde dag herenigd is
met zijn lichaam, dat weer tot leven is gekomen; dat Hij als
herrezen mens uit de dood is opgewekt, een volmaakt persoon, als
de eersteling van hen die ontslapen zijn; dat hij later naar de Vader
is gegaan; en dat door zijn dood en opstanding uiteindelijk iedereen
die vanaf het begin op deze aarde geboren is, letterlijk zal worden
opgewekt. Deze leer is al zo oud als de wereld. Job heeft gezegd:

Nadat mijn huid aldus geschonden is, zal ik [van]uit mijn vlees God
aanschouwen, die ik zelf mij ten goede aanschouwen zal, die mijn eigen ogen
zullen zien en niet een vreemde (Job 19:26–27).
Het herrezen lichaam is een lichaam van vlees, beenderen en

geest, en Job sprak hier een grote, eeuwige waarheid uit. Ieder lid
van de kerk moet oprecht geloven in al deze positieve feiten en alle
andere feiten die er noodzakelijkerwijs uit voortvloeien.

Ten tweede moeten we ten volle geloven dat de Vader en de
Zoon echt in persoon in een visioen in het bos aan de profeet Joseph
zijn verschenen; dat Joseph en anderen daarna nog meer hemelse
visioenen hebben gekregen; dat het evangelie en het heilige
priesterschap naar de Orde van de Zoon van God metterdaad op
aarde hersteld zijn, na verloren te zijn gegaan door afval van de
vroegchristelijke kerk; dat de Heer door middel van Joseph Smith
zijn kerk weer gesticht heeft; dat het Boek van Mormon het woord
van God is; dat de profeet vele openbaringen heeft gekregen om de
kerk en haar leden te leiden, op te bouwen, te organiseren en te
bemoedigen; dat de opvolgers van de profeet evenzo door God
geroepen zijn en naar de behoeften van de kerk openbaringen
hebben ontvangen, en dat zij die zullen blijven ontvangen naar
gelang de kerk en de leden, in harmonie met de waarheid die zij al
ontvingen, daar behoefte aan hebben; dat dit werkelijk De Kerk van
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is; en dat de kerk
gebaseerd is op de wetten en beginselen die in de Geloofsartikelen
staan. Ook deze feiten, en alle andere die daaruit voortvloeien,

2 De uitgezette koers voor het kerkelijk onderwijs
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3De uitgezette koers voor het kerkelijk onderwijs

moeten onveranderd, ongewijzigd en onverzwakt overeind blijven;
zonder dubbelzinnigheden, verontschuldiging of verbloeming; ze
mogen niet worden weggeredeneerd of als onbeduidend worden
voorgesteld. Zonder deze twee belangrijke geloofspunten zou de
kerk geen kerk meer zijn.

Ieder die de volheid van deze leerstellingen over Jezus van
Nazaret of de herstelling van het evangelie en het heilige
priesterschap niet accepteert, is geen heilige der laatste dagen; de
honderdduizenden gelovige, godvrezende mannen en vrouwen die
tot de kerk behoren, geloven deze zaken zonder voorbehoud, en
daarom geven zij hun steun aan de kerk en haar instellingen
vanwege dit geloof.

Ik noem deze twee geloofspunten omdat zij de coördinaten zijn
die de positie van de kerk bepalen, zowel in deze wereld als in de
eeuwigheid. En daar we onze juiste positie kennen, kunnen we zo
nodig tot koerswijziging overgaan en weer op de juiste koers
komen. En hier doen we er goed aan te bedenken wat Paulus
heeft gezegd:

Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, [u] een evangelie
verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij
vervloekt (Galaten 1:8).

Verwijzend naar het debat tussen Webster en Hayne, zou ik
kunnen zeggen dat ik nu de oorspronkelijke motie heb voorgelezen.

Zoals reeds eerder aangegeven, zal ik nu ingaan op het
godsdienstonderwijs aan de jongeren van de kerk. Wat ik te zeggen
heb, breng ik onder twee algemene noemers — de cursist en de
docent. Ik zal vrijuit spreken, want we zijn het punt gepasseerd dat
we wegkomen met dubbelzinnigheden en bedekte termen.
We moeten duidelijk zeggen waar het op staat, omdat de toekomst
van onze jeugd, zowel hier op aarde als in het hiernamaals, en het
welzijn van de hele kerk, op het spel staan.

