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Zoals de titel van dit boek aangeeft, is dit een gids bij je studie
van de Schriften. Hij bevat diverse onderdelen om je meer
inzicht te geven in wat je leest.

Inleiding
Onder de kopjes, die gedrukt staan op een afbeel-
ding van een open boek, staat een inleiding op

de hoofdstukken of teksten die bij je leesopdracht horen.
Dat gedeelte bevat de volgende informatie:

• De historische achtergrond
• Een uitleg van het verband tussen de teksten en de hoofd-

stukken ervoor en erna.
• Vragen en ideeën waar je voor of tijdens het lezen over

kunt nadenken om je op de boodschap van de leesopdracht
te concentreren.

De Schriften begrijpen
In het gedeelte ‘De Schriften begrijpen’ vind je
informatie over moeilijke woorden en teksten

met uitleg waardoor je de begrippen in de Schriften beter
kunt begrijpen. Er staan ook vaak uitspraken van algemene
autoriteiten bij.

De Schriften bestuderen
In het gedeelte ‘De Schriften bestuderen’ staan
vragen en opgaven waardoor je de beginselen

van het evangelie kunt ontdekken, overdenken en toepassen.
Je zult de opgaven in een notitieboekje of op ander papier
moeten uitwerken, want er is in dit boek geen ruimte om te
schrijven.

C

B

A

In het voorwoord van een boek legt de schrijver uit
waarom het boek is geschreven. Leer en Verbonden 1 is het
voorwoord van de Heer bij het boek met zijn openbaringen
in deze laatste dagen. Veel mensen weten niet dat de Heer
hedendaagse profeten heeft geroepen die openbaringen
van Hem ontvangen. Er zijn zelfs leden van de kerk die
niet veel aandacht besteden aan wat de levende profeten
zeggen. Let er bij het lezen van deze afdeling op tot
wie de Heer spreekt, waarvoor hij waarschuwt en waarom
Hij deze openbaring gegeven heeft. Het zijn belangrijke
thema’s die door het hele boek heen herhaald zullen
worden.

De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 1

Leer en Verbonden 1:6 – ‘Mijn voorwoord tot het
boek van mijn geboden’
President Joseph Fielding Smith heeft uitgelegd:

ëAfdeling 1 in de Leer en Verbonden
is niet de openbaring die het eerst
ontvangen werd, maar hij heeft die
plaats in het boek gekregen omdat de
Heer haar gegeven heeft als voor-
woord op het boek van zijn geboden.
De Leer en Verbonden is beslist
bijzonder en boeiend voor iedereen
die gelooft dat dit het enige boek is
dat de eer te beurt is gevallen 

een voorwoord van de Heer te krijgen. Dat is echter logisch
want het is, zoals Hij verklaard heeft, zijn boek. Het is niet
geschreven door Joseph Smith, maar het is gedicteerd door
Jezus Christus, en het bevat zijn woord en dat van de Vader
tot de kerk en de hele wereld dat geloof in God, bekering van
zonde en lidmaatschap van zijn kerk gegeven kan worden
aan iedereen die gelooft, en dat het nieuw en eeuwig verbond
opnieuw kan worden gevestigd.

Leer en Verbonden 1
Een voorwoord van de Heer – 

een waarschuwende stem

‘Die openbaring die we kennen als afdeling 1, werd gegeven
op 1 en 2 november 1831 tijdens de prachtige conferentie in
Hiram (Ohio) toen overwogen werd de geboden te publiceren.
De Heer hechtte hier zijn goedkeuring aan de publicatie van
zijn woord, want Hij verlangde ernaar dat zijn wil zou worden
bekendgemaakt. Het evangelie was hersteld, en de ouder-
lingen van de kerk waren uitgezonden om eeuwig heil te
verkondigen aan een ongelovige wereld, opdat de mensen de
weg naar Gods koninkrijk zouden terugvinden. Dit voor-
woord hechtte goddelijke bevestiging aan de openbaringen
en daardoor kregen de openbaringen meer kracht dan anders
het geval geweest zou zijn, en zouden ze indruk maken op
iedereen die ze las, vooral op de leden van de kerk met hun
opdracht om de geboden in de openbaringen na te leven.’
(Church History and Modern Revelation, twee delen [1953],
deel 1, blz. 251–252.)

Meer informatie over de Leer en Verbonden en het Boek
der geboden is te vinden in ‘Geschiedenis van de Leer en
Verbonden’ in dit lesboek (blz. 233).

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 1 en maak opgave D en twee
van de andere opgaven (A–C).

Raak vertrouwd met de samenvatting
van de verzen

Lees de samenvatting die vóór het eerste vers van Leer en
Verbonden 1 staat aandachtig door. Noteer in je notitieboekje
twee onderwerpen uit de samenvatting waarover je meer te
weten wilt komen. Als je Leer en Verbonden 1 gelezen hebt,
vat je samen wat je over die beide onderwerpen te weten bent
gekomen.

A

15

Hieronder vind je een aantal goede tips voor het bestuderen
van de Schriften:

• Begin met een gebed.
• Lees de inleiding van het hoofdstuk of het gedeelte dat je

gaat bestuderen, en overweeg andere studievaardigheden
die in ‘Vóór het lezen’ beschreven worden. (Zie p. 2.)

• Lees het opgegeven hoofdstuk of gedeelte. Raadpleeg daar-
bij de afdeling ‘De Schriften begrijpen’. Gebruik de studie-
vaardigheden die in ‘Tijdens het lezen’ beschreven worden.
(Zie pp. 3–4.) Noteer opmerkingen en vragen in je notitie-
boekje. Schrijf ook gevoelens en indrukken op die belang-
rijk voor je zijn.

• Maak de opgaven in de afdeling ‘De Schriften bestuderen’
voor het hoofdstuk dat je bestudeert. Soms kun je kiezen
welke opgaven je wilt maken. Als je meer te weten wilt
komen, maak dan alle opgaven. 

Seminarie-thuis
Als je thuis seminarie doet, is het volgende leesschema van
toepassing. Vergeet niet dat het seminarie een dagelijks gods-
dienstig onderwijsprogramma is, dat het belangrijk is om
dagelijks met een gebed in je hart te studeren en dat je iedere
schooldag aan je opdrachten moet werken, ook al volg je
het seminarie niet iedere dag. Als je meer of minder dan 36
weken in een seminariejaar hebt, zal je leerkracht je vertellen
welke hoofdstukken je per week moet lezen en welke
opgaven je moet maken. In de Schriften lezen en dit lesboek
bestuderen neemt ongeveer een half uur tot drie kwartier in
beslag voor iedere schooldag dat je het seminarie niet bezoekt.

Iedere week geef je je leerkracht de bladzijden uit je notitie-
boekje waarin je je gedachten over de Schriften en de ant-
woorden op de vragen hebt geschreven. De leerkracht zal ze
lezen, erop reageren en de bladzijden teruggeven. Je kunt
ook twee notitieboekjes aanschaffen en ze om de week gebrui-
ken. Je kunt ook een losbladig systeem gebruiken en iedere
week de desbetreffende bladzijden inleveren. Als je de blad-
zijden van de leerkracht terugkrijgt, doe je ze weer in je
notitieboekje.

Ochtendseminarie
Als je aan het ochtendseminarie deelneemt, gebruik je deze
gids op aanwijzing van je leerkracht.

1

B

C

A

Het gebruik van deze gids
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De Schriften bestuderen

Deze gids is een hulpmiddel bij het lezen, bestuderen en
begrijpen van de Schriften. Je zult de meeste tijd besteden aan
het lezen en overdenken van de Schriften. Deze afdeling is
een hulpmiddel om daar zoveel mogelijk profijt van te hebben.

Ouderling Howard W. Hunter heeft als lid van het Quorum
der Twaalf Apostelen de leden van de kerk de volgende raad
over schriftstudie gegeven. Je kunt die raad op een kaartje
schrijven en ergens neerzetten waar je hem ziet als je met je
studie bezig bent.

• Lees aandachtig om de Schriften te begrijpen.
• Studeer iedere dag.
• Studeer iedere dag op een vaste tijd.
• Zoek een plek waar je je zonder afleiding of onderbreking

kunt concentreren.
• Studeer een bepaalde tijd in plaats van een bepaald aantal

hoofdstukken of bladzijden. 
• Maak een studieschema.

(Zie Ensign, november 1979, pp. 64–65.)
Je zult de Schriften nog beter bestuderen als je gebruik maakt
van goede studievaardigheden.

Studievaardigheden
Nephi heeft gezegd dat we ons aan Christus’ woorden
moeten ‘vergasten’ (2 Nephi 32:3), en Jezus heeft de
Nephieten geboden dat zij ze ijverig moesten onderzoeken.
(Zie 3 Nephi 23:1.) Een dergelijke studie houdt meer in dan
alleen de Schriften doorlezen. De volgende aanwijzingen
kunnen je helpen bij het bestuderen van de Schriften. Ze zijn
in drie categorieën onderverdeeld: vóór het lezen, tijdens
het lezen, en na het lezen.

Vóór het lezen
Gebed

De Schriften zijn onder inspi-
ratie tot stand gekomen.
Daarom kunnen we ze het best
begrijpen als we de Geest
bij ons hebben. In het Oude
Testament lezen we over
de priester Ezra. Hij ‘had er zijn
hart op gezet om de wet des
Heren te onderzoeken’ (Ezra
7:10). Door iedere keer te

bidden voordat je in de Schriften leest, bereid je je goed voor
op je studie van de Schriften.

Op zoek naar achtergrondinformatie
Als je de historische achter-
grond van de Schriften
begrijpt, zul je tijdens het
lezen meer inzicht krijgen.
In de kopjes van de
afdelingen in de Leer en
Verbonden staat een korte
uitleg over de historische
achtergrond van de open-
baringen. Als je tijd hebt,

kun je ook achtergrondinformatie opzoeken in andere boeken
en lesboeken die door de kerk zijn uitgegeven.

Stel vragen
Voordat je gaat lezen, kun je jezelf de volgende vragen stellen:
‘Wie heeft die verzen geschreven?’ ‘Tot wie zijn ze gericht?’
‘Waarom staat deze leerstelling in de Schriften?’ ‘Wat wil ik
vandaag te weten komen of leren?’ Zoek tijdens het lezen
naar antwoorden op je vragen. Vergeet niet dat je ook de
hulpmiddelen in de Schriften kunt gebruiken en antwoorden
in andere boeken en publicaties van de kerk kunt vinden.

Lees de kopjes boven de hoofdstukken
De kopjes boven de hoofdstukken
geven een eenvoudige samen-
vatting en nuttige achtergrond-
informatie over de inhoud
van de afdelingen van de Leer en
Verbonden. Het is niet alleen
een goede studiemethode om het
kopje boven de afdeling te lezen,
maar het is ook een hulpmiddel
om vragen te bedenken en terwijl
je leest naar antwoorden te
zoeken.

2
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Tijdens het lezen
Wees niet bang om te onderbreken
Goudklompjes worden meestal niet aan de oppervlakte
gevonden – je moet ernaar graven. Je schriftstudie wordt
veel waardevoller als je rustig aan doet of onderbreekt
om een of meer van de volgende suggesties uit te werken.

Zoek de betekenis op van de woorden die je niet begrijpt
Gebruik een woordenboek.
Soms krijg je aanvullende
informatie als je een woord
opzoekt waarvan je denkt dat
je het al kent. Met behulp van
de afdelingen ‘De Schriften
begrijpen’ in dit lesboek kun
je veel moeilijke woorden
en zinnen beter begrijpen. 

Wees je ervan bewust dat de
Heer zijn profeten soms heeft
geïnspireerd om uitleg aan
hun geschriften toe te voegen
waardoor wij de betekenis
van woorden en gezegden
beter kunnen begrijpen. Lees

bijvoorbeeld Leer en Verbonden 41:5 en zoek op wat het
volgens de Heer betekent om zijn discipel te zijn.

De Schriften op jezelf toepassen
Door je eigen naam in een vers te gebruiken, maak je de
leringen in de Schriften persoonlijker. Wat is bijvoorbeeld het
verschil als je in Leer en Verbonden 30:1–22 de naam ‘David’
door je eigen naam vervangt?

Visualiseren
Probeer je voor te stellen wat er gebeurt. Probeer je bijvoor-

beeld bij het lezen van
De Geschiedenis van Joseph
Smith 1:27–47 voor te stellen
hoe jij je zou voelen als er in
je slaapkamer drie keer een
engel aan je verscheen die je
een belangrijke boodschap
doorgaf.

Soms wordt in de Schriften
aangegeven dat we iets

moeten visualiseren. Lees Alma 5:15–18 en doe wat Alma
zegt. Neem even de tijd om op te schrijven hoe je je voelde
toen je die verzen visualiseerde.

Zoek naar verbindingswoorden
Verbindingswoorden zijn woorden als en, maar, omdat, daarom
en niettemin. Probeer, als je dergelijke woorden leest, te achter-
halen welke ideeën daarmee duidelijk worden gemaakt.
Soms geven ze aan in hoeverre twee zaken overeenkomen of
juist verschillen. 

Als je bijvoorbeeld nadenkt over de betekenis van het woord
omdat in Leer en Verbonden 84:54–55, kun je een belangrijke
waarheid over het belang van het Boek van Mormon
ontdekken. 

Omdat is een aanduiding
van oorzaak en gevolg met
betrekking tot het geloof
en de dankbaarheid van de
heiligen en hun vermogen
om openbaringen en de
zegeningen van de Heer te
ontvangen.

Lees nu Leer en Verbonden 45:30–32 en let op hoe het woord
maar een verschil aangeeft tussen de omstandigheden van
de goddeloze en de rechtschapen mensen in de laatste dagen.

Door de nadruk te leggen op
het woord maar weten we
dat de rechtschapen mensen
gevrijwaard zullen worden
van vernietigingen die
vóór de wederkomst zullen
plaatsvinden.

Zoek naar patronen
In Leer en Verbonden 52:14 zegt de Heer dat Hij zal aangeven
hoe we misleiding door Satan kunnen vermijden. Vervolgens
geeft Hij in vers 19 dat patroon aan. Als we weten dat de Heer
tussen vers 14 en vers 19 aangeeft hoe we goede en kwade
geesten kunnen onderscheiden, moeten we die verzen lezen
en bestuderen om inzicht te krijgen in het patroon. 

We kunnen ook zoeken
naar patronen door erop te
letten hoe de Heer oorzaak
en gevolg aangeeft door
het gebruik van de woorden
indien en dan. In Leer en
Verbonden 5 kreeg Martin

Harris te horen wat hij moest doen om een bepaalde gave
van de Heer te ontvangen. Lees vers 24 en zoek het indien-
dan-patroon. Zoek op wat hij moest doen om de zegening
waarom hij vroeg, te ontvangen.

30 En in dat geslacht zullen de
tijden van de andere volken
vervuld worden.
31 En er zullen in dat geslacht

mensen zijn die niet zullen ster-
ven voordat zij een voortstor-
mende agesel zien; want een
verwoestende ziekte zal het 
land bedekken.
32 Maar mijn discipelen zullen

op aheilige plaatsen staan en
niet aan het wankelen worden
gebracht; maar onder de godde-
lozen zullen mensen hun stem
verheffen en God bvervloeken
en sterven.

54 En uw verstand is in het 
verleden verduisterd geweest 
wegens aongeloof en omdat u de 
dingen die u hebt ontvangen, 
lichtvaardig hebt opgevat —
55 welke aeigenwaan en welk 

ongeloof de gehele kerk onder 
veroordeling hebben gebracht.

3
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Herhaling van een woord, zinsdeel of begrip is ook een
patroon waarop je kunt letten. Vergelijk bijvoorbeeld de
inhoud van de eerste vijf verzen van Leer en Verbonden 11;
12; en 14. Al die openbaringen werden gegeven aan kerkleden
die in het koninkrijk van de Heer gingen werken. Let op
de overeenkomst in de boodschap die de Heer aan elk van
zijn dienstknechten gaf.

Let op opsommingen in de Schriften
Door opsommingen krijg je meer
inzicht in wat de Heer en zijn
profeten duidelijk willen maken.
De tien geboden vormen een
opsomming. (Zie Exodus 20.) De
zaligsprekingen in 3 Nephi 12:3–11
kun je als een opsomming
beschouwen. Het kost misschien

wat meer moeite om andere opsommingen te vinden. Maak
bijvoorbeeld aan de hand van Leer en Verbonden 68:25–31
eens een opsomming van wat ouders volgens de Heer aan
hun kinderen moeten leren.

Stel vragen
Blijf vragen stellen zoals in de afdeling ‘Vóór het lezen’
wordt aangeraden. Tijdens het lezen kun je bepaalde vragen
die je voor het lezen hebt gesteld, herformuleren. Ook kun je
volkomen nieuwe vragen bedenken. Antwoord zoeken
op vragen is een van de belangrijkste manieren waarop we bij
onze schriftstudie meer inzicht kunnen krijgen. Een van
de belangrijkste vragen die we kunnen stellen, luidt: Waarom
zou de Heer de schrijver geïnspireerd hebben om dit in
de Schriften op te nemen?’ Zoek naar duidelijke aanwijzingen
die de schrijvers soms geven als zij bijvoorbeeld zeggen:
‘En aldus zien wij’.

Beantwoord vragen die in de Schriften worden gesteld
De Heer stelt vaak vragen waarop Hij vervolgens het ant-
woord geeft. Aan een aantal ouderlingen van de kerk vroeg
Hij: ‘Waartoe zijt gij geordend?’ (LV 50:13.) Vervolgens gaf Hij
het antwoord: ‘Om mijn evangelie te prediken door de Geest,
namelijk de Trooster, die uitgezonden is om in de waarheid te
onderwijzen’ (vs. 14).

Ook worden wel eens vragen gesteld die niet beantwoord
worden – meestal omdat de schrijver vindt dat het antwoord
voor de hand ligt. (Zie bijvoorbeeld LV 122:8.) Maar soms
geven de schrijvers geen antwoord omdat over de vraag moet
worden nagedacht en het antwoord juist niet voor de hand
ligt. Lees bijvoorbeeld Alma 5:14–33 en beantwoord de vragen
in die verzen alsof je daar aanwezig was.

Zoek naar symbolische betekenissen
Profeten gebruiken vaak symbolen en
beeldspraak om hun boodschap krach-
tiger over te brengen. Gelijkenissen
worden bijvoorbeeld gebruikt om een
boodschap met een diepere betekenis
op een eenvoudige manier door te
geven. Door een gelijkenis kunnen we
de les beter onthouden en krijgt hij
meer betekenis.

Aan de hand van de volgende aanwijzingen kun je de
symboliek in de Schriften beter begrijpen:

1. Zoek naar een uitleg in de Schriften. Veel elementen van
de gelijkenis van de tarwe en het onkruid in Matteüs 13
worden bijvoorbeeld uitgelegd in Leer en Verbonden
86:1–7 en 101:64–66. Soms vind je een verklaring aan de
hand van de verwijzingen in de voetnoten.

2. Denk na over de kenmerken van het symbool en wat je
ervan kunt leren. In Leer en Verbonden 38:24–27 spreekt de
Heer bijvoorbeeld over de liefde van een vader voor zijn
gehoorzame zoons om duidelijk te maken hoe Hijzelf is en
om te benadrukken hoe belangrijk het is om, net zoals dat
in een gezin behoort te zijn, elkaar liefdevol te behandelen
en een eenheid te vormen.

3. Kijk of je door het symbool iets over de Heiland te weten
komt. De Heer zei tegen Adam dat alle dingen van Hem
getuigen. (Zie Mozes 6:63.) Bijvoorbeeld: in hoeverre lijkt
de rechter die in Leer en Verbonden 101:81–91 reageert
op de smeekbeden van de vrouw, op de Heer die reageert
op de hulpkreten van de heiligen?

Opschrijven
Zorg dat je papier of een notitie-
boekje bij de hand hebt om ideeën
op te schrijven die je wilt onthouden,
zoals opsommingen, bepaalde
inzichten of gevoelens die je krijgt bij
het lezen. Om je bepaalde gedachten
en inzichten te herinneren als
je later weer in de Schriften leest,
kun je dergelijke ideeën ook in
de kantlijn van je Schriften noteren.

Veel mensen vinden het prettig om
bepaalde woorden en zinnen in hun Schriften te markeren.
Er bestaat daarvoor geen vaste manier. (Misschien wil jij het
helemaal niet.) Sommige mensen arceren of onderstrepen
belangrijke woorden en zinnen die een vers bijzondere bete-
kenis geven. Je kunt teksten ook markeren door een kruis-
verwijzing in de kantlijn te plaatsen. Als je dat doet met
verschillende teksten over hetzelfde onderwerp, krijg je een
aaneenschakeling van teksten over een bepaald onderwerp
dat je kunt opzoeken door een van die teksten in die teksten-
reeks op te zoeken. Het markeren van teksten is een hulp-
middel waardoor je belangrijke verzen snel kunt vinden.

4
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Na het lezen
Overdenken

Overdenken is diep over iets
nadenken, iets overwegen, vragen
stellen en evalueren wat je weet
en hebt geleerd. In de Schriften wordt
dat soms ‘overpeinzen’ genoemd.
(Zie Jozua 1:18.) Er staan in de Schrif-
ten verschillende goede voorbeelden
van belangrijke openbaringen die
tot stand kwamen door overdenking,
vooral overdenking met betrekking

tot de Schriften. (Zie LV 76:15–20; 138:1–11.)

De Schriften op jezelf toepassen
De Schriften op jezelf toepassen,
betekent dat je ze met je eigen
leven vergelijkt. Om de Schrif-
ten op jezelf te kunnen toe-
passen, moet je vragen stellen
als: ‘Welke evangeliebeginselen
worden hier besproken?’ en
‘In hoeverre zijn die beginselen
op mij van toepassing?’ Als we
de Schriften op onszelf willen

toepassen, moeten we naar de influisteringen van de Heilige
Geest luisteren, die ‘u de weg [zal] wijzen tot de volle waar-
heid’ (Johannes 16:13).

In de Leer en Verbonden worden veel situaties en beginselen
uit de Bijbel gebruikt om leringen in de laatste dagen toe
te lichten en te behandelen. Mozes gebruikte bijvoorbeeld de
geest van openbaring om ‘de kinderen van Israël op het droge
door de Rode Zee’ te brengen (LV 8:3). Leden van de kerk
worden gewaarschuwd om niet, net als Uzza, ‘de ark Gods
te steunen’ (LV 85:8; zie ook 2 Samuël 6:6–7); en de heiligen
krijgen het gebod om ‘de werken van Abraham’ te doen
(LV 132:32).

Herlezen
Als we een schrifttekst voor de
eerste keer lezen, begrijpen we
er niet meteen alles van. Je moet
eigenlijk je hele leven studeren
om de Schriften echt te begrijpen.
Vaak gaan we pas na twee of
drie keer lezen bepaalde patro-

nen herkennen, beter visualiseren en de Schriften beter
begrijpen. Bij het herlezen kun je zoeken naar nieuwe leringen
of andere vragen stellen. Als je probeert een verhaal of
een paar verzen in je eigen woorden op te schrijven, kun je
ontdekken of je begrijpt wat je hebt gelezen en een beter
begrip krijgen van de Schriften.

Opschrijven
Sommige mensen houden
een dagboek bij waarin
ze het belangrijkste van wat
ze gelezen hebben, opschrij-
ven, noteren wat ze ervan
vinden en hoe ze de beginse-
len kunnen toepassen.
Als je deze gids voor het
seminarie-thuis gebruikt,
wordt er van je verwacht dat

je een notitieboekje bijhoudt. Dat notitieboekje zal fungeren
als je dagboek over de Schriften.

Het is ook goed om met anderen te bespreken wat je hebt
gelezen. Maak een paar aantekeningen om te onthouden
waarover je wilt praten, en door erover te praten, zul je meer
begrijpen en onthouden.

Toepassen
De echte waarde van de kennis
die je opdoet uit de Schriften
blijkt als je toepast wat je leert.
Dichter bij de Heer komen en
zijn gemoedsrust ondergaan,
zijn maar een paar van de zege-
ningen die hun toevloeien die
het evangelie naleven. Daarnaast
heeft de Heer gezegd dat aan de

mensen die naleven wat ze leren, meer gegeven zal worden,
en dat degenen die dat niet doen, hun kennis zullen verliezen.
(Zie Alma 12:9–11.)

‘Ziet, Ik zeg u, dat gij uw tijd zult wijden
aan het bestuderen van de Schriften (. . .);
en dan zal het worden bekendgemaakt
wat u moet doen’ (LV 26:1).

5
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Leesschema voor de Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis

6

Dagen waarop ik Leesopdracht voor deze week
tien minuten of langer lees

Onze plaats in de geschiedenis van de kerkDe geloofsartikelenDe levende ChristusWeek 36ZVDWDMZ

Het gezin – een proclamatie aan de wereldPres. Gordon B. Hinckley Pres. Howard W. HunterPres. Ezra Taft BensonWeek 35ZVDWDMZ

Officiële verklaring 2 President Spencer W. Kimball President Harold B. LeePresident Joseph Fielding SmithWeek 34ZVDWDMZ

Pres. David O. McKayPres. George Albert Smith Pres. Heber J. GrantLeer en Verbonden 138Pres. Joseph F. Smith  Week 33ZVDWDMZ

President Lorenzo SnowOfficiële verklaring 1President Wilford WoodruffPresident John TaylorWeek 32ZVDWDMZ

De nalatenschap van Brigham YoungPresident Brigham Young Week 31ZVDWDMZ

Leer en Verbonden 136De tocht naar het Westen (1845–1847)Opvolging in het presidiumWeek 30ZVDWDMZ

137135134Leer en Verbonden 133Week 29ZVDWDMZ

132Leer en Verbonden 131Week 28ZVDWDMZ

130129128Leer en Verbonden 127Week 27ZVDWDMZ
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Wat is de Leer en Verbonden?
Net als de Bijbel, het Boek van
Mormon en de Parel van grote
waarde is de Leer en Verbonden een
van de vier standaardwerken van
de kerk. Dat betekent dat die vier
boeken aanvaard zijn als door God
geïnspireerde Schriftuur. De leden
van de kerk verbinden zich om vol-
gens die Schriften te leven. President

Joseph Fielding Smith heeft als president van het Quorum
der Twaalf Apostelen uitgelegd in welk opzicht de Leer en
Verbonden verschilt van andere Schriftuur:

‘De Bijbel is een geschiedenis die de leringen en geboden
bevat die werden gegeven aan mensen van weleer. Dat geldt
ook voor het Boek van Mormon. Het bevat de leer, de
geschiedenis en de geboden van het volk dat vroeger in dit
werelddeel leefde. 

‘Maar de Leer en Verbonden bevat het woord van God aan
hen die nu hier leven. Het is ons boek. Het behoort aan
de heiligen der laatste dagen. Het is kostbaarder dan goud.
De profeet [Joseph Smith] zegt dat we het hoger moeten
schatten dan de rijkdommen van de hele wereld. Ik vraag
me af of we dat wel doen. Als we het op waarde schatten,
begrijpen en weten wat erin staat, zullen we het hoger
schatten dan rijkdom; het is voor ons van grotere waarde
dan de rijkdommen der aarde.’ (Zie De leer tot zaligmaking,
drie delen, deel 3, p. 170.)

President Gordon B.
Hinckley heeft als
raadgever in het Eerste
Presidium geschreven:
‘De Leer en Verbonden is
unieke Schriftuur.
Het bevat de beginsel-
verklaring van onze
kerk. Hoewel de Leer en
Verbonden geschriften

en uitspraken van diverse oorsprong bevat, is het vooral een
boek met openbaringen, gegeven door middel van de profeet
van deze bedeling [Joseph Smith].

‘Deze openbaringen beginnen met een donderende verklaring
van de veelomvattende doeleinden die God heeft met de
herstelling van zijn belangrijke werk in de laatste dagen:

‘“LUISTER, o gij volk van mijn
kerk, zegt de stem van Hem die
woont in den hoge en wiens ogen
op alle mensen rusten; ja, voorwaar,
Ik zeg: Luister, gij volk van verre;
en gij die op de eilanden der zee
zijt, luistert allen.

‘Want voorwaar, de stem des Heren
is tot alle mensen gericht, en er zal

niemand ontkomen; en er is geen oog dat niet zal zien, noch
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een oor dat niet zal horen, noch een hart dat niet zal worden
doordrongen” (LV 1:1–2).

‘Vanaf die majestueuze opening ontvouwt zich een wonder-
baarlijk leerstellig panorama dat ontspringt aan de bron
van eeuwige waarheid. Een deel ervan is rechtstreekse open-
baring die de Heer aan zijn profeet heeft gedicteerd. Een deel
ervan staat in de taal van Joseph Smith, opgeschreven of
uitgesproken zoals hij door de Heilige Geest is bewogen. Zijn
verslag van gebeurtenissen in diverse omstandigheden is
er ook in opgenomen. Alles bij elkaar vormen zij in belangrijke
mate de leer en de geloofspraktijken van De Kerk van Jezus
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. (. . .) 

‘Het is verbazingwekkend hoeveel verschillende zaken er
in het boek behandeld worden. Er staan beginselen en proce-
dures in betreffende het bestuur van de kerk. Er worden
unieke en opmerkelijke gezondheidsregels gegeven, met een
belofte van zowel lichamelijke als geestelijke zegeningen.
Het verbond van het eeuwig priesterschap wordt beschreven
op een manier die nergens anders in de Schriften gevonden
wordt. De voorrechten en zegeningen – en de beperkingen en
mogelijkheden – van de drie graden van heerlijkheid worden
bekendgemaakt, voortbordurend op de heerlijkheid van
de zon, de maan en de sterren waarvan Paulus in het kort
melding maakt. In duidelijke en meeslepende taal wordt
bekering verkondigd. De juiste manier van dopen wordt
weergegeven. De aard van de Godheid, waarover theologen
zich eeuwenlang het hoofd hebben gebroken, wordt
beschreven in voor iedereen begrijpelijke bewoordingen.
De wet van de Heer met betrekking tot financieel beheer
wordt erin bekendgemaakt, waarbij gesteld wordt hoe fondsen
voor de kerk verkregen en uitgegeven moeten worden.
Het werk voor de doden wordt bekendgemaakt om de zoons
en dochters van God van alle generaties tot zegen te zijn.

‘Als we de Leer en Verbonden lezen, wordt duidelijk dat
Joseph Smith een alomvattend inzicht had in Gods eeuwige
doeleinden.’ (‘The Order and Will of God’, Ensign, januari
1989, pp. 2, 4.)

Waarom is het belangrijk 
dat ik de Leer en Verbonden en 
de kerkgeschiedenis bestudeer?
President Ezra Taft Benson heeft gezegd:

De Leer en Verbonden is de schakel
tussen het Boek van Mormon en
het voortgaande werk van de her-
stelling, verricht door de profeet
Joseph Smith en zijn opvolgers. 

‘In de Leer en Verbonden leren we
over tempelwerk, eeuwige gezinnen,
de graden van heerlijkheid, de
organisatie van de kerk en vele
andere prachtige waarheden van de
herstelling.
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‘“Onderzoekt deze geboden”, zei de Heer over de Leer en
Verbonden, “want ze zijn waar en betrouwbaar, en de
profetieën en beloften die erin staan, zullen alle worden
vervuld.