De jongeren van de kerk, uw cursisten, beschikken in het algemeen
over een gezond verstand en een gezonde geest. Het probleem is
hoofdzakelijk ze gezond te houden, niet ze te bekeren.

De jongeren van de kerk hongeren naar geestelijke zaken; zij
willen graag meer over het evangelie te weten komen, en wel in
zuivere en onvervalste vorm. Zij willen meer weten over de
fundamentele beginselen, de geloofspunten die ik zojuist uiteen heb
gezet; ze willen een getuigenis krijgen van de waarheid. Zij zijn
geen twijfelaars maar vraagstellers, zoekers naar waarheid. Er moet
bij hen geen twijfel gezaaid worden. Groot zal de veroordeling zijn
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4 De uitgezette koers voor het kerkelijk onderwijs

van de leraar die twijfel zaait in de ziel van iemand die vol
vertrouwen is.

Uw cursisten verlangen naar het geloof van hun vader en
moeder; zij willen het in alle eenvoud en zuiverheid ontvangen.
Maar weinigen hebben de goddelijke macht van dat geloof niet
gezien. Zij willen dat geloof niet alleen ontvangen, ze willen het zelf
ook kunnen aanwenden.

Zij willen geloven in de evangelieverordeningen; zij willen die zo
goed mogelijk begrijpen.

Ze zijn zover om de waarheid te begrijpen, die zo oud is als het
evangelie en door Paulus (een meester in logica en metafysica,
ongeëvenaard door de huidige criticasters van godsdienst) als volgt
onder woorden gebracht: 

Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen
geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods.

Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God,
opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is
(1 Korintiërs 2:11–12).

Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij,
die naar de Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest (Romeinen 8:5).

Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van
het vlees.

Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest
tegen het vlees — want deze staan tegenover elkander — zodat gij niet doet
wat gij maar wenst.

Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet
(Galaten 5:16–18).

Onze jongeren begrijpen ook het beginsel dat in hedendaagse
openbaring voorkomt:

Op dit moment kunt gij het plan van uw God met betrekking tot de dingen
die hierna zullen komen, en de heerlijkheid die zal volgen op veel beproeving,
niet met uw natuurlijke ogen zien (LV 58:3).

Door de macht van de Geest [werden] de ogen geopend en ons verstand
verlicht, om de dingen Gods te zien en te begrijpen. (...)

En terwijl wij deze dingen overpeinsden, raakte de Heer de ogen van ons
verstand aan, en zij werden geopend en de heerlijkheid des Heren
omstraalde ons.

En wij aanschouwden de heerlijkheid van de Zoon, ter rechterhand van de
Vader, en ontvingen van zijn volheid.

En zagen de heilige engelen en hen die geheiligd zijn voor zijn troon, die
God en het Lam aanbaden, die Hem aanbidden voor eeuwig en altijd.

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!

Want wij zagen Hem, ja, ter rechterhand Gods; en wij hoorden de stem
getuigen dat Hij de Eniggeborene des Vaders is — dat door Hem en in Hem
en uit Hem de werelden worden en werden geschapen, en dat de bewoners
daarvan voor God gewonnen zonen en dochters zijn. (...)
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5De uitgezette koers voor het kerkelijk onderwijs

En terwijl wij nog steeds vervuld waren van de Geest, gebood de Heer ons
het visioen op te schrijven (LV 76:12, 19–24, 28).

Uw cursisten zijn ook zover dat ze begrijpen wat Mozes
bedoelde toen hij zei:

Maar nu hebben mijn eigen ogen God gezien; echter niet mijn natuurlijke,
maar mijn geestelijke ogen, want mijn natuurlijke ogen hadden Hem niet
kunnen zien; want ik zou verdord en gestorven zijn in zijn
tegenwoordigheid; maar zijn heerlijkheid rustte op mij; en ik zag zijn gelaat,
want ik was van gedaante veranderd voor zijn aangezicht (Mozes 1:11).

Uw cursisten zijn zover dat ze willen geloven en begrijpen dat
het bij deze kwesties om geloof gaat, omdat die niet door
menselijke logica te verklaren of te begrijpen zijn, en waarschijnlijk
ook niet door enig wetenschappelijk experiment.