‘“Wat Ik, de Heer, heb gesproken, heb Ik gesproken, en Ik
verontschuldig Mijzelf niet; en al gaan de hemelen en de
aarde voorbij, mijn woord zal niet voorbijgaan, maar zal geheel
worden vervuld, hetzij door mijn eigen stem, hetzij door de
stem van mijn dienstknechten, dat is hetzelfde” (LV 1:37–38).

Sluitsteen

Deksteen

‘Het Boek van Mormon brengt mensen tot Christus. De Leer
en Verbonden brengt de mens tot Christus’ koninkrijk, De
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen,
de “enige ware en levende kerk op het oppervlak der gehele
aarde” (vs. 30). Ik weet dat dat zo is.

‘Het Boek van Mormon is de “sluitsteen” van onze gods-
dienst, en de Leer en Verbonden, met zijn hedendaagse open-
baringen, de “deksteen”. De Heer heeft zijn goedkeurende
zegel aan zowel de sluitsteen als de deksteen gehecht.’ (Zie
De Ster, juli 1987, p. 77.)

Dit jaar zul je tijdens je studie van de Leer en Verbonden
merken hoe de Heer de waarheden van het evangelie ‘regel
op regel, gebod op gebod’ (LV 128:21) hersteld heeft.
Jouw getuigenis van hedendaagse openbaring zal toenemen
en je zult de profeet Joseph Smith meer gaan waarderen.
Bij je studie van belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis
van de kerk zul je inspirerende voorbeelden van opofferings-
gezindheid en toewijding tegenkomen – mannen en vrouwen
die de Heer kenden en geholpen hebben bij de uitbreiding
van zijn koninkrijk hier op aarde, De Kerk van Jezus Christus
van de Heiligen der Laatste Dagen. Door studie en gebed
zal je geloof in Jezus Christus krachtiger worden en ook je
verlangen om te helpen bij de opbouw van zijn koninkrijk.

8
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De kerk in New York en Pennsylvania
‘New York was in het begin
van de negentiende eeuw
hoofdzakelijk onontgonnen
gebied. Voor wie niet bang
waren voor de enorme taak
om het maagdelijke land
te ontginnen, lagen er veel
mogelijkheden. Onder die
mensen bevond zich het
gezin van Joseph en Lucy
Mack Smith, met hun acht
kinderen. Zij kwamen in

1816 naar Palmyra, niet ver van Rochester.’ (Gordon B.
Hinckley, Truth Restored: A Short History of The Church of Jesus
Christus of Latter-day Saints [1947], p. 1.)

In die situatie was een van die kinderen, Joseph Smith jr.,
op zoek naar de waarheid en werd hij bezocht door God de
Vader en zijn Zoon, Jezus Christus. Die belangrijke open-
baring, waardoor na jaren van duisternis en afvalligheid de
hemelen geopend werden, leidde tot de vertaling van de
tekst op de gouden platen ‘door de gave en macht van God’
(LV 135:3) en de herstelling van het priesterschap, evangelie-
verordeningen, en de kerk van Jezus Christus op aarde.
Toen de kerk hersteld was, werden ondanks de vervolgingen,
zowel in de kerk als van buitenaf, zendelingen uitgezonden
om over de hele wereld het evangelie te verkondigen. 

De Geschiedenis van Joseph Smith is samengesteld aan
de hand van ‘gedeelten uit Joseph Smiths officiële
getuigenis en de geschiedenis, die hij in 1838 schreef en
die vanaf 15 maart 1842 in afleveringen verscheen in het
tijdschrift Times and Seasons te Nauvoo (Illinois).’
(Inleiding van de Parel van grote waarde, p. IV.) 

Ouderling John Taylor, die destijds lid was van het
Quorum der Twaalf Apostelen, heeft geschreven:
‘Joseph Smith, de profeet en 
ziener des Heren, heeft,
Jezus alleen uitgezonderd,
meer gedaan voor het heil
van de mensen in deze
wereld dan enig ander mens
die hier ooit heeft geleefd’
(LV 135:3). In de korte
Geschiedenis van Joseph
Smith staat in de woorden
van de profeet zelf, hoe de herstelling begon. Als je ijverig
bent en bidt, kan je studie van het leven van de profeet
Joseph Smith, de evangeliebeginselen die door hem
geopenbaard zijn en zijn getuigenis van de Heer Jezus
Christus, je leven veranderen. Let er bij het lezen van dat
getuigenis en die geschiedenis op wat voor jongen Joseph
Smith was. Waaruit bleek dat de jonge Joseph Smith de
profeet van de herstelling zou worden?

De Schriften begrijpen
Geschiedenis van Joseph Smith 1

Zich afzijdig houden (vs. 8)
– Niet meedoen
Spitsvondigheid (vs. 9) –
Zogenaamde redenen
aanvoeren om te misleiden
Dogma’s (vs. 9) –
Leerstellingen
Geloofsbelijdenissen
(vs. 19) – Godsdienstige
leerstellingen

Afbreuk doen aan (vs. 1) –
Negatief praten over
De publieke opinie
rechtzetten (vs. 1) –
De geruchten en leugens die
de ronde doen, rechtzetten.
Sekten (vss. 5–6) –
Godsdienstige groeperingen

De Geschiedenis 
van Joseph Smith 1

Joseph Smith 
vertelt zijn eigen verhaal

11
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Geschiedenis van Joseph Smith 1:17 – Het belang
van het eerste visioen

Ouderling James E. Faust heeft als lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen opgenoemd wat we sinds het bezoek
van de Vader en de Zoon aan de profeet Joseph Smith weten
dat we daarvoor niet wisten:

‘Wat zijn we door het eerste visioen te weten gekomen?

‘1. Dat God de Vader een Persoon is, en het bewijs dat de
mens naar het beeld van God gemaakt is.

‘2. Dat Jezus een Persoon is, los van de Vader.

‘3. Dat de Vader gezegd heeft dat Jezus Christus zijn Zoon is.

‘4. Dat Jezus de openbaringen overbrengt, zoals in de Bijbel
wordt aangegeven.

‘5. Dat de belofte van Jakob dat we God om wijsheid kunnen
vragen, vervuld is. 

‘6. Dat er een wezen uit een onzichtbare wereld bestaat dat
Joseph Smith probeerde te vernietigen.

‘7. Dat er een afval heeft plaatsgevonden van de kerk die
Jezus Christus gesticht had – tegen Joseph werd gezegd
dat hij zich bij geen van de sekten moest aansluiten omdat
ze de leringen van mensen verkondigden.

‘8. Joseph Smith werd een getuige voor God en zijn Zoon,
Jezus Christus.’ (Conference Report, april 1984, pp. 92–93;
of Ensign, mei 1984, p. 68.)

Geschiedenis van Joseph Smith 1:19 – ‘Die belijders
[waren] allen verdorven’
Door wat de profeet Joseph Smith meemaakte, werd hem
duidelijk dat er iets mis was met de belijders (de voorgangers
en de leraren) van de godsdiensten van zijn tijd. (Zie De
Geschiedenis van Joseph Smith 1:5–6, 8–10, 12, 21–23.)
President J. Reuben Clark jr. heeft als raadgever in het Eerste
Presidium uitgelegd:

Stoppels (vs. 37) – De droge
stelen die overblijven als het
graan geoogst is
Pestilentie (vs. 45) – Ziekten,
plagen
Literaire prestaties (vs. 64) –
Kennis van vreemde talen
Verlenen, verleend (vss. 69,
72) – Geven, gegeven

Beschimping (vs. 23) – Spot
Sektarische wereld (vs. 26) –
Verschillende kerken of
godsdiensten
Verderfelijk (vs. 28) – Slecht,
schadelijk
Manifestatie (vs. 29) –
Openbaarmaking

‘Dat wil niet zeggen dat er nooit miljoenen godvrezende
mensen zijn geweest (. . .) en dat er in de loop van de eeuwen
geen miljoenen mensen zijn geweest die naar hun maatstaven
eerlijk, oprecht en rechtschapen waren. (. . .) 

‘Maar het wil wel zeggen dat hun systeem op dwaling berust,
zoals de Heer tegen Joseph heeft gezegd.’ (On the Way to
Immortality and Eternal Life [1949], pp. 442–443.)

Geschiedenis van Joseph Smith 1:66 – ‘Een van de
mensen was die zijn kinderen naar die school
stuurde’
In die tijd was het in die streek gebruikelijk dat de plaatselijke
onderwijzer een deel van zijn salaris ontving in de vorm van
kost en inwoning bij zijn leerlingen thuis. 

Geschiedenis van Joseph Smith 1:68–72 – Waarom
hebben de profeet Joseph Smith en Oliver Cowdery
elkaar na hun doop geordend?
President Joseph Fielding Smith heeft uitgelegd dat Johannes
de Doper ‘toen hij het priesterschap bevestigd had, Joseph en
Oliver instructies gaf om in het water af te dalen en elkaar te
dopen. Daarna moesten zij elkaar de handen opleggen en het
priesterschap dat hij hun verleend 
had, opnieuw bevestigen. Er zijn
twee redenen waarom zij dat moes-
ten doen. Ten eerste: het is strijdig
met de orde van de georganiseerde
kerk om vóór de doop het priester-
schap te verlenen. Daarom moesten
ze nadat ze gedoopt waren op de
gebruikelijke manier het priester-
schap op elkaar bevestigen. Ten
tweede: de engel deed voor hen
wat ze zelf niet konden. Er was
geen sterveling die de sleutels van
dat priesterschap droeg. Daarom was het noodzakelijk dat
deze boodschapper, die in het midden des tijds de sleutels
van het Aäronisch priesterschap droeg, gestuurd werd om die
macht over te dragen. Het is strijdig met de hemelse orde dat
degenen die de sluier gepasseerd zijn, officiëren en werken
voor de levenden op aarde, behalve als de mens op aarde die
handelingen niet kan verrichten. Daardoor wordt het nood-
zakelijk dat degenen die de opstanding hebben doorgemaakt,
in hun plaats handelen. Anders zou Johannes gehandeld
hebben volgens de orde die in de kerk gebruikelijk is en zou
hij eerst Joseph Smith en Oliver Cowdery gedoopt hebben en
daarna het Aäronisch priesterschap op hen bevestigd hebben.’
(Essentials in Church History, 27e druk [1950], pp. 57–58.)

Susquehanna
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De Schriften bestuderen  
Werk tijdens je studie van De Geschiedenis van Joseph Smith
1 vier van de volgende opgaven (A–G) uit.

Kennismaken met de jonge
Joseph Smith jr.

Bestudeer De Geschiedenis van Joseph Smith 1:1–20 en doe
het volgende in je notitieboekje: 

1. Noteer de namen van de ouders, broers en zussen van
Joseph Smith.

2. Leg uit waarom Joseph zich afvroeg wat de ware kerk was.

3. Zoek de tekst op waardoor Joseph geïnspireerd werd om
tot de Heer te bidden; je kunt die tekst in je Bijbel
markeren. Leg in je eigen woorden uit wat die tekst
betekent.

4. Noteer drie waarheden die we uit het eerste visioen
kunnen opmaken en die voor jou belangrijk zijn, en leg uit
waarom ze indruk op jou hebben gemaakt. (Raadpleeg
eventueel het onderdeel ‘De Schriften begrijpen’.) 

Tekstenbeheersing – Geschiedenis van
Joseph Smith 1:15–20

Overdenk het verslag van de profeet Joseph Smith van het
eerste visioen in De Geschiedenis van Joseph Smith 1:14–20,
en bespreek dan met een van je ouders of een leider van de
kerk welke kansen, zegeningen en vreugde je misgelopen zou
zijn als Joseph Smith op die lentedag in 1820 niet om leiding
had gebeden. Schrijf een alinea waarin je beschrijft wat je hebt
besproken.

Zoek de feiten

Bestudeer De Geschiedenis van Joseph Smith 1:27–54 en
beantwoord de volgende vragen:

1. Hoeveel tijd was er volgens vers 27 sinds het eerste visioen
verstreken? 

2. Wat verwachtte Joseph Smith toen hij zich op 21 september
1823 in gebed tot de Heer wendde? Wat zegt dat over zijn
geloof?
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3. Hoe heette de boodschapper die op die nacht aan hem
verscheen?

4. Wat profeteerde hij over Josephs naam? Hoe gaat die
profetie in vervulling?

5. Hoe wist Joseph Smith waar de platen begraven waren?

6. Hoe vaak verscheen de boodschapper die nacht en de
volgende dag? Waarom zou hij zo vaak verschenen zijn?

Schrijf je eigen quiz

Lees De Geschiedenis van Joseph Smith 1:66–75 en de voet-
noot met Oliver Cowdery’s beschrijving van de gebeurte-
nissen nog eens door. Schrijf vijf vragen die aan de hand van
die verzen beantwoord kunnen worden; geef bij elke vraag
ook het antwoord. 

Schrijf je getuigenis op

Schrijf als je De Geschiedenis van Joseph Smith gelezen hebt,
in een of twee alinea’s wat je van de profeet Joseph Smith
vindt en van alles wat hij als dienstknecht van Jezus Christus
voor ons gedaan heeft. 

Schrijf een dagboekfragment

Lees, als je in De Geschiedenis van Joseph Smith 1:27–54
gelezen hebt over Moroni’s bezoeken, Moroni 1:1–4 en 10:1–6.
Schrijf een dagboekfragment over hoe jij je gevoeld zou
hebben als jij Moroni was die Joseph Smith bezocht nadat je
1400 jaar gewacht had op de ontdekking en de vertaling van
de platen.

Teken een gebeurtenis

Denk na over alle gebeurtenissen die in De Geschiedenis van
Joseph Smith beschreven worden en maak een tekening
over een gebeurtenis die indruk op je heeft gemaakt. Leg uit
wat zoveel indruk op je heeft gemaakt.

G

F

E

D
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Op de eerste bladzijden van de Leer en Verbonden vind je
een inleiding en achtergrondinformatie. Op het titelblad
staat de naam van het boek, en een korte uitleg over de
inhoud. In de verklarende inleiding staat wat voor een
boek het is en hoe we eraan gekomen zijn. In de chrono-
logische inhoudsopgave staat aangegeven in welke
volgorde de openbaringen zijn ontvangen, met daarbij
de tijd en de plaats. Let er bij het lezen van die eerste
bladzijden op hoe we de Leer en Verbonden gekregen
hebben en waarom de Heer wil dat we hem bestuderen.

De Schriften begrijpen
Getuigenis der twaalf apostelen (. . .)

Verklarende inleiding – De lijst van heilige
geschriften is niet afgerond!

Gezien de ontwikkeling van de Leer
en Verbonden is het duidelijk dat we
niet moeten denken dat de officiële
Schriftuur van de kerk (die we vaak
de ‘standaardwerken’ noemen) een
afgerond geheel is. In veel christelijke
kerken wordt gezegd dat de Bijbel
alles bevat wat God tot de mensheid
gezegd heeft en dat openbaring is

opgehouden. President Hugh B. Brown heeft als raadgever in
het Eerste Presidium gezegd: ‘Toen Joseph Smith uit het bos
kwam waar hij [het eerste visioen] had gekregen, had hij ten
minste vier fundamentele waarheden geleerd, die hij aan de
wereld bekend maakte: ten eerste dat de Vader en de Zoon
afzonderlijke en individuele Personen zijn; ten tweede dat de
Schriftuur niet afgerond is; ten derde dat de mens werkelijk
naar het beeld van God geschapen is; en ten vierde dat het
communicatiekanaal tussen de aarde en de hemel openstaat,
en dat er nog steeds openbaringen gegeven worden.’
(Conference Report, september – oktober 1967, p. 120.)

Genade (13e lijn) – Gave en macht
Bevoegde vergaderingen (25e lijn) – Officiële bijeenkomsten

De inleiding tot de 
Leer en Verbonden

Kennismaken met het boek

Ouderling Bruce R. McConkie,
voormalig lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen, heeft uitgelegd
welk effect het ontbreken van
openbaring heeft op het inzicht van
de wereld in de Bijbel: ‘Laat het
bekend zijn dat als mensen menen dat
de Schriftuur voltooid is; als ze zich
geestelijk proberen te voeden met
slechts de profetieën uit het verleden;

als ze geen profeten en apostelen hebben om hun het levende
woord door te geven; als ze geen nieuwe openbaringen meer
ontvangen – dan zijn ze niet meer in staat om openbaringen
uit het verleden te interpreteren en te begrijpen. De profetieën
uit het verleden kunnen alleen begrepen worden door levende
profeten die begiftigd zijn met macht van omhoog en wier
verstand verlicht is door dezelfde Heilige Geest die de auteur
is van de woorden van weleer. Mensen die geen openbaringen
ontvangen, bewandelen de enige weg die voor hen openstaat:
ze wenden zich tot uitleggers, schriftgeleerden, voorgangers
en theologen die hun vertellen wat het woord van weleer
betekende, en die hun beslissingen eerder nemen op basis
van intellect dan van spiritualiteit.’ (The Mortal Messiah:
From Bethlehem to Calvary, vier delen [1979–1981], deel 1,
pp. 275–276.) 

De Schriften bestuderen  
Bestudeer de inleiding van de Leer en Verbonden en maak
opgave A of B. 

Zoek naar antwoorden

Bestudeer de verklarende inleiding en de chronologische
inhoudsopgave, en beantwoord de volgende vragen:

1. Waarom werden deze openbaringen gegeven?

2. In welke jaren werden meer dan zeventig van de open-
baringen ontvangen? Waarom zouden er in die jaren zoveel
gegeven zijn?

3. Waarom zou de Heer niet alle openbaringen tegelijk aan
Joseph Smith gegeven hebben?

Hoe zou het zijn als . . .?

Leg aan de hand van de inleiding uit hoe het zou zijn als er
geen levende profeten waren die hedendaagse openbaringen
zouden ontvangen.

B

A
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In het voorwoord van een boek legt de schrijver uit
waarom het boek is geschreven. Leer en Verbonden 1 is het
voorwoord van de Heer bij het boek met zijn openbaringen
in deze laatste dagen. Veel mensen weten niet dat de Heer
hedendaagse profeten heeft geroepen die openbaringen
van Hem ontvangen. Er zijn zelfs leden van de kerk die
niet veel aandacht besteden aan wat de levende profeten
zeggen. Let er bij het lezen van deze afdeling op tot
wie de Heer spreekt, waarvoor Hij waarschuwt en
waarom Hij deze openbaring gegeven heeft. Het zijn
belangrijke thema’s die door het hele boek heen herhaald
zullen worden.

De Schriften begrijpen

Leer en Verbonden 1:6 – ‘Mijn voorwoord op het
boek van mijn geboden’
President Joseph Fielding Smith heeft uitgelegd:

‘Afdeling 1 in de Leer en Verbonden
is niet de openbaring die het eerst
ontvangen werd, maar hij heeft die
plaats in het boek gekregen omdat de
Heer haar gegeven heeft als voor-
woord op het boek van zijn geboden.
De Leer en Verbonden is beslist
bijzonder en boeiend voor iedereen
die gelooft dat dit het enige boek is
dat de eer te beurt is gevallen

een voorwoord van de Heer te krijgen. Dat is echter logisch
want het is, zoals Hij verklaard heeft, zijn boek. Het is niet
geschreven door Joseph Smith, maar het is gedicteerd door
Jezus Christus, en het bevat zijn woord en dat van de Vader
tot de kerk en de hele wereld dat geloof in God, bekering van
zonde en lidmaatschap van zijn kerk gegeven kan worden
aan iedereen die gelooft, en dat het nieuw en eeuwigdurend
verbond opnieuw kan worden gevestigd.

Leer en Verbonden 1
Een voorwoord van de Heer – 

een waarschuwende stem

‘Die openbaring die we kennen als afdeling 1, werd gegeven
op 1 en 2 november 1831 tijdens de prachtige conferentie in
Hiram (Ohio) toen overwogen werd de geboden te publiceren.
De Heer hechtte hier zijn goedkeuring aan de publicatie van
zijn woord, want Hij verlangde ernaar dat zijn wil zou worden
bekendgemaakt. Het evangelie was hersteld, en de ouder-
lingen van de kerk waren uitgezonden om eeuwig heil te
verkondigen aan een ongelovige wereld, opdat de mensen de
weg naar Gods koninkrijk zouden terugvinden. Dit voor-
woord hechtte goddelijke bevestiging aan de openbaringen
en daardoor kregen de openbaringen meer kracht dan anders
het geval geweest zou zijn, en zouden ze indruk maken op
iedereen die ze las, vooral op de leden van de kerk met hun
opdracht om de geboden in de openbaringen na te leven.’
(Church History and Modern Revelation, twee delen [1953],
deel 1, pp. 251–252.)

Meer informatie over de Leer en Verbonden en het Boek
der geboden is te vinden in ‘Geschiedenis van de Leer en
Verbonden’ in dit lesboek (blz. 239).

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 1 en maak opgave D en twee
van de andere opgaven (A–C).

Raak vertrouwd met de samenvatting
van de verzen

Lees de samenvatting die vóór het eerste vers van Leer en
Verbonden 1 staat aandachtig door. Noteer in je notitieboekje
twee onderwerpen uit de samenvatting waarover je meer te
weten wilt komen. Als je Leer en Verbonden 1 gelezen hebt,
vat je samen wat je over die beide onderwerpen te weten bent
gekomen.

A

15

34190_120_BODY.pdf   20 5/20/16   8:03 AM



Stel vast: wie, wat, wanneer,
en waarom

1. Maak in je notitieboekje een overzicht van vier kolommen
met boven de kolommen de volgende kopjes:

2. Vul aan de hand van je studie van Leer en Verbonden 1 het
overzicht in met de antwoorden op die vragen.

3. Stel dat je een gezinsavondles over die verzen zou moeten
geven. Wat zou het belangrijkste zijn dat je je huisgenoten
zou willen inprenten?

Hoe we de rampspoed kunnen
overleven

In Leer en Verbonden 1:1–16 waarschuwde de Heer voor
rampspoed die over de goddelozen zou komen. In de verzen
17–30 legde Hij uit wat Hij doet om ons van die rampen te
redden. Aan de hand van de verzen 31–39 kunnen we
begrijpen wat we moeten doen opdat de Heer ons van onze
zonden kan verlossen.

1. De Heer wist dat er rampen zouden komen over de
bewoners van de aarde. Wie riep Hij om ons te helpen?
(Zie vss. 17–18.)

2. Wat moesten zij doen? (Zie vss. 19–23.)

3. Wat deed de Heer om te zorgen dat ze volbrachten waartoe
ze waren geroepen? (Zie vss. 24–30.)

4. Hoe succesvol waren de dienstknechten van de Heer in het
volbrengen van hun deel?

5. Wat moeten wij doen om profijt te hebben van wat de Heer
heeft gedaan? (Zie vss. 31–39.)

6. Hoe goed doe jij jouw deel?

Tekstenbeheersing – 
Leer en Verbonden 1:37–38

Stel dat een vriend of vriendin van je klaagt dat hij of zij voor
het seminarie de Leer en Verbonden moet lezen. Hij of zij
zegt: ‘Er staan helemaal niet zulke goede verhalen in als in
het Boek van Mormon. Waarom moet ik trouwens al die
openbaringen lezen?’ Schrijf wat je zou antwoorden aan de
hand van wat je in Leer en Verbonden 1 te weten bent
gekomen. Geef een paar voorbeelden uit je eigen leven of van
wat je hebt gezien en waaruit blijkt dat wat de Heer in de
verzen 37–38 gezegd heeft, waar is.

D

C

Wat zou er
volgens 
de Heer

gebeuren?

Tot wie 
spreekt 

de Heer?

Wanneer zou 
het volgens 

de Heer
gebeuren?

Waarom 
zou het 

gebeuren?

B

Op 21 september 1823
vroeg Joseph Smith om
goddelijke openbaring om
te weten te komen wie hij
in de ogen van de Heer
was. (Zie De Geschiedenis
van Joseph Smith 1:29.)
In antwoord op zijn gebed
verscheen de engel Moroni
aan hem in de slaapkamer
van zijn ouderlijk huis.

Moroni heeft de jonge profeet die hele nacht onderwezen.
Leer en Verbonden 2 bevat slechts een klein deel van alles
wat Moroni vertelde. (Zie De Geschiedenis van Joseph
Smith 1:30–54; de vervulling van Moroni’s profetie staat
in LV 110 en zal bij die afdeling bestudeerd worden.) Denk
er tijdens je studie van deze afdeling over na waarom
die openbaring in de Leer en Verbonden is opgenomen. 

De Schriften begrijpen

Leer en Verbonden 2:1 – ‘Ik zal u het priesterschap
openbaren’

‘Joseph en Oliver waren al in 1829
tot het Melchizedeks priesterschap
geordend en hun was toen ook al
apostolische macht verleend. Hoe kan
het dan dat Elia het priesterschap zou
openbaren? Welnu: Elia werd in 1836
gezonden [zie LV 110:13–16] om de
sleutels van het priesterschap en de

verzegelbevoegdheid bekend te maken die in deze bedeling
nog niet helemaal begrepen of nog niet volledig gebruikt
werden. Elia herstelde de sleutels waardoor gezinnen die
volgens de patriarchale orde [van het Melchizedeks priester-
schap] georganiseerd waren, door de bevoegdheden die Elia
had overgedragen, voor eeuwig verzegeld konden worden.’
(Joseph Fielding McConkie en Robert L. Millet, Joseph Smith:
The Choice Seer [1996], p. 187.)

Leer en Verbonden 2
Het bezoek van Moroni

16

34190_120_BODY.pdf   21 5/20/16   8:03 AM



Leer en Verbonden 2:1 – In welk opzicht zal de
wederkomst van Jezus Christus ‘groot en geducht’
zijn?
Met betrekking tot deze profetie van Maleachi die door
Moroni werd aangehaald, heeft president Joseph Fielding
Smith gezegd: ‘De grote en geduchte dag des Heren, zo zegt
deze profetie, is de dag waarop onze Heer op de wolken des
hemels zal komen, met grote heerlijkheid, en wraak zal
nemen op de goddelozen. Het zal een vreselijke dag zijn voor
allen die zich niet bekeerd hebben en vol zonden zijn, maar
voor de rechtvaardigen zal het een dag van vrede en zaligheid
zijn. Voordat die dag komt, zal echter, door de herstelling van
het gezag van Elia, een groots werk worden verricht dat zo
machtig is, dat het de aarde voor verwoesting zal behoeden,
of voor de vervloeking die haar anders zou treffen.’ (De leer
tot zaligmaking, deel 2, pp. 103–104.)

Leer en Verbonden 2:2 – Wat zijn de ‘aan de
vaderen gedane beloften’?
Ouderling Joseph Fielding Smith heeft als lid van het
Quorum der Twaalf Apostelen geschreven: ‘Deze uitdrukking
heeft te maken met bepaalde beloften die gedaan waren aan
degenen die stierven zonder kennis van het evangelie, en
zonder de mogelijkheid om de verhogende verordeningen ter
verzegeling van het priesterschap te ontvangen. Volgens die
beloften behoren de kinderen in de laatste dagen al die
verordeningen voor de doden te verrichten .’ (‘The Promises
Made to the Fathers’, Improvement Era, juli 1922, p. 829.)

Leer en Verbonden 2:3 – Waarom zou de aarde
‘volkomen worden verwoest’ als Elia niet kwam?
President Joseph Fielding Smith schreef: ‘Waarom zou de
aarde worden verwoest? Eenvoudig omdat wij allemaal, zonder
verbindende schakel tussen de vaders en de kinderen – het
werk voor de doden – verworpen zullen worden; dan zal heel
Gods werk zijn doel missen en teniet worden gedaan [zie
LV 128:15–18]. Dergelijke omstandigheden zullen zich natuur-
lijk niet voordoen.’ (De leer tot zaligmaking, deel 2, pp. 111–112.) 

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 2 en maak opgave A.

Vergelijk de verslagen

In Leer en Verbonden 2 staat Moroni’s herformulering
van Maleachi 4:5–6. Door de twee verslagen te vergelijken,
kunnen we een aantal belangrijke inzichten verkrijgen.
(Raadpleeg ‘De Schriften begrijpen’ als je hulp nodig hebt.)
1. Vergelijk Maleachi 4:5 met Leer en Verbonden 2:1. Wat zou

Elia volgens Moroni doen wat niet in Maleachi staat?
Wat betekent dat?

2. Vergelijk Maleachi 4:6 met Leer en Verbonden 2:2. Wat zou
Elia doen om de harten van de vaders en de kinderen tot
elkaar te wenden?

3. Vergelijk Maleachi 4:6 met Leer en Verbonden 2:3.
Waaruit bestond de ‘ban’? Wat betekent dat?

4. Leg in twee of drie zinnen uit welke invloed de komst van
Elia op jouw leven heeft gehad of zal hebben.

A

Martin Harris verloor de eerste 116 bladzijden van het
manuscript met de vertaling die de profeet Joseph Smith
van de gouden platen had gemaakt. Leer en Verbonden 3
en Leer en Verbonden 10 zijn openbaringen die de profeet
Joseph ontving vanwege dat verlies. In afdeling 3 vertelde
de Heer aan Joseph Smith wat hij verkeerd had gedaan en
onderwees Hij hem in belangrijke waarheden met
betrekking tot zijn roeping als profeet. Stel je voor hoe de
profeet zich voelde toen hij die openbaring ontving. 

De Schriften begrijpen

Leer en Verbonden 3:12 – Waarom werd
Martin Harris door de Heer een ‘gaddeloos mens’
genoemd?

Terwijl Martin Harris de vertaling van
de profeet Joseph Smith van het Boek
van Mormon opschreef, smeekte hij
Joseph om aan de Heer te vragen of hij
de vertaalde bladzijden mocht laten
zien aan zijn vrouw en anderen die
blijkbaar dachten dat Martin misleid
was. De profeet Joseph legde uit wat er
gebeurde: ‘Ik vroeg het, en het ant-

woord was dat het niet mocht. Maar hij was met dat antwoord
niet tevreden en wilde dat ik het weer vroeg. Dat deed ik, en
ik kreeg hetzelfde antwoord. Nog was hij niet tevreden en
drong erop aan dat ik het nog eens vroeg. Na veel aandringen
vroeg ik het de Heer opnieuw, en hij kreeg toestemming om
de geschriften mee te nemen, op bepaalde voorwaarden. Die
voorwaarden waren dat hij ze alleen aan zijn broer, Preserved
Harris, zijn eigen vrouw, zijn ouders en aan mevrouw Cobb,

Leer en Verbonden 3
De profeet leert een belangrijke les
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een zuster van zijn vrouw, mocht laten zien. Overeenkomstig
dat laatste antwoord eiste ik van hem dat hij een plechtig
verbond met me zou sluiten dat hij niet anders zou doen dan
hem gezegd was. Dat deed hij. Hij ging de verplichting aan
die ik van hem eiste, nam de geschriften mee en vertrok.
Maar ondanks de belangrijke beperkingen die hem waren
opgelegd en de ernst van het verbond dat hij met mij had
gesloten, toonde hij ze toch aan anderen. Door een list namen
zij ze van hem af, en tot op de dag van vandaag zijn ze niet
teruggevonden.’ (History of the Church, deel 1, p. 21.)

Zie ‘Mensen en begrippen in de Leer en Verbonden’ (p. 237)
voor meer informatie over Martin Harris.