Om kort te gaan: uw cursisten zijn zover dat ze begrijpen en
geloven dat er een stoffelijke en een geestelijke wereld is; dat de
stoffelijke wereld de geestelijke niet kan verklaren; dat zaken uit de
geestelijke wereld niet verklaard of begrepen kunnen worden met
behulp van zaken uit de stoffelijke wereld; dat geestelijke zaken niet
verstandelijk te verklaren zijn, omdat ten eerste geestelijke zaken niet
genoeg bekend zijn en begrepen worden, en ten tweede omdat men
met een beperkt verstand en redeneringsvermogen geen onbeperkte
of oneindige wijsheid en ultieme waarheid kan uitleggen.

Uw cursisten weten al dat ze ‘eerlijk [...] moeten zijn, trouw, kuis,
welwillend, deugdzaam’, dat ze ‘goed [...] moeten doen aan alle
mensen’ en dat ‘als er iets deugdzaam, liefelijk, of eerzaam of
prijzenswaardig is, [wij dat nastreven]’ (Geloofsartikelen 1:13) —
daar zijn ze vanaf hun geboorte in onderwezen. Ze hoeven niet een
jaar lang in de juistheid van de leerstellingen onderwezen te
worden, want dat ze waar zijn weten ze al. Wel moeten ze op
correcte wijze worden aangemoedigd om die leringen na te leven.

Jongeren voelen feilloos aan dat onderwijs nietszeggend wordt
als dit het evangelieplan reduceert tot niet veel meer dan een
normenstelsel. Ze weten wel dat Christus’ leringen in hoge mate
normatief zijn, maar ze weten ook dat ze meer inhouden.
Ze beseffen terdege dat normen in eerste instantie met dit leven te
maken hebben, en dat het van een gebrek aan geloof, of zelfs van
ongeloof, in het hiernamaals getuigt om het evangelie tot een
normenstelsel te reduceren. Zij weten dat de evangelieleringen niet
alleen met dit leven te maken hebben, maar ook met het leven
hierna, met verlossing en verhoging als het uiteindelijke doel.

Uw cursisten hongeren en dorsten, net als hun voorouders, naar
een getuigenis van het geestelijke en van het hiernamaals, en daar
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6 De uitgezette koers voor het kerkelijk onderwijs

ze weten dat je de eeuwigheid niet kunt bevatten, zoeken ze naar
geloof en de kennis die uit geloof voortvloeit. Door de Geest, die ze
bij zich hebben, voelen ze aan dat het getuigenis dat ze verlangen,
wordt ontwikkeld en gevoed door het getuigenis van anderen, en
dat dit getuigenis — een vurig, levend, eerlijk getuigenis van een
rechtschapen, godvrezend mens dat Jezus de Christus is en dat
Joseph een profeet van God was — meer inhoud heeft dan de
duizenden boeken en lezingen waarin het evangelie wordt
gereduceerd tot een normenstelsel of waarin de eeuwigheid wordt
beredeneerd.

Tweeduizend jaar geleden heeft de Meester gezegd:
Of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, hem een

steen geven?
Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven?

(Matteüs 7:9–10.)

Uw cursisten, die in het verbond geboren zijn, begrijpen echt wel
dat je niet volwassen, geroutineerd of hoogopgeleid hoeft te zijn om
met de Heer en zijn Geest te communiceren. Zij kennen het verhaal
van de jonge Samuël in de tempel, van Jezus die op zijn twaalfde de
geleerden in de tempel versteld deed staan, of van Joseph die op
zijn veertiende, in een van de heerlijkste visioenen ooit door de
mens gezien, God de Vader en de Zoon zag. Zij zijn niet als de
Korintiërs, van wie Paulus heeft gezegd:

Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kondt gij nog niet
verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu [nog] niet (1 Korintiërs 3:2).

Ze lijken meer op Paulus zelf, toen hij tot diezelfde Korintiërs zei:
Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind,

overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat
kinderlijk was (1 Korintiërs 13:11).

De cursisten die u in de klas krijgt, zitten midden in hun
geestelijke groei, en ze zullen vroeg tot volle wasdom komen als u
hen maar de juiste voeding geeft. Als u ze verwelkomt, hebben ze al
geestelijke kennis en ervaring opgedaan die de wereld onbekend is.

Tot zover over uw cursisten, wie zij zijn, wat zij verwachten en
waartoe zij in staat zijn. Ik vertel u slechts wat enkele docenten, en
ook veel jongeren, mij verteld hebben.

Nu wil ik enkele woorden tot de docenten richten. Ten eerste
zie ik geen enkele reden voor het godsdienstonderwijs, of de
onderwijsvoorzieningen en -instellingen van de kerk, als de
jongeren niet onderwezen en geoefend worden in de beginselen
van het evangelie, met inbegrip van die twee belangrijke elementen
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7De uitgezette koers voor het kerkelijk onderwijs

dat Jezus de Christus is en dat Joseph een profeet van God was.
Onderricht in een normenstelsel alleen is geen bestaansreden voor
onze seminaries en instituten. Het openbaar onderwijs brengt
leerlingen ook normen bij. Natuurlijk moeten de cursisten aan
seminaries en instituten wel de gebruikelijke regels voor een goed
en rechtschapen leven worden bijgebracht, want die maken een
noodzakelijk deel uit van het evangelie. Maar er zijn grote
beginselen die verband houden met het eeuwige leven, het
priesterschap, de opstanding en soortgelijke onderwerpen, die veel
verder voeren dan deze regels voor een goed leven. Ook deze grote
fundamentele beginselen moeten de jongeren worden bijgebracht;
dat is wat ze het eerst willen weten.

Een docent die in deze beginselen wil onderwijzen, dient
allereerst zelf een getuigenis van de waarheid te hebben. Hoeveel
hij ook heeft geleerd, hoeveel studies hij ook heeft gevolgd, welke
universitaire graden hij ook heeft behaald — dat is geen vervanging
voor een getuigenis, wat de absolute vereiste is voor een docent in
ons kerkelijk onderwijs. Er is in het kerkelijk onderwijs geen enkele
plaats voor een docent zonder getuigenis van het evangelie zoals
dat geopenbaard is aan en geloofd wordt door de heiligen der
laatste dagen — een getuigenis van Jezus, de Messias en de Zoon
van God; van de goddelijke zending van Joseph Smith, inclusief de
realiteit van het eerste visioen. Als er zo’n docent is, en ik hoop en
bid dat dit niet het geval is, dient hij onmiddellijk ontslag te nemen;
en als de commissaris van onderwijs zo’n persoon kent, die niet uit
zichzelf ontslag neemt, dan dient de commissaris hem te vragen
ontslag te nemen. Dat is wat het Eerste Presidium van u verwacht.

Dat betekent niet dat we zulke docenten uit de kerk moeten
zetten — integendeel. We zullen proberen om hun liefdevol,
geduldig en lankmoedig de kennis bij te brengen, waar zij als
godvrezende mensen recht op hebben. Maar het betekent wel dat
ons onderwijzend personeel niet kan bestaan uit onbekeerde
leraren zonder getuigenis.

Maar voor u, docenten, is een getuigenis alleen niet voldoende.
Behalve een getuigenis moet u ook een van de zeldzaamste en
waardevolste karaktereigenschappen hebben: morele moed. Want
als u uw getuigenis zonder morele moed aan uw cursisten geeft, zal
het ze in zo’n afgezwakte toestand bereiken, dat het moeilijk, zo
niet onmogelijk, voor ze zal zijn om het als een getuigenis te
herkennen, en de geestelijke en psychische uitwerking van een
zwak en wankelend getuigenis zou wel eens schadelijk in plaats
van nuttig kunnen zijn.
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8 De uitgezette koers voor het kerkelijk onderwijs

De geslaagde seminarie- of instituutsdocent moet ook een
andere zeldzame en waardevolle karaktereigenschap bezitten,
identiek aan morele moed en daar vaak mee verward. Ik bedoel
intellectuele moed — de moed om achter beginselen, overtuigingen
en geloofspunten te gaan staan die niet altijd aansluiten bij wat de
docent of zijn onderwijscollega’s denken aan kennis,
wetenschappelijk of anderszins, te hebben opgedaan.

Er zijn gevallen bekend van mensen op verantwoordelijke
posities, van wie verondersteld werd dat ze geloof hadden, die
vonden dat ze bepaalde aspecten van hun geloof maar beter
konden aanpassen of afzwakken, of zich ervan distantiëren, om de
spot van hun ongelovige collega’s te ontlopen. In de ogen van hun
collega’s en hun geloofsgenoten is dat hypocriet.