Leer en Verbonden 3:14 – Welke ‘voorrechten’
raakte de profeet Joseph Smith voor enige tijd
kwijt?
Toen de 116 bladzijden van het manuscript verloren waren,
verscheen Moroni aan Joseph Smith en nam de platen en
de Urim en Tummim mee, maar hij beloofde Joseph dat hij,
als hij zich bekeerde van het feit dat hij de raad van de Heer
niet had opgevolgd, toestemming zou krijgen om verder
te gaan met de vertaling. (Zie Kerkgeschiedenis in de volheid der
tijden, pp. 48–49.) 

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 3 en maak twee van de
volgende opgaven (A–C).

Zoek de les

De profeet Joseph Smith was erg ondersteboven van het
verlies van de 116 bladzijden. Lees Leer en Verbonden 3:1–8
nog eens door en schrijf op wat je uit die verzen duidelijk
wordt over wat de Heer aan de hand van die gebeurtenis aan
de profeet duidelijk wilde maken. Verduidelijk je antwoord
met woorden en zinsdelen uit die verzen. 

Keuzen en gevolgen

Martin Harris was een belangrijke hulp voor de jonge profeet
geweest, en Joseph Smith wilde hem natuurlijk ook helpen.
Verdeel een bladzijde in je notitieboekje in drie kolommen en
maak aan de hand van Leer en Verbonden 3:1–15 de volgende
lijstjes:

1. Noteer in de eerste kolom wat de profeet Joseph Smith
volgens de Heer verkeerd deed in zijn poging om het
Martin Harris naar de zin te maken, en wat de gevolgen
van die keuzen zouden zijn.

2. Noteer in de tweede kolom wat de profeet Joseph Smith
volgens de Heer had moeten doen of laten, en wat daarvan
de zegeningen geweest zouden zijn.

3. Noteer in de derde kolom welke keuzen van jonge mensen
in deze tijd lijken op de fouten die Joseph Smith maakte
(zie vooral vss. 4, 6–7) en leg uit wat de gevolgen daarvan
zijn. Leg uit waarom het beter met ons zal gaan als we de
raad van de Heer in vers 8 opvolgen.

B

A

Zoek de doeleinden van de Heer

In Leer en Verbonden 3:19–20 vertelt de Heer waarom de
platen van het Boek van Mormon bewaard waren gebleven.
Noteer welke redenen je in die verzen vindt en leg uit wat
er sinds die openbaring in 1828 gebeurd is om die doeleinden
te verwezenlijken.

Wat is er nodig om een succesvolle dienstknecht van de
Heer te worden? Elke voltijdzendeling leert dat Leer en
Verbonden 4 die vraag beantwoordt. Hoewel die afdeling
slechts zeven verzen telt, heeft president Joseph Fielding
Smith gezegd: ‘Er staan voldoende adviezen en instructies
in om die je leven lang te kunnen bestuderen. Niemand
beheerst het al helemaal. Het was niet bedoeld als een
persoonlijke openbaring aan Joseph Smith, maar aan ieder-
een die zich in de dienst van God wil begeven.’ (Church
History and Modern Revelation, deel 1, p. 35.)

De Heer vergeleek zendingswerk met graan oogsten

De Schriften begrijpen

Leer en Verbonden 4 – De vader van Joseph Smith
Zie ‘Mensen en begrippen in de Leer en Verbonden’ als je
meer over Joseph Smith sr. te weten wilt komen.

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 4 en maak opgave A en B.

Zoek de antwoorden

Beantwoord in je notitieboekje de volgende vragen aan de
hand van wat je in Leer en Verbonden 4 leert:

A

M
ar

ile
e 

B.
 C

am
pb

el
l

Leer en Verbonden 4
Je voorbereiden om de Heer te dienen

C
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1. Wat wordt er vereist van wie geroepen zijn de Heer te
dienen? (Zie vs. 2.)

2. Welke zegening wordt er beloofd aan wie de Heer op die
manier dienen? (Zie vss. 2, 4.)

3. In welk opzicht lijkt het wonderbaar werk op oogsten?
(Zie vss. 1, 4.)

4. Hoe weet iemand of hij of zij geroepen is om te dienen?
(Zie vs. 3.)

5. Welke vijf eigenschappen maken iemand geschikt om te
dienen? (Zie vs. 5.)

6. Wat moet een dienstknecht van de Heer, behalve de vier
genoemde deugden, niet vergeten? (Zie vs. 5.)

7. Wat kun jij doen als je wilt dienen maar niet alle
eigenschappen bezit? (Zie vs. 7.)

Test de belofte

1. Kies een van de eigenschappen in Leer en Verbonden 4 die
je beter zou willen ontwikkelen. Schrijf die op een kaartje
en hang dat ergens op waar je het vaak ziet. Vraag de Heer
elke dag, zoals in Leer en Verbonden 4:7 staat, of Hij je
wil helpen die eigenschap te ontwikkelen. Schrijf minstens
een week lang elke dag een alinea in je dagboek over
je vooruitgang in de ontwikkeling van die eigenschap.

2. Vat aan het einde van de week je ervaringen samen in je
notitieboekje.

Martin Harris bekeerde zich van zijn ongehoorzaamheid
waardoor 116 vertaalde bladzijden van het Boek van
Mormon verloren waren gegaan (zie Leer en Verbonden
3), maar hij wilde nog steeds een tastbaar bewijs dat
de profeet Joseph Smith de platen echt in zijn bezit had.
In tegenstelling tot wat veel mensen in de wereld geloven,
zorgt de Heer altijd voor een bewijs om de waarheden
waarin zijn dienstknechten onderwijzen, te onderbouwen.
Dat bewijs wordt vaak geleverd door speciaal geroepen
getuigen. De Heer heeft beloofd: ‘Op de verklaring van
twee getuigen of van drie zal iedere zaak vaststaan’
(2 Korintiërs 13:1). In het Boek van Mormon staat een
profetie dat de platen ‘door de macht Gods’ (2 Nephi
27:12) aan drie getuigen zouden worden getoond. In Leer
en Verbonden 5 kreeg Martin Harris de belofte dat zijn
verlangen ingewilligd zou worden en dat hij een van
die getuigen zou zijn als hij aan bepaalde voorwaarden
voldeed. Leer en Verbonden 17 is een openbaring aan

Leer en Verbonden 5
Er worden getuigen van 

het Boek van Mormon beloofd

B

de drie mannen die de bijzondere getuigen werden. Let er
bij het lezen van die afdelingen op waarom de Heer aan de
profeet Joseph Smith geen toestemming gaf om de platen
aan iedereen te laten zien.

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 5 en maak twee van de
volgende opgaven (A–C).

Leg het uit aan een vriend of vriendin

Stel dat je het met een vriend of vriendin over het Boek van
Mormon hebt en dat hij of zij vraagt of de gouden platen in
een museum liggen. Leg aan de hand van Leer en Verbonden
5:1–9 uit waarom de engel Moroni de platen terugnam toen
Joseph Smith de vertaling voltooid had. 

Schrijf een definitie

Leer en Verbonden 5:10–16 gaat over drie getuigen die
zouden getuigen dat het Boek van Mormon waar was.

1. Schrijf aan de hand van je studie van die verzen een een-
voudige definitie van het woord getuige zodat een kind in
het jeugdwerk zou kunnen begrijpen waarom die mannen
getuigen werden genoemd.

2. Lees Leer en Verbonden 5:25 en ‘Het getuigenis der drie
getuigen’ voorin het Boek van Mormon nog eens door.
Leg uit wat het voor jou betekent te weten dat die mannen
de platen hebben gezien en getuigd hebben dat het Boek
van Mormon waar is. 

Wat zal er gebeuren als . . .

In Leer en Verbonden 5:16–24 heeft de Heer diverse beloften
gedaan aangaande wat er zou gebeuren als de mensen
bepaalde dingen wel of niet zouden doen.

1. Wat beloofde de Heer aan degenen die in zijn woorden
geloofden? (Zie vs. 16.)

2. Wat zou er gebeuren als de mensen hun hart verhardden
en zich niet bekeerden? (Zie vss. 18–20.)

3. Wat moest Joseph Smith van de Heer doen? Wat zou er
gebeuren als hij gehoorzaamde? (Vss. 21–22.)

4. Wat moest Martin Harris van de Heer doen? Wat zou er
gebeuren als hij gehoorzaamde? (Zie vs. 24.)

C

B

A
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David Whitmer
Martin Harris

Oliver Cowdery
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Hoe beantwoordt God onze gebeden? In Leer en
Verbonden 6 kreeg Oliver Cowdery te horen hoe zijn
gebeden beantwoord waren. Als je begrijpt wat de Heer
tegen Oliver zei, kun je de antwoorden op jouw gebeden
herkennen. Het is heerlijk om de vrede te voelen die
Oliver voelde toen hij bad over de profeet Joseph Smith.

De Schriften begrijpen

Leer en Verbonden 6 – Wie was Oliver Cowdery?
Zie ‘Mensen en begrippen in de Leer en Verbonden’ (p. 238)
als je meer over Oliver Cowdery te weten wilt komen.

Leer en Verbonden 6:2 – De macht van het woord
Voor de beschrijving van de macht van zijn woord gebruikte
de Heer een aantal indrukwekkende vormen van beeldspraak.
We kunnen het denkbeeld dat Gods woord machtig is
gemakkelijk begrijpen omdat door zijn woord alles vanuit
de hemelen naar het hart van de mensen wordt gebracht.
Het zinsdeel ‘scherper dan een tweesnijdend zwaard, om
vaneen te scheiden zowel gewrichten als merg’ beschrijft op
een beeldende manier hoe Gods woord kan doordringen tot
het hart van een mens. (Zie ook 1 Nephi 16:1–2.) 

Leer en Verbonden 6:6 – ‘De zaak van Zion’
Het woord Zion wordt in de Leer en Verbonden op ver-
schillende manieren gebruikt. (Zie ‘Mensen en begrippen in
de Leer en Verbonden’, p. 240.) Maar het verwijst steeds naar
de inspanningen van Heer om een volk op de been te brengen
dat in rechtschapenheid bij Hem kan verblijven. ‘De zaak
van Zion voort (. . .) brengen en (. . .) vestigen’ betekent dat het

Leer en Verbonden 6
Het getuigenis van de Geest

evangelie verkondigd wordt en de rechtschapenheid van de
heiligen toeneemt.

Leer en Verbonden 6:10–11 – Welke gave kreeg
Oliver Cowdery?
De gave die de Heer aan Oliver Cowdery gaf, was de geest
van openbaring. (Zie LV 8:3–4.) President Joseph Fielding
Smith heeft gezegd: ‘Het moest hem beschermen als dat
nodig was, het zou hem verlossen uit de handen van zijn
vijanden en hem beschermen voor de verwoester.’ (Church
History and Modern Revelation, deel 1, p. 52.)

Leer en Verbonden 6:14–24 – Welk getuigenis had
Oliver Cowdery ontvangen?
De profeet Joseph Smith heeft geschreven: ‘Toen we die
openbaring ontvangen hadden, vertelde Oliver Cowdery dat
hij op een avond, toen hij bij mijn vader in de kost was
gekomen en de familie met hem gesproken had over het feit
dat ik de platen verkregen had, naar bed was gegaan en de
Heer gevraagd had of dat allemaal waar was. En de Heer had
hem duidelijk gemaakt dat het waar was. Maar hij had het
helemaal geheim gehouden en tegen niemand gezegd; dus na
die openbaring wist hij dat het werk waar was, want geen
levend wezen was op de hoogte waarvan in de openbaring
sprake was, alleen God en hijzelf.’ (History of the Church,
deel 1, p. 35.)

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 6 en maak twee van de
volgende opgaven (A–C).

Maak een vergelijking

In Leer en Verbonden 6 gebruikte de Heer beeldspraak, of
symbolen, om belangrijke waarheden duidelijk te maken.
Neem de volgende zinsdelen over in je notitieboekje en maak
ze dan af aan de hand van de verzen 1–5:

1. De boodschap van het evangelie is als een zwaard omdat . . .

2. Een zending is als werken op een boerderij want . . .

3. Bidden is als kloppen op een deur want . . .

Hoe je rijk en gelukkig kunt zijn

1. Vergelijk Leer en Verbonden 6:7, 13 met wat Nephi in
1 Nephi 11:21–23 te weten kwam. Leg uit wat je leert over
de manier waarop je rijk en gelukkig kunt zijn.

2. In welk opzicht verschilt wat er in die teksten staat over
rijk en gelukkig zijn van wat de wereld daarover denkt?

3. Waarom zouden wereldse rijkdommen niet de vreugde
met zich meebrengen die de Heer ons aanbiedt?

4. Leg in ongeveer twee zinnen uit wat de gave van heil en
eeuwig leven jou waard is.

Begrijpen hoe je openbaring ontvangt

1. Leg aan de hand van Leer en Verbonden 6:14–24 uit hoe
Oliver Cowdery wist dat Joseph Smith werkelijk door God
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geroepen was. (Zie zo nodig ook het onderdeel
‘De Schriften begrijpen’.)

2. Kies twee verzen van Leer en Verbonden 6:14–24 die
indruk op je gemaakt hebben en beschrijf hoe jij die
verzen kunt toepassen om zelf openbaring te ontvangen.

Gedurende de maand april 1829 zette de profeet Joseph
Smith de vertaling van de tekst op de platen voort
met Oliver Cowdery als zijn schrijver. De profeet beschreef
de omstandigheden die tot die openbaring leidden: ‘Er
ontstond een verschil van mening tussen ons over het 

verslag van Johannes de
apostel, die in het Nieuwe
Testament genoemd wordt
[zie Johannes 21:20–23]
over de vraag of hij gestor-
ven is of in leven bleef.
We kwamen overeen dat
we het door middel van de
Urim en Tummim zouden
uitzoeken. (History
of the Church, deel 1,
pp. 35–36.)

Let er bij het lezen van Leer en Verbonden 7 op wat de
apostelen Johannes en Petrus het liefste wilden. Wat wilde
Johannes dat nog belangrijker was dan wat hij daarvóór
had gedaan? Wat zou jij zeggen als de Heiland jou vroeg
wat je het liefste wilde?

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 7 en maak opgave A.

Beantwoord in één zin

In de inleiding tot Leer en Verbonden 7 staat wat Joseph
Smith en Oliver Cowdery aan de Heer vroegen. (Zie ook de
inleiding tot LV 7 in deze studiegids.) Geef aan de hand
van afdeling 7 in één zin antwoord op elk van de volgende
vragen:

1. Wat was het verschil tussen het verlangen van Johannes en
dat van Petrus?

2. Wat leer je uit deze afdeling over het belang van
evangelieverkondiging?

3. Wat leer je over rechtschapen verlangens?

A

Leer en Verbonden 7
Een verborgen verslag 

van Johannes de Openbaarder
De grote zegening van persoonlijke openbaring door de
Heilige Geest staat ter beschikking aan de getrouwen.
In Leer en Verbonden 6 werd aan Oliver Cowdery de gave
van openbaring beloofd, en in het bijzonder de macht om
oude verslagen te vertalen. Zoals Oliver echter merkte,
is voor het ontvangen van openbaring meer nodig dan er
alleen maar om vragen. Ouderling S. Dilworth Young
heeft als lid van de Zeventig gezegd: ‘Ik kan tot u getuigen
dat u geen groter, spannender en vreugdevoller avontuur
zult beleven dan wanneer u erachter komt hoe u de Geest
moet interpreteren als Hij tot u van de waarheid getuigt.
(. . .) Wij moeten ontdekken welke techniek de Geest
gebruikt om ons iets toe te fluisteren. We moeten het leren
horen, begrijpen, en te weten komen wanneer het gebeurt,
en dat duurt soms lang.’ (Conference Report, april 1959,
p. 59.) Let bij het lezen van Leer en Verbonden 8–9 op
wat Oliver Cowdery werd gezegd dat hij moest doen
om de macht tot vertalen te krijgen, en waarom hij niet in
staat was om ermee door te gaan. Let ook op wat we
uit deze openbaringen leren over de vraag hoe we zelf
openbaring kunnen ontvangen.

De Schriften begrijpen

Mozes scheidde de Rode Zee door de geest van openbaring

Leer en Verbonden 8:6–8 – ‘De gave van Aäron’
President Joseph Fielding Smith heeft gezegd: ‘Er werd nog
een gave aan Oliver Cowdery geschonken, en dat was de

Leer en Verbonden 8–9
Openbaring ontvangen en herkennen
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gave van Aäron. Net als Aäron, die met zijn staf in de hand
als woordvoerder van Mozes optrad, moest Oliver Cowdery
voor Joseph Smith optreden. Alles wat hij de Heer door
de macht van die gave aan de Heer vroeg, zou ingewilligd
worden als hij het vroeg in geloof en wijsheid. Oliver werd
gezegend met de grote eer om met Joseph Smith de sleutels
van deze bedeling te dragen, en hij werd, net als Aäron,
woordvoerder bij talloze gelegenheden. Oliver was degene
die in deze bedeling de eerste openbare leerrede gaf.’
(Church History and Modern Revelation, deel 1, p. 52.) 

Leer en Verbonden 9:7–9 – Veroorzaakt de Geest
altijd een brandend gevoel van binnen?

Ouderling Dallin H. Oaks, lid van het
Quorum der Twaalf Apostelen, heeft
uitgelegd:

‘Onderwezen worden door de Geest is
niet iets passiefs. Vaak kunnen we pas
met de Heer communiceren als we
zaken met ons eigen verstand hebben
bestudeerd. Daarna ontvangen we er
een bevestiging van.

‘De Heer heeft dat proces in april 1829 in Harmony
(Pennsylvania) aan Oliver Cowdery uitgelegd in een andere
openbaring. De Heer beschreef waarom Oliver niet in staat
was geweest het Boek van Mormon te vertalen:

‘“Zie, u hebt het niet begrepen; u hebt verondersteld dat Ik
het u zou geven, terwijl u niet verder dacht dan alleen Mij te
vragen.

‘“Maar zie, Ik zeg u dat u het in uw gedachten moet uitvorsen;
daarna moet u Mij vragen of het juist is, en indien het juist is,
zal Ik uw boezem in u doen branden; bijgevolg zult u voelen,
dat het juist is.” (LV 9:7–8; cursivering toegevoegd.)

‘Dit zou wel eens de belangrijkste en slechtst begrepen lering
in de hele Leer en Verbonden kunnen zijn. De leringen van
de Geest komen vaak tot ons als gevoelens. Dat feit is van het
allergrootste belang, en toch begrijpen sommigen niet wat
het betekent. Ik heb mensen ontmoet die zeiden dat ze nooit
een getuigenis van de Heilige Geest hadden ontvangen omdat
zij nog nooit hun boezem hadden voelen branden. 

‘Wat betekent “een brandend gevoel in uw boezem”? Moet
dat een gevoel van calorische warmte zijn, zoals bij een ver-
branding? Als het dat betekent, heb ik nog nooit een brandend
gevoel in mijn boezem gehad. Het woord “brandend” in de
Schriften geeft een gevoel van troost en vrede aan. Dat is het
getuigenis dat velen ontvangen. Dat is de manier waarop
openbaring werkt.

‘De stille, zachte stem is werkelijk “stil” en “zacht”.’ (‘Teaching
and Learning by the Spirit’, Ensign, maart 1997, p. 13.)

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 8–9 en maak opgave A en
opgave B of C.

Tekstenbeheersing – Leer en
Verbonden 8:2–3

Ouderling Boyd K. Packer, lid van 
het Quorum der Twaalf Apostelen, 
heeft gezegd: ‘Als apostel luister 
ik naar dezelfde inspiratie, uit dezelfde
bron en op dezelfde manier als ik als
jongen luisterde. Het signaal is nu veel
duidelijker.’ (Ensign, november 1979,
p. 21.)

1. Bestudeer Leer en Verbonden 8:1–3 en leg uit wat er
gebeurt als de Heilige Geest tot ons verstand spreekt.
(Zie ook Enos 1:10.)

2. Wat voel je als de Heilige Geest tot je hart spreekt? (Zie ook
1 Nephi 17:45.)

3. Wat leer je uit Leer en Verbonden 8:1 waardoor duidelijk
wordt waarom de stem van inspiratie voor ouderling
Packer duidelijker is geworden?

Vat de leerstelling samen

1. Hoe sprak de Heer volgens Leer en Verbonden 6:23 tot
Oliver Cowdery?

2. Wat leerde de Heer hem in Leer en Verbonden 8:2–3 nog
meer over de manier waarop we openbaring ontvangen?

3. Wat leerde Oliver Cowdery in Leer en Verbonden 9:7–9
over het ontvangen van antwoorden bij het vertalen?

4. Schrijf een alinea waarin je samenvat wat je uit deze verzen
geleerd hebt over het proces van openbaring. (Zie ook het
onderdeel ‘De Schriften begrijpen’.)

Schrijf een moraal bij het verhaal

1. Vat samen wat de Heer in Leer en Verbonden aan Oliver
Cowdery beloofde en wat de Heer in Leer en Verbonden 9
zei over de reden waarom hij niet verder mocht vertalen.

2. Vat in één zin samen wat we van die openbaring kunnen
leren. 

3. In welk opzicht kan jouw samenvatting van toepassing zijn
op iemand die vraagt om inspiratie van de Heer?

In Leer en Verbonden 3 heb je gelezen dat Martin Harris
de 116 bladzijden die de profeet van de platen vertaald had,
verloor. In Leer en Verbonden 10 maakte de Heer bekend
wat er met het manuscript van 116 bladzijden gebeurde en
wat Satan ermee van plan was. Nog belangrijker is dat je

Leer en Verbonden 10
Een samenzwering 

om de profeet te verdelgen
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zult ontdekken wat de Heer gedaan heeft om het verlies van
die bladzijden goed te maken. Let er bij het bestuderen van
dit gedeelte op wat de Heer onderwees over zijn macht om
de gang van zaken hier op aarde in de hand te houden, ook
Satans pogingen om het werk van de Heer te vernietigen.

De Schriften begrijpen

Leer en Verbonden 10:6 – Op welke manier
probeerde Martin Harris de profeet Joseph Smith
te verdelgen?
Het was niet de bedoeling van Martin Harris om de profeet
Joseph Smith te verdelgen, maar door wat er gebeurde
als gevolg van het verlies van de 116 bladzijden van het
manuscript van het Boek van Mormon kunnen we zien wat er
kan gebeuren als we ‘de raadgevingen van God als niets
[achten]’. (LV 3:13; zie ook het onderdeel ‘De Schriften
begrijpen’ bij LV 3:12, p. 17.) Als de Heer niet van tevoren
geweten had wat Martin Harris zou doen en er geen
maatregelen voor had getroffen, zouden Satan en zijn dienst-
knechten er misschien met hun leugens in geslaagd zijn om
de profeet te verdelgen. (Zie LV 10:10–33.) Hoewel het niet
zijn bedoeling was, diende Martin de zaak van Satan door
keer op keer te proberen om, tegen de raad van de Heer in,
het manuscript mee te nemen en door zijn beloften om er
goed op te letten niet na te komen.

Leer en Verbonden 10:30–45 – De Heer kent het
einde vanaf het begin 

De Heer had meer dan tweeduizend jaar daarvóór al gezorgd
voor een manier om Satan ervan te weerhouden de profeet
Joseph Smith en het Boek van Mormon te verdelgen door het
verlies van de 116 bladzijden van het manuscript. Hij had de
profeet Nephi instructies gegeven om een tweede stel platen
te maken over de periode die beschreven werd in het
manuscript dat verloren zou gaan. Een belangrijk verschil
tussen de twee verslagen is dat het verloren deel meer
een geschiedkundig verslag was terwijl het duplicaat meer
van profetische en gewijde aard was. (Zie 1 Nephi 9:3–6;
De woorden van Mormon 1:1–7.)

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 10 en maak opgave A en twee
van de andere opgaven (B–D).

Tekstenbeheersing – Leer en
Verbonden 10:5

Het woord satan betekent ‘tegenstander’ of ‘tegenpartij’, een
beschrijving van de rol van de duivel als tegenstander van
rechtschapenheid. Satan en zijn dienstknechten verleiden ons
tot zonde, wat leidt tot ellende en ongelukkig-zijn, maar de
Heer heeft meer macht om ons te helpen die verleidingen het
hoofd te bieden. 

1. Lees Alma 34:17–27 en 3 Nephi 20:1. Wat moeten we doen
om ‘Satan [te] overwinnen’ (LV 10:5)? Wat betekent ‘Bid
altijd’ volgens jou?

2. Verwijs Leer en Verbonden 10:5 en 2 Nephi 32:8–9 naar
elkaar. Wie leert ons om niet te bidden? 

Satans ‘listige plan’ vergeleken met de
wijsheid van de Heer

1. Verdeel een bladzijde in je notitieboekje in twee kolommen.
Boven de eerste kolom zet je ‘Satans listige plan’ en boven
de tweede ‘De wijsheid van de Heer’.

2. Beschrijf aan de hand van Leer en Verbonden 10:6–29 in de
eerste kolom wat Satan volgens de Heer van plan was met
de 116 bladzijden die van Martin Harris gestolen waren.

3. Beschrijf aan de hand van de verzen 30–45 in de tweede
kolom wat de Heer gedaan had om te voorkomen dat
Satans plan zou slagen.

4. Lees 1 Nephi 9:3–6 en De woorden van Mormon 1:1–7. Leg
uit hoe lang de Heer bezig was geweest met de oplossing
van het probleem dat ontstond door het verlies van de 116
bladzijden. 

Wees je bewust van Satans methoden

In Leer en Verbonden 10:20–29 wordt uitgelegd welke
methoden Satan gebruikt om ons te misleiden.

1. Lees de verzen 20–24 nog eens door en leg uit hoe Satan de
mensen ertoe brengt de waarheid te bestrijden, en waarom
hij dat doet.

2. Bestudeer vss. 25–29 en beschrijf wat Satan tegen de
vijanden van Joseph Smith zei om ze ervan te overtuigen
dat het goed was om te proberen de profeet en het Boek
van Mormon te vernietigen.

3. Hoe zouden groepen of afzonderlijke personen dat in deze
tijd kunnen proberen?

Bereid een les voor het jeugdwerk
voor.

1. Schrijf op wat je een jeugdwerkklas met kinderen van
zeven jaar zou leren aangaande het verslag in Leer en
Verbonden 3 en 10 over het verlies van de 116 bladzijden.
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2. Vertel welke twee lessen we kunnen leren van de ervaring
van de profeet Joseph Smith en laat zien hoe we ze op
onszelf kunnen toepassen.

Hyrum Smith was de oudere broer van de profeet Joseph
Smith. (Zie De Geschiedenis van Joseph Smith 1:4.) In mei

1829 reisde hij van Palmyra (New York)
naar Harmony (Pennsylvania) om
een een bezoek te brengen aan Joseph
en zijn vrouw, Emma, en aan Oliver

Cowdery, terwijl zij bezig waren met
de vertaling van het Boek van Mormon.

Hyrum deed zijn broer, de profeet,
een dringend verzoek, en de open-

baring in Leer en Verbonden was
daarvan het gevolg. (Zie History of

the Church, deel 1, p. 45.) 

Ouderling Neal A. Maxwell, lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen, heeft gezegd: ‘Bij belangrijke geestelijke
gebeurtenissen is [een] deugdzaam verlangen aanwezig.’
(De Ster, januari 1997, p. 20.) Let bij het lezen van Leer
en Verbonden 11 op het woord verlangen, en op wat de
Heer zegt over het belang van onze verlangens. Je zult ook
merken dat veel van de raad die in die openbaring gegeven
wordt, van toepassing is op ‘allen die goede verlangens
hebben’ (vs. 27) – en daar hoor jij ook bij!

Leer en Verbonden 11
‘Indien u dat verlangt’

De Schriften begrijpen

Leer en Verbonden 11 – Hyrum Smith
Zie ‘Mensen en begrippen in de Leer en Verbonden’ (p. 237)
voor meer informatie over Hyrum Smith.

Leer en Verbonden 11:6 – ‘De zaak van Zion (...)
vestigen’
Zie het onderdeel ‘De Schriften begrijpen’ bij Leer en
Verbonden 6:6 (p. 20) en Zion in ‘Mensen en begrippen in de
Leer en Verbonden (p. 240) voor meer inzicht in deze
zinsnede. 

Leer en Verbonden 11:9 – ‘Spreek enkel over
bekering tot dit geslacht’
President Joseph Fielding Smith heeft gezegd: ‘Als de Heer
zijn dienstknechten dringend vraagt om niets dan bekering
te verkondigen, bedoelt Hij niet dat ze de doop niet mogen
verkondigen en de mensen niet dringend mogen vragen de
geboden van de Heer te onderhouden, maar Hij wil dat alles
wat ze zeggen en doen erop gericht is de mensen tot bekering
te brengen.’ (Church History and Modern Revelation, deel 1,
p. 57.) Met andere woorden: iedereen die geroepen wordt
om in het koninkrijk van de Heer te werken, moet zich er
hoofdzakelijk op richten de mensen te helpen met zich te
verbeteren en hun leven in overeenstemming met de leringen
van Jezus Christus te veranderen.

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 11 en maak twee van de
volgende opgaven (A–D).

Beloofde zegeningen verkrijgen

1. Verdeel een bladzijde van je notitieboekje in twee
kolommen. Zet ‘Beloofde zegeningen’ boven de ene kolom
en ‘Vereisten om de zegeningen te verkrijgen’ boven de
tweede kolom.

2. Noteer aan de hand van Leer en Verbonden 11 de zege-
ningen die de Heer aan Hyrum Smith (en ‘allen die
goede verlangens hebben’) aanbood, in de eerste kolom.
Zet achter elke zegening welk vers je gevonden hebt.

3. Schrijf in de tweede kolom wat Hyrum Smith (of jij) van
de Heer moest doen om die zegeningen te verkrijgen.
Het kan nodig zijn om te kijken in het vers voor of na het
vers waarin je de zegening gevonden hebt.

4. Kies twee van die zegeningen en de vereisten daarvoor
die vooral van belang zijn voor een zendeling of voor een
ouder. Leg je keuze uit.

Hoe belangrijk een verlangen is

1. Zoek en noteer de verzen in Leer en Verbonden 11 waarin
de woorden verlang, verlangt, verlangen of verlangens voor-
komen. (Je kunt ze eventueel markeren.)
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2. Lees ook 1 Nephi 11:1; Alma 29:4; 41:3–6; en Abraham 1:2.
Schrijf een alinea waarin je uitlegt hoe belangrijk onze
verlangens zijn in het evangelieplan.

3. Wat zou iemand kunnen doen als hij iets goeds moest doen
(bijvoorbeeld elke dag in de Schriften lezen of vaak bidden)
maar dat niet wil?

Meer over de Geest te weten komen

1. Wat leer je uit Leer en Verbonden 11:12–14 over de Geest
van God?

2. Schrijf over een moment waarop je de Geest voelde op een
manier (of op meer manieren) die in die verzen beschreven
worden.

Wat betekent het? 

1. Beschrijf in je eigen woorden wat Hyrum Smith volgens
Leer en Verbonden 11:21 van de Heer moest doen.

2. Leg de betekenis uit van ‘mijn woord (. . .) verkrijgen’ door
te beschrijven welke dingen Hyrum Smith (of jij) zou moeten
doen om het woord te verkrijgen.

Zelfs nog voordat de kerk georganiseerd was, wilde Joseph
Knight sr. helpen bij het werk van de Heer. (Zie de infor-
matie over Joseph Knight sr. in ‘Mensen en begrippen in
de Leer en Verbonden’, p. 238.) Hij werd lid van de kerk
kort nadat zij georganiseerd was. De profeet Joseph Smith
gaf blijk van zijn waardering voor hem toen hij zei: ‘Over
hem zal door de zoons van Zion, zolang er ook maar één
over is, gezegd worden dat hij een getrouw man in Israël 

was; daarom zal zijn naam
nooit in vergetelheid raken.’
(History of the Church,
deel 5, pp. 124–125.)