De man of vrouw die de waarheid kent, maar het nodig vindt om
die te verloochenen of met dwaalleer te vermengen, zodat hij of zij
zich zonder spot of afwijzing onder de ongelovigen kan begeven, is
voorwerp van ons medelijden (niet van minachting, zoals
sommigen zouden willen). Treurig is het lot van die persoon, want
juist door dit alles terzijde te leggen en te nuanceren, haalt hij
uiteindelijk de straf over zich heen die hij in zijn zwakte had willen
voorkomen. Want de wereld waardeert en eert niemand meer dan
de mens die onder alle omstandigheden pal staat voor zijn
rechtvaardige overtuiging; en de wereld veracht niemand meer dan
de persoon die zijn rechtvaardige overtuiging laat vallen of ontkent.
Iedere heilige der laatste dagen die wetenschappelijk werk verricht
— in de psychologie, scheikunde, natuurkunde, geologie,
archeologie of welke wetenschap ook — en daarvoor de grote
fundamentele leerstellingen van de kerk wegredeneert, verkeerd
uitlegt, ontwijkt of, erger nog, verloochent, ontkent zijn intellect,
verliest zijn zelfrespect, doet zijn vrienden verdriet, brengt schande
over zijn ouders, besmeurt de kerk en haar leden, en verbeurt het
respect van hen die hij als vriend heeft willen winnen.

Ik bid en hoop vurig dat zulke docenten niet te vinden zijn in de
onderwijsinstellingen van de kerk, op welk niveau dan ook, want
voor hen geldt hetzelfde als voor de docent zonder getuigenis. Er is in
de onderwijsinstellingen van de kerk geen plaats voor voorwendsels
en misleiding, voor veinzerij en huichelarij, omdat er gewerkt wordt
aan de karakterontwikkeling en de geestelijke groei van onze jeugd.

Er is nog iets waarvoor we moeten waken: we moeten niet toestaan
dat er ook maar iemand op een vertrouwenspositie binnen de
kerkelijke instellingen komt die van plan is, daar hij zelf niet bekeerd
is en in wezen ongelovig is, om het onderwijs aan onze jongeren (of
onze ouderen), en hun geloofsovertuiging en activiteiten, af te buigen
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9De uitgezette koers voor het kerkelijk onderwijs

naar andere paden met onderwijs, overtuigingen en activiteiten (die
de ongelovige aanspreken), maar die ons niet op de plek brengen
waar het evangelie ons wil hebben. Dat hij dit doet om zijn eigen
geweten geen geweld aan te doen, doet niets ter zake. Hij beschaamt
het in hem gestelde vertrouwen ernstig; en er is genoeg reden om aan
te nemen dat het reeds is voorgekomen.

Ik wil nog iets anders noemen dat weleens is voorgekomen.
Laat het een waarschuwing voor u zijn, voor het geval het opduikt
in de kerkelijke onderwijsinstellingen. Het is meer dan eens
gebeurd dat leden van de kerk elders een gespecialiseerde
opleiding volgden. Een opleiding die zogenaamd het beste van het
beste bood, de nieuwste inzichten, ultramodern. Ze kwamen terug
en probeerden vervolgens het geleerde op ons over te brengen,
zonder zich af te vragen of we het wel nodig hadden. Om niemand
te kwetsen zal ik geen bekende, en volgens mij tevens erkende,
instanties op dit gebied noemen.

Maar voordat deskundigen de nieuwste, onnozelste ideeën op
het gebied van onderwijs of enig ander gebied introduceren, dienen
ze pas op de plaats te maken en in aanmerking te nemen dat wij,
hoezeer wij in hun ogen ook achterlopen — en in sommige
opzichten doen we dat soms ook — in andere opzichten ver vooruit
zijn, en dat deze nieuwe methoden bij ons al oud, zo niet
achterhaald, zijn.

Wij zijn het mensdom ver vooruit als het gaat om het
gemeenschapsleven en activiteiten in het algemeen, om gezond
vermaak en amusement, om goed geleide godsdienstige verering
en activiteiten, om een duidelijk omschreven geloofsbevorderende
geestelijke instelling, om een praktische dagelijkse godsdienst en
een diepgeworteld verlangen naar en dringende behoefte aan
geloof in God. Voordat deskundigen met nieuwe ideeën komen,
geven wij ze vriendelijk in overweging om eerst eens na te gaan of
de technieken, waarmee ze zoveel goede sier maken onder
decadente groeperingen met geen enkele affiniteit voor
gemeenschapszin of godsdienstige activiteiten, wel van toepassing
zijn op ons, en of er met de introductie van die technieken geen
ernstig anachronisme optreedt.

Als we bijvoorbeeld een leerplan voor onze geestelijk ingestelde
en godsdienstig actieve jongeren zouden overnemen, dat in feite
bedoeld is voor jongeren die niets op hebben met godsdienst en
geestelijke zaken, dan gaan we niet alleen voorbijgaan aan hun
werkelijke godsdienstige behoeften, maar worden daarmee
mogelijk ook de beste eigenschappen van onze jongeren vernietigd.
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Ik heb al aangeduid dat onze jongeren in geestelijke zin geen kind
meer zijn; zij zijn al een eind op weg in de normale geestelijke
ontwikkeling van de wereld. Daarom is het evenzeer een
anachronisme om hen in geestelijk opzicht als kinderen te
behandelen, zoals men in de wereld vaak geneigd is te doen. Ik zeg
het nog eens, er zijn maar weinig jongeren in het seminarie of
instituut die zich er niet van bewust zijn dat ze geestelijke
zegeningen hebben ontvangen, die niet hebben gezien dat gebed
vruchten afwerpt, die er geen getuige van zijn geweest dat zieken
door de macht van het geloof zijn genezen, of die niet de invloeden
van de Geest hebben gevoeld, waarvan men in de wereld
grotendeels onkundig is. U hoeft deze geestelijk ervaren jongeren
niet ongemerkt te besluipen om hen godsdienst in te fluisteren; u
kunt zonder veel omhaal met hen spreken. U hoeft godsdienstige
waarheden niet in een werelds jasje te steken; u kunt die waarheden
brengen zoals ze zijn. U zult merken dat jongeren daar bijna net zo
soepel mee omgaan als u. Het is niet nodig om ze omzichtig te
benaderen, om met kinderverhaaltjes te komen; om ze te
vertroetelen of te betuttelen, of om gebruik te maken van al die
andere kinderlijke methoden, waarvan men zich bedient om
geestelijk ongeoefenden en doodzieken voor zich te winnen.

U, docenten, hebt een belangrijke taak. Als docent staat u aan
de top van de onderwijspiramide, want welke vorm van onderwijs
kan zich qua waarde en effect meten met het onderwijs dat zich
bezighoudt met de mens zoals hij in de voorbije eeuwigheid was,
zoals hij in het nu van de sterfelijkheid is, en zoals hij in de
toekomende eeuwigheid zal zijn. Uw vakgebied is niet alleen het
tijdelijke, maar ook het eeuwige. U streeft niet alleen uw eigen heil
na, maar ook dat van uw cursisten, en als u uw plicht doet, zult u
dat bereiken. Hoe schitterend zal uw kroon van heerlijkheid zijn,
met al die geredde zielen als juwelen op uw kroon.

Maar om deze zegening te krijgen en om zo gekroond te worden,
moet u, dat zeg ik nog eens, in het evangelie onderwijzen. Dit is de
enige functie die u binnen het kerkelijk onderwijs vervult en het is
de enige reden voor uw aanwezigheid in die organisatie.

Natuurlijk gaan uw interesses ook in culturele en seculiere
richtingen. Ik herhaal evenwel nadrukkelijk dat uw belangrijkste
interesse, uw enige, belangrijkste plicht, moet zijn onderwijs geven
in het evangelie van de Heer Jezus Christus, zoals dat in deze
laatste dagen is geopenbaard. U moet in dat evangelie onderwijzen
met gebruikmaking van de standaardwerken en de woorden van
de leiders van de kerk, geroepen om Gods volk in deze laatste
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dagen te leiden. Welke positie u ook bekleedt, u mag in uw werk
niet uw eigen denkbeelden overbrengen, wat de bron ook moge zijn
of hoe prettig of logisch u dat ook toeschijnt. Daarmee zouden we
net zoveel verschillende kerken krijgen als er seminaries zijn — en
dan ontstaat er chaos.