Let bij het lezen van Leer en
Verbonden 12 op wat de Heer
tegen Joseph Knight sr. zei
over de manier waarop hij in

aanmerking kon komen om geheel bij het werk betrokken
te worden. Let er ook op dat de Heer zei dat Hij sprak
tegen ‘allen die het verlangen hebben’ zoals broeder
Knight (vs. 7).

Leer en Verbonden 12
Voor degenen die 

‘aan dit werk meewerken’

D

C

De Schriften begrijpen
Voor meer inzicht in Leer en Verbonden 12:1–6 kun je
‘De Schriften begrijpen’ voor Leer en Verbonden 6:1–6 en
11:1–6 raadplegen. Die zijn bijna hetzelfde.

Leer en Verbonden 12:8 – ‘Vol liefde’
De profeet Joseph Smith heeft
gezegd: ‘Liefde is een van de
belangrijkste eigenschappen van
de Godheid, en behoort zicht-
baar te zijn bij hen die ernaar
verlangen Gods zonen te zijn.
Iemand die vervuld is van de
liefde Gods is niet tevreden als

hij alleen zijn gezin tot zegen is, maar hij reikt uit naar de
hele wereld, verlangend om het hele menselijk ras tot zegen te
zijn.’ (History of the Church, deel 4, p. 227.)

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 12 en maak opgave A.

Geef een voorbeeld

Schrijf over iemand in de Schriften of een leider van de kerk
van wie jij vindt dat hij een van de eigenschappen heeft
waarover de Heer sprak in Leer en Verbonden 12:8. Leg uit
hoe die persoon die eigenschap toonde en waarom hij of zij
daardoor het werk van de Heer beter kon doen.

Je hebt in De Geschiedenis van Joseph Smith 1:68–74
gelezen over de herstelling van het Aäronisch priester-
schap. 

In Leer en Verbonden 13
staat precies hetzelfde als in
De Geschiedenis van Joseph
Smith 1:69. Onderzoek de
woorden van Johannes
de Doper deze keer op hun
leerstellig belang.

Leer en Verbonden 13
De herstelling van het 

Aäronisch priesterschap
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De Schriften begrijpen

Leer en Verbonden 13:1 – Priesterschapssleutels
Als er gezegd wordt dat de Aäronische priesterschap
bepaalde sleutels draagt, wil dat niet zeggen dat iedereen
die het Aäronisch priesterschap ontvangt, ook de sleutels van
dat priesterschap ontvangt en mag gebruiken. Johannes de
Doper handelde, zoals hij zei, ‘in opdracht van Petrus,
Jakobus en Johannes’ (inleiding bij de afdeling), en zo wordt
de Aäronische priesterschap bestuurd door de hogere of
Melchizedekse priesterschap. 

‘Over het priesterschap en de sleutels die de Heer in deze
laatste bedeling van het evangelie op ons heeft bevestigd’,
heeft president Joseph Fielding Smith uitgelegd:

‘Deze sleutels geven het recht om te presideren; ze zijn de
macht en de bevoegdheid om alle zaken van de Heer op
aarde te besturen en te leiden. Degenen die ze dragen, hebben
de macht om te bepalen hoe alle anderen in het priesterschap
hun functie kunnen uitoefenen, en daar toezicht op te houden.
We kunnen allemaal het priesterschap dragen, maar we
kunnen het alleen gebruiken in zoverre we door degenen die
de sleutels dragen, daartoe gemachtigd en geleid worden. 

‘Dit [Melchizedeks] priesterschap en die sleutels zijn op
Joseph Smith en Oliver Cowdery bevestigd door Petrus,
Jakobus en Johannes, en door Mozes, Elia en andere profeten
van weleer. Ze zijn verleend aan elke man die aangesteld
is als lid van de Raad der Twaalf. Maar aangezien ze het recht
geven om te presideren, kunnen ze alleen volledig worden
gebruikt door de senior-apostel van God op aarde, de presi-
dent van de kerk. (Ensign, juli 1972, p. 87.)

Leer en Verbonden 13:1 – ‘De zonen van Levi’
Hoewel Mozes het Melchizedeks priesterschap droeg, werd
de wet van Mozes bediend door middel van het Aäronisch
priesterschap. (Zie LV 84:23–27.) Alleen mannen van de stam
Levi (de Levieten) kregen het Aäronisch priesterschap.
De uitdrukking ‘zonen van Levi’ werd gebruikt voor alle
priesterschapsdragers in die tijd. Mozes en Aäron behoorden
tot die stam. In de tijd van het Oude Testament was het de
taak van de Levieten om de offeranden van de wet van Mozes
te verrichten. In deze tijd wordt de term ‘zonen van Levi’
gebruikt voor allen in de kerk die getrouw het priesterschap
ontvangen en de ‘zonen van Mozes en van Aäron’ worden.
(Zie LV 84:33–34.)

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 13 en maak opgave A.

De priesterschap in actie

Bespreek met een bisschop of een Aäronisch priesterschaps-
drager hoe hij gezien heeft dat de sleutels en de macht van het
Aäronisch priesterschap mensen tot zegen zijn geweest en
hoe ze daardoor tot Christus zijn gekomen. Noteer je bevin-
dingen in je notitieboekje.

A

Toen Oliver Cowdery in Harmony (Pennsylvania) de
profeet Joseph Smith hielp bij de vertaling van het
Boek van Mormon, schreef hij een brief aan zijn vriend
David Whitmer in Fayette (New York). In die brief
gaf hij zijn getuigenis van het werk. David Whitmer was
geïnteresseerd en schreef terug dat hij wilde helpen
wanneer dat ook nodig mocht zijn.

Eind mei 1829 ondervond de vertaling van het Boek van
Mormon hinder van de vervolging. De profeet Joseph
Smith en Oliver Cowdery vroegen in een brief aan David
Whitmer of ze bij zijn familie konden logeren om daar de
vertaling te voltooien. Zijn vader, Peter Whitmer sr.,
stemde toe, reed met een huifkar naar Harmony (ongeveer
280 kilometer), haalde Joseph Smith en zijn vrouw, Emma,
en Oliver Cowdery op en nam ze mee terug naar Fayette.
Kort daarna ontving de profeet Joseph Smith de open-
baringen die in Leer en Verbonden 14–16 staan opgetekend,
op verzoek van Peter jr., John en David Whitmer, die
wilden weten wat God wilde dat zij deden. (Zie ook de
informatie over de familie Whitmer in ‘Mensen en
begrippen in de Leer en Verbonden’, p. 238.) 

Heb je je ooit afgevraagd wat de Heer wil dat jij doet?
Denk daarover na als je deze drie afdelingen leest
en kijk of een deel van de raad van de Heer aan die drie
mannen misschien ook op jou van toepassing is.

David Whitmer John Whitmer

De Schriften begrijpen
Zie voor meer inzicht in Leer en Verbonden 14:1–7 het
onderdeel ‘De Schriften begrijpen’ bij Leer en Verbonden
11:1–7 en 12:1–6. Die zijn precies hetzelfde.

Leer en 
Verbonden 14–16

Raad voor drie 
van de gebroeders Whitmer
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De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 14–16 en maak opgave A en B.

Tekstenbeheersing – Leer en
Verbonden 14:7

1. Maak op een vel papier ter grootte van een bladzijde van
je notitieboekje een poster waarmee je de begrippen in Leer
en Verbonden 14:7 verduidelijkt.

2. In de Schriften heeft de term eeuwige leven meestal
betrekking op de verhoging. Met dat in gedachten vergelijk
je Leer en Verbonden 14:7 met 2 Nephi 31:20. Wat staat er
in 2 Nephi 31:20 over de manier waarop we kunnen
bereiken wat de Heer in Leer en Verbonden 14:7 zegt?

Van de meeste waarde voor jou

1. Wat zou volgens de Heer voor
John Whitmer en Peter Whitmer jr.
van ‘de meeste waarde’ zijn?
(Zie LV 15:6; 16:6.)

2. Noteer ten minste twee redenen
waarom dat van grotere waarde
zou zijn dan wat ze verder nog 
konden doen. 

De inleiding die aan Leer en Verbonden 17 voorafgaat,
geeft drie verwijzingen uit het Boek van Mormon met de
profetie dat drie personen bijzondere getuigen van dat
boek zouden zijn wanneer het in de laatste dagen tevoor-
schijn zou komen. Deze afdeling is de openbaring die
gegeven werd aan drie mannen die getuigen wilden zijn.
Daarin werd hun gezegd wat ze moesten doen om zich op
dat bijzondere getuigenis voor te bereiden. Denk er tijdens
het lezen over na hoe de raad van de Heer aan David
Whitmer, Martin Harris en Oliver Cowdery op jou van
toepassing kan zijn in je streven om jouw getuigenis van
het Boek van Mormon en van andere geestelijke waarheden
te verkrijgen of te versterken.

Leer en Verbonden 17
Een openbaring voor de 
drie bijzondere getuigen

‘Na alles wat er is gezegd, 
is de verkondiging van 
het evangelie onze grootste 
en belangrijkste taak’ 
(History of the Church, 
deel 2, p. 478.)

B

A

De Schriften begrijpen

Leer en Verbonden 17 – Wanneer en hoe ontvingen
die drie mannen het beloofde getuigenis?

Het getuigenis waar deze mannen
om vroegen, kwam kort na de
openbaring in afdeling 17. De pro-
feet Joseph Smith, David Whitmer,
Oliver Cowdery en Martin Harris
gingen naar de bossen in de buurt
van huize Whitmer. Daar vroegen
de vier mannen in ernstig gebed
om het beloofde getuigenis –
maar er gebeurde niets. Ten slotte

excuseerde Martin Harris zich. Hij zei dat hij vond dat hij
het niet waardig was. Terwijl hij alleen wegging om vergeving
te vragen, ontvingen de overige drie mannen een prachtig
visioen en hoorden zij de stem van God getuigen van wat ze
zagen. Daarna ging de profeet Joseph Martin Harris zoeken.
De profeet bad met hem samen en na enige tijd ontving
Martin Harris hetzelfde visioen als de anderen daarvóór
ontvangen hadden. ‘Het getuigenis van drie getuigen’ voorin
het Boek van Mormon is hun beschrijving van die gebeurte-
nis. De mensen van deze generatie zullen verantwoordelijk
gehouden worden voor het getuigenis van deze getuigen, net
zo goed als voor de getuigenissen in het boek zelf. (Zie 2 Nephi
33:11–15; Ether 12:38–39.)

Een paar dagen na die heilige gebeurtenis kreeg de profeet
Joseph toestemming om de platen van het Boek van Mormon
aan acht andere mannen te laten zien. Hoewel zij geen visioen
kregen of Gods stem hoorden, konden ze de platen aanraken.
Hun getuigenis vinden we ook voorin het Boek van Mormon. 

Leer en Verbonden 17:1 – Wat was de ‘borstplaat’?
Lucy Mack Smith, de moeder van de profeet, was in de
gelegenheid om de borstplaat de bekijken die Joseph samen
met de platen ontving. (Zie De Geschiedenis van Joseph
Smith 1:35.) In haar biografie van haar zoon gaf ze er de
volgende beschrijving van:
‘Hij was verpakt in een dunne, katoenen zakdoek, zo dun
dat ik de afmetingen gemakkelijk kon voelen.
Hij was hol aan de ene kant en bol aan de andere kant.
Hij reikte vanaf de nek tot aan het middel van een man van
gemiddelde lengte. Eraan vast zaten vier bandjes van
dezelfde stof, om hem op de borst vast te maken. Twee
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bandjes gingen achterwaarts over de schouders, de andere
twee moesten om de heupen worden vastgemaakt. Ze waren
ongeveer zo breed als twee vingers (want ik heb ze gemeten),
en aan het einde zaten er gaatjes in, om ze beter vast te
kunnen maken.’ (History of Joseph Smith, uitgegeven door
Preston Nibley [1958], p. 111.)

Leer en Verbonden 17:6 – Het getuigenis van de
Heer van het Boek van Mormon
Ouderling Bruce R. McConkie heeft als lid van het Quorum
der Twaalf Apostelen gezegd:

‘Een van de plechtigste
eden die de mens ooit
gegeven zijn, vinden we
in deze woorden van
de Heer met betrekking
tot Joseph Smith en het
Boek van Mormon. “Hij
[Joseph Smith] heeft het
boek vertaald, ja, dat
gedeelte dat Ik hem heb
geboden, en zowaat uw
Heer en uw God leeft,
het is waar” (LV 17:6).

‘Dat is Gods getuigenis
van het Boek van

Mormon. Daarin heeft de Godheid zelf zijn godschap op het
spel gezet. Het boek is waar, of God houdt op God te zijn.
Er is of kan geen nadrukkelijker of krachtiger taal bekend zijn
bij de mens of bij goden.’ (Ensign, mei 1982, p. 33.)

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 17 en maak opgave A.

Hun getuige en de jouwe

1. Maak in je notitieboekje een overzicht als hieronder:

De drie getuigen

Wat deden zij om het
getuigenis te ontvangen
waarnaar zij verlangden?
(Zie LV 17:1–2.)

Wat moesten zij van de
Heer doen toen zij dat
bijzondere getuigenis
hadden ontvangen?
(Zie vss. 3, 5–6.)

Ik

Wat moet ik doen om mijn
getuigenis van het Boek
van Mormon en andere
geestelijke waarheden te
versterken?

Wat verwacht de Heer van
mij als ik een getuigenis
heb ontvangen?

A

2. Beantwoord de vragen over de drie getuigen aan de hand
van wat je in Leer en Verbonden 17 te weten bent gekomen.

3. Beantwoord de andere vragen door die teksten op jezelf
toe te passen. Je kunt eventueel aan de hand van de index
andere teksten opzoeken om de vragen te beantwoorden.

De openbaring in Leer en Verbonden 18 werd gegeven in
de tijd dat Petrus, Jakobus en Johannes het Melchizedeks
priesterschap op Joseph Smith en Oliver Cowdery 

bevestigden. Het was passend
dat drie apostelen van de Heer
Jezus Christus hen ordenden
tot apostel en bijzondere
getuige van zijn naam en
ook om de sleutels van de
bediening te dragen. (Zie LV
27:12–13.) Hoewel het eerste
Quorum der Twaalf Apostelen
pas na zes jaar geroepen zou

worden, gaf de Heer in afdeling 18 enig advies over apos-
telen en de leden van het Quorum der Twaalf in onze
bedeling. Overweeg bij het lezen van deze openbaring hoe
je door elke leerstelling en elk beginsel waarover je leest,
iets leert over de functie van apostelen en over het Melchi-
zedeks priesterschap in het algemeen.

Leer en Verbonden 18
Het werk van apostelen 
en de waarde van zielen

Wat zei de Heer over de
reden waarom Hij hun dat
getuigenis had gegeven?
(Zie vss. 4, 8–9.)

Waarom wil de Heer dat ik
een getuigenis heb van
zijn evangelie en zijn kerk?

Hoe kan ik de beloften
van de Heer aan de drie
getuigen toepassen op
mijn getuigenis van het
evangelie?

Welke beloften gaf de Heer
hun met betrekking tot de
betekenis van hun getuige-
nis? (Zie vss. 7–9.)
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De Schriften begrijpen

Leer en Verbonden 18:20 – ‘De kerk van de duivel’
De ‘kerk van de duivel’ heeft geen betrekking op een
bepaalde kerk, maar op iedereen, elke groep, organisatie of
filosofie die de kerk van Jezus Christus en de verlossing van
Gods kinderen tegenwerkt. Waarheid en goedheid vinden we
zeker buiten De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen, maar de volheid van het evangelie, die alleen
in de herstelde kerk gevonden wordt, is van het grootste
belang voor het heil dat onze hemelse Vader voor zijn kinderen
verlangt. Zoals president Joseph Fielding Smith over Leer en
Verbonden 18:20 gezegd heeft: ‘We moeten begrijpen dat
dit voor ons aanwijzingen zijn om alle kwaad dat zich tegen
rechtschapenheid en waarheid verzet, te bestrijden.’ (Church
History and Modern Revelation, deel 1, p. 83.)

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 18 en maak opgave A en B of C.

Tekstenbeheersing – Leer en
Verbonden 18:10, 15–16

In de zakenwereld wordt de waarde van iets bepaald door de
prijs die men ervoor wil betalen. Iemand kan zeggen dat
een bepaald voorwerp een bepaald bedrag waard is, maar dat
gaat alleen maar op als iemand anders er zoveel voor wil
betalen.

1. Bestudeer Leer en Verbonden 18:10–13 en leg uit welke
prijs er voor onze zielen betaald is en wie die prijs betaald
heeft.

2. Welke woorden beschrijven wat de Heer vindt van
degenen die zich bekeren? Wat zegt jou dat over Hem?

3. In Leer en Verbonden 18:14 krijgen Joseph Smith, Oliver
Cowdery en David Whitmer (en wij!) het gebod om
bekering tot het volk te prediken. Wat zou je, aan de hand
van wat je in de verzen 10–13 geleerd hebt, kunnen zeggen
waardoor iemand het verlangen krijgt zich te bekeren?

A

4. Lees Alma 34:14–17. Wat is nog een goede reden om je te
bekeren?

5. Lees Alma 37:9. Hoe kunnen mensen er zelf achter komen
dat deze dingen waar zijn?

Zoek sleutelwoorden

In Leer en Verbonden 18:9 sprak de Heer tot Oliver Cowdery
en David Whitmer ‘bij wijze van gebod’. 

1. Bestudeer de verzen 9–21 en noteer in je notitieboekje wat
hun werd geboden. Let op de volgende sleutelwoorden
die een hulpmiddel zijn bij het zoeken naar elk gebod: alle
mensen, bedenkt, boeroepen, bidt, bestrijdt, neemt, en spreekt.

2. Kies drie van die geboden en beschrijf waarom ze ook op
jou van toepassing kunnen zijn.

Heb je ooit de stem van Christus
gehoord?

De Schriften getuigen ervan dat we niet verlost kunnen
worden als we de stem van de Heer niet horen en gehoor-
zamen. (Zie Alma 5:38–39; LV 1:14.)

1. Bestudeer Leer en Verbonden 18:34–36 en leg uit hoe je de
stem van de Heer elke dag kunt ‘horen’.

2. Hoe kan dat een hulpmiddel voor je zijn om te weten bij
welke naam je op de laatste dag geroepen zult worden,
zoals dat in de verzen 24–25 beschreven wordt?

Om van de drukker Egbert B. Grandin in Palmyra de
toezegging te krijgen dat hij vijfduizend boek-van-
mormons zou drukken, stelde Martin Harris zich garant
voor de drukkosten. Dat kon hij omdat zijn bezit meer

Leer en Verbonden 19
Een gebod voor Martin Harris

C

B
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waard was dan de driehonderd dollar die de drukker in
rekening bracht. Maar voordat het drukken klaar was,
hield een aantal mensen een bijeenkomst waarin zij het
voorstel aannamen om het boek niet te kopen als het van
de pers rolde. Toen Grandin zenuwachtig werd, keerde
de profeet Joseph Smith terug naar Palmyra om hem te
verzekeren dat de drukkosten betaald zouden worden.
Martin Harris, die bang was dat hij zijn boerderij zou
kwijtraken als het Boek van Mormon niet verkocht, vroeg
de profeet om leiding. Martin werd in een openbaring
geboden om niet zo aan zijn goederen gehecht te zijn,
maar er ‘mildelijk’ van af te staan om de drukkosten van
het Boek van Mormon te dekken. (Zie LV 19:26.) In april
1831 werd zestig hectare grond van zijn boerderij op
een openbare veiling verkocht om de rekening van de
heer Grandin te betalen. Door deze opoffering werd het
mogelijk om het Boek van Mormon te drukken. (De
geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden,
p. 65.)

Denk er bij het lezen van Leer en Verbonden 19 over na
welke invloed deze openbaring op Martin Harris gehad
kan hebben en hoe hij daardoor inzag hoe zijn persoonlijke
problemen in een groter plan pasten. Wat is het grootste
offer dat de Heer nu van jou vraagt? Houd dat in gedach-
ten als je deze openbaring leest, en overweeg in welk op-
zicht de beginselen die de Heer aan Martin Harris leerde,
van toepassing zijn op wat Hij nu – of in de toekomst –
van jou vraagt.

De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 19

Leer en Verbonden 19:4, 16–17 – Bekeren of lijden?
Doelend op Alma 42:16 en Leer en Verbonden 19:16–17 heeft
ouderling Dallin H. Oaks, lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen, gezegd:

Alpha en Omega (vs. 1) – De eerste en de laatste letter van
het Griekse alfabet (een titel van Jezus Christus waarmee
zijn alomvattende aard wordt beschreven)

‘Betekenen die teksten dat iemand die zich bekeert helemaal
niet hoeft te lijden omdat de hele straf door de Heiland
is gedragen? Dat kan de betekenis niet zijn omdat het niet
overeenkomt met de andere leringen van de Heiland.

‘Bedoeld wordt dat degene die zich bekeert niet hoeft te lijden
zoals de Heiland voor die zonde heeft geleden. Zondaars die
zich bekeren, zullen enigszins lijden, maar, door hun bekering
en vanwege de verzoening, zullen zij niet het intense lijden
van eeuwige kwelling ervaren zoals de Heiland voor die
zonde heeft ondergaan.’ (Sins, Crimes, and Atonement [toe-
spraak voor godsdienstleerkrachten, 7 februari 1992], p. 5.) 

Leer en Verbonden 19:6–12 – Eindeloze en eeuwige
straf
De Heer heeft geopenbaard dat de termen ‘eindeloze straf’
en ‘eeuwige straf’ eerder betrekking hebben op de soort straf
dan op de duur ervan. Eindeloze straf en eeuwige straf zijn
‘Gods straf’ (LV 19:11–12). 

De profeet Joseph Smith heeft gezegd: ‘Als iemand de
geboden niet naleeft, moet hij het heil ontberen.

‘(. . .) De verlossing van Jezus Christus is voor alle mensen tot
stand gebracht, om over de duivel te zegevieren. (. . .)
Iedereen zal lijden totdat hij Christus gehoorzaamt.’ (Teachings
of the Prophet Joseph Smith, samengesteld door Joseph Fielding
Smith [1976], p. 357.) Er zal dus voor iedereen een eind
komen aan de straf, behalve voor de zonen des verderfs, die
eeuwig weigeren Christus te gehoorzamen. (Zie LV 76:33–44.)

Maar, zoals ouderling James E. Talmage als lid van het
Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd: ‘Verlossing uit
de hel is nog geen toegang tot de hemel.’ (The Vitality of
Mormonism [1919], p. 256.) Wanneer aan de eindeloze of
eeuwige straf – Gods straf – een einde is gekomen voor
degenen die hem ontvangen, zullen zij hun plaats in de
koninkrijken van heerlijkheid ontvangen. Over die oordelen
zul je meer te weten komen bij je studie van Leer en
Verbonden 76.

Leer en Verbonden 19:15–19 – Het lijden van
Jezus Christus

Het getuigenis van de
Heiland in Leer en
Verbonden 19:15–19 over
zijn lijden voor de hele
mensheid geeft meer
inzicht op persoonlijk
niveau. Ouderling
Joseph Fielding Smith
heeft als lid van het
Quorum der Twaalf
Apostelen gezegd: ‘Ik
veronderstel dat het onze
gewoonte is geworden te
denken dat het grote
lijden [van de Heiland]

plaatsvond toen Hij aan handen en voeten aan het kruis
werd genageld en daar leed totdat Hij stierf. Hoe ondraag-
lijk die pijn ook was, toch was dat niet het grootste lijden
dat Hij moest ondergaan, want op een manier die ik niet kan
begrijpen, maar die ik in geloof aanvaard, en die u in geloof
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moet aanvaarden, droeg Hij [in Getsemane] de zondenlast
van de hele wereld op zijn schouders. Het is voor mij al
moeilijk genoeg om mijn eigen zonden te dragen. (. . .) En toch
moest Hij de zonden van de hele wereld torsen.’ (Conference
Report, oktober 1947, pp. 147–148.)

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 19 en maak twee van de
volgende opgaven (A–C).

‘Leer van Mij’

De Heiland heeft ons uitgenodigd om van Hem te leren opdat
wij vrede zouden hebben. (LV 19:23; zie ook Matteüs 11:29.)
Noteer in je notitieboekje wat je in Leer en Verbonden 19 over
Jezus Christus te weten komt. Zoek woorden en zinnen die
Hem beschrijven en let op wat Hij zei en deed, en waarom.
Denk ook na over wat je te weten komt over de manier waarop
Hij onderwijst en met ons omgaat. 

Tekstenbeheersing – Leer en
Verbonden 19:16–19

1. Kies drie woorden uit Leer en Verbonden 19:16–19 die
volgens jou belangrijk zijn en leg uit waarom je die
woorden gekozen hebt.

2. Leg uit waaruit het lijden van Jezus bestond en waarom
Hij geleden heeft, aan de hand van wat je daarover in Leer
en Verbonden 19:16–19, en ook in 1 Nephi 19:9; 2 Nephi
9:21–22; Mosiah 3:7–9; en 3 Nephi 27:14–15 te weten komt.

3. Noteer in je notitieboekje een aantal gedachten en gevoe-
lens die je had toen je Leer en Verbonden 19:16–19 en
de andere teksten bij deze opgave bestudeerde en erover
nadacht.

Zoek de geboden en de troost

Martin Harris ging Joseph Smith om leiding vragen, en de
profeet ontving deze openbaring voor hem. (Zie de inleiding
tot LV 19 in deze studiegids.)

1. Maak twee kolommen in je notitieboekje. Zet boven de ene
‘Geboden’ en boven de andere ‘Troost’.

2. Neem Leer en Verbonden 19 nog eens door en zoek de
geboden en de woorden van troost. Zet die in de juiste
kolom.

3. Kies een gebod en een uiting van troost die indruk op je
hebben gemaakt en vertel waarom.

C

B

A Toen de profeet Joseph Smith in 1820 door de Vader en de
Zoon werd bezocht, werd hem verteld dat hij zich bij geen
enkele kerk moest aansluiten, en hij kreeg ‘een belofte dat
de volheid van het evangelie op een tijdstip in de toekomst
aan [hem] bekend zou worden gemaakt.’ (History of the
Church, deel 4, p. 536.) De volheid van het evangelie
werd hem bekend toen hij het Boek van Mormon verkreeg
en vertaalde, het gezag en de sleutels van het Aäronisch
en Melchizedeks priesterschap ontving, en andere instruc-
ties kreeg in verband met Gods koninkrijk in de laatste
dagen.

Leer en Verbonden 20 heette oorspronkelijk ‘De artikelen
en verbonden van de kerk van Christus’ en diende als
handboek voor de organisatie en het bestuur van de kerk.
Samen met afdeling 22 werd hij vaak voorgelezen tijdens
kerkelijke bijeenkomsten. Soms wordt hij ook de ‘Orga-
nisatie van de kerk’ genoemd. 

Leer en Verbonden 20
De organisatie van de kerk
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De Schriften begrijpen

Leer en Verbonden 20:1 – Waarom op 6 april?
De Heer gaf 6 april 1830 aan als
de dag waarop zijn kerk formeel
georganiseerd moest worden.
President Harold B. Lee heeft
gesproken over de betekenis van
die datum: ‘6 april 1973 is een
datum van bijzondere betekenis
omdat we niet alleen de orga-
nisatie van De Kerk van Jezus
Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen in deze bedeling

herdenken, maar ook de geboorte van de Heiland, onze
Heer en Meester, Jezus Christus.’ (Ensign, juli 1973, p. 2.)

Leer en Verbonden 20:9 – Het Boek van Mormon
bevat ‘de volheid van het evangelie’
President Ezra Taft Benson heeft gezegd dat toen de Heer zei
dat het Boek van Mormon de volheid van het evangelie
bevatte, het niet inhield ‘dat het iedere leerstelling bevat die
ooit geopenbaard is. Het betekent eerder dat wij in het Boek
van Mormon de volheid van die leerstellingen vinden die
nodig zijn voor onze zaligheid. En ze worden duidelijk en
eenvoudig uitgelegd, zodat zelfs kinderen de weg tot
zaligheid en verhoging kunnen leren.’ (De Ster, januari 1987,
p. 4.)

De wereld zal geoordeeld worden naar de manier waarop zij
de Schriften en degenen die van de waarheid ervan getuigen,
ontvangen. (Zie LV 20:8–15.) 

Leer en Verbonden 20:27–28 – De Vader, de Zoon
en de Heilige Geest zijn ‘één God’
God de Vader, zijn Zoon, Jezus Christus, en de Heilige Geest
zijn drie afzonderlijke Personen. Als er in de Schriften staat
dat zij één God zijn, wordt er bedoeld dat de leden van de
Godheid een eenheid vormen. Ze kunnen voor elkaar spreken
en van elkaar getuigen omdat zij één zijn in doel en leer.

Leer en Verbonden 20:38–60 – Wat is er aan
de hand met de ambten in de kerk die hier niet
genoemd worden?
President Joseph Fielding Smith heeft gezegd dat de Heer in
Leer en Verbonden 20 alleen geopenbaard heeft wat nood-
zakelijk was ‘voor het bestuur van de kerk ten tijde van de
organisatie’. (Church History and Modern Revelation, deel 1,
p. 95.) In latere openbaringen komen we meer te weten over
de ambten die in deze openbaring genoemd worden, en ook
over andere die werden toegevoegd toen de kerk groeide. De
Heer is doorgegaan met het toevoegen van taken en ambten
in zijn kerk en zal daarmee doorgaan om tegemoet te komen
aan de behoeften van het groeiend aantal leden. (Zie Geloofs-
artikelen 1:9.) 

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 20 en maak drie van de
volgende opgaven (A–F).

Het belang van het Boek van Mormon

Het hoeft ons niet te verbazen dat we in Leer en Verbonden
20 – de ‘Organisatie van de kerk’ – een verhandeling vinden
over het belang van het Boek van Mormon. De profeet Joseph
Smith heeft gezegd: ‘Neem het Boek van Mormon en de
openbaringen weg, en waar blijft dan onze godsdienst? We
hebben dan geen godsdienst.’ (Teachings of the Prophet Joseph
Smith, p. 71.)

1. Noteer wat je uit Leer en Verbonden 20:8–16 over het Boek
van Mormon leert.

2. Noteer aan de hand van de verzen 17–36 welke leringen
wij ‘weten’ door het Boek van Mormon. Kies een van
die leringen en leg uit waarom die voor jou belangrijk is.

Het belang van ware leer

Ouderling Boyd K. Packer, lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen, heeft gezegd: ‘Ware leer die begrepen is, voert tot
veranderingen in houding en gedrag.’ (De Ster, januari 1987,
p. 15.) In Leer en Verbonden 20:17–36 staan fundamentele
leringen van de herstelde kerk. Kies twee van die leringen
en leg uit hoe en waarom die een krachtige invloed ten goede
op mensen kunnen uitoefenen als de mensen die leringen
maar begrijpen.

B

A
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Een vraaggesprek voor de doop

1. Noteer aan de hand van Leer en Verbonden 20:37 enkele
vragen die gesteld kunnen worden aan iemand die zich wil
laten dopen. Vergeet niet dat bekeerlingen meestal weinig