U mag onder geen beding, welke functie u ook bekleedt,
wijzigingen aanbrengen in de leerstellingen van de kerk,
uiteengezet in de standaardwerken van de kerk en verklaard door
hen die het gezag hebben om de zin en wil des Heren aan de kerk te
verkondigen. De Heer heeft verklaard dat Hij ‘dezelfde [is],
gisteren, heden en tot in eeuwigheid’ (2 Nephi 27:23).

Ik smeek u niet de kinderlijke fout te maken, heden ten dage zo
algemeen verbreid, om te denken dat nu de mens zoveel inzicht
heeft gekregen in de wetten der natuur en die naar zijn hand heeft
gezet, daarmee ook de spirituele waarheden veranderd of
hervormd zijn. De mens mag dan wel de materie aan zich hebben
onderworpen, feit blijft dat zijn veroveringen op het spirituele vlak
daar geen gelijke tred mee hebben gehouden. Verre van dat zelfs.
Het redenerend vermogen van de mens is ver achtergebleven bij
zijn rekenkundig vermogen. Onthoud en koester altijd de grote
waarheid van het hogepriesterlijk gebed:

Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God,
en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt (Johannes 17:3).

Dat is, net als alle spirituele waarheden, een essentiële waarheid.
Die waarheden veranderen niet wanneer er een nieuw scheikundig
element of een nieuwe geluidsgolf wordt ontdekt, of wanneer er
een paar seconden, minuten of uren van een snelheidsrecord
worden afgehaald.

U moet niet in de filosofieën van de wereld onderwijzen, oud of
modern, heidens of christelijk, want dat is het vakgebied van het
openbaar onderwijs. Alleen het evangelie is uw vakgebied — een
haast onbeperkt vakgebied.

Wij betalen belasting ten behoeve van de overheidsinstellingen
die onderwijs verzorgen in klassieke letteren en wijsbegeerte,
natuurwetenschappen, literatuur, geschiedenis, vreemde talen
enzovoort. Die instellingen zijn daarvoor in het leven geroepen.
Maar wij gebruiken de tiende van de kerk om de kerkelijke
onderwijsinstellingen in stand te houden, en die hebben een heilige
plicht. In de seminaries en instituten van de kerk moet
evangelieonderwijs worden gegeven.

We herhalen deze noodzaak telkens weer, en blijven erop
hameren, zoals ik nu heb gedaan, en dat laat onverlet dat er voor de
verwezenlijking van ons oogmerk schooltijd voor het seminarie en
instituut wordt vrijgemaakt. Maar onze koers staat vast. Als we niet
meer onder schooltijd in het evangelie, de leerstellingen en de
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standaardwerken van de kerk in onze seminaries en instituten
kunnen onderwijzen, dan moeten we dat maar opgeven en een
andere manier zoeken om het werk van het evangelie in deze
instellingen uit te voeren. Als het onmogelijk mocht blijken om een
ander plan ten uitvoer te leggen, dan zullen we onze seminaries en
instituten opgeven en terugkeren naar het onderwijs in de scholen
en colleges van de kerk. In het licht van de ontwikkelingen zijn wij
op dit moment echter niet zeker of dat ooit nodig zal zijn.

Wat wij namelijk wel zeker weten, is dat we ons alleen maar
gerechtvaardigd voelen in het uitgeven van tiendegeld aan de
instandhouding van onze seminaries en instituten als die kunnen
worden gebruikt om op de genoemde manier in het evangelie te
onderwijzen. Het tiendegeld staat voor heel veel hard werken, heel
veel zelfverloochening, heel veel opoffering en heel veel geloof.
Laten we het dus niet gebruiken voor kleurloos onderwijs in
elementaire gedragsnormen aan de jeugd van de kerk. Die beslissing
en ontwikkelingen moeten bij de volgende begrotingsronde
overwogen worden. Ik zeg dit namens het Eerste Presidium.

A lles wat ik heb gezegd over de aard van godsdienstonderwijs,
en de resultaten die uit de aard der zaak volgen op een gebrek aan
goed evangelieonderwijs, zijn in dezelfde mate van toepassing op
seminaries, instituten en elke andere onderwijsinstelling in het
schoolsysteem van de kerk.

Het Eerste Presidium roept dringend de hulp en steun in van u
allen. U bent door uw werk in de frontlinie zeer goed op de
hoogte met de ernst van het probleem waarmee we te maken
hebben, dat zo’n grote invloed heeft op de geestelijke gezondheid
en het heil van onze jongeren, alsmede op het toekomstige welzijn
van de hele kerk. We hebben u nodig; de kerk heeft u nodig; de
Heer heeft u nodig. Doe zoveel mogelijk; blijf anderen de
helpende hand bieden.

Tot slot wil ik een nederig, oprecht eerbetoon brengen aan de
leerkracht. Ik heb mijn eigen opleiding moeten bekostigen —
voortgezet onderwijs, baccalaureaat en doctoraal — dus ik weet
enigszins welke problemen en offers dat met zich meebrengt; maar
ik kan ook meespreken over de groei die iemand doormaakt en de
voldoening die iemand aan het eind voelt. Daarom begrijp ik maar
al te goed hoe velen van u, zo niet allen, het tot hier gebracht
hebben. Daar komt nog bij dat ik een tijdje geprobeerd heb, zonder
veel succes overigens, mijn weg te vinden in het onderwijs. Ik weet
dus hoe het voelt om geen eerstegraads bevoegdheid te halen en in
de lagere regionen te blijven hangen.

12 De uitgezette koers voor het kerkelijk onderwijs
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Ik weet welk salaris u momenteel krijgt en hoe bescheiden dat is —
veel te bescheiden. Ik zou uit de grond van mijn hart willen dat we
dat konden verhogen; maar wat er uit de inkomsten van de kerk naar
het onderwijs vloeit is al zo substantieel dat ik in alle eerlijkheid moet
zeggen dat ik voorlopig geen verbetering zie. Onze begroting voor
dit schooljaar is 860.000 dollar, ofwel 17 procent van de geschatte
totale uitgaven van de kerk, inclusief de uitgaven op algemeen
niveau, in ringen, wijken, gemeenten en zendingsgebieden, voor alle
doelen met inbegrip van welzijnszorg en humanitaire hulp. En ik kan
niet met zekerheid zeggen of de voorspoed van ons volk zo blijft dat
ze genoeg tiende kunnen en willen betalen om ons de ruimte te
geven die we nodig hebben.

Daarom breng ik een eerbetoon aan uw ijver, uw loyaliteit, uw
offers, uw bereidwilligheid om de zaak van de waarheid te dienen,
uw geloof in God en in zijn werk, en uw oprechte verlangen om
datgene te doen wat onze geordende leider en profeet van u
verwacht. En ik vraag u dringend om niet de fout te maken om de
raad van uw leider naast u neer te leggen, of zijn wensen niet uit te
voeren, of zijn instructies niet op te volgen. David vanouds, die
ongemerkt de slip van Sauls mantel had afgesneden, zei daarna met
bonzend hart: 

De Here beware mij ervoor, dat ik aan mijn heer, aan de gezalfde des
Heren, dit zou doen, dat ik mijn hand aan hem zou slaan want hij is de
gezalfde des Heren (1 Samuel 24:6).

Moge God u altijd in uw rechtschapen inspanningen zegenen.
Moge Hij uw begrip verlevendigen, uw wijsheid vergroten en u
door ervaring onderrichten. Moge Hij u zegenen met geduld,
naastenliefde en, als onderdeel van uw waardevolle gaven, met
onderscheidingsvermogen, zodat u de geest van rechtschapenheid
en de tegenpool daarvan zult kunnen onderscheiden. Moge Hij u
toegang geven tot het hart van uw cursisten en u laten beseffen dat
als u daar toetreedt, u zich op heilige grond bevindt, die niet
ontheiligd of ontwijd mag worden door valse of onjuiste leer of
door zondig gedrag. Moge Hij uw kennis verrijken met de
vaardigheid en het vermogen om in rechtschapenheid te
onderwijzen. Ik bid dat uw geloof en getuigenis groter zullen
worden, dat u steeds beter in staat zult zijn om het geloof en
getuigenis van anderen te stimuleren en te voeden — zodat de
jongeren in Zion onderwezen, opgebouwd, aangemoedigd en
opgebeurd zullen worden, dat zij niet van de weg zullen afdwalen,
maar naar het eeuwige leven zullen streven. En als zij deze
zegeningen ontvangen, zult u door middel van hen ook gezegend
worden. En ik bid dit alles in de naam van Hem die is gestorven om
ons te laten leven, de Zoon van God, de Verlosser van de wereld,
Jezus Christus. Amen.

13De uitgezette koers voor het kerkelijk onderwijs
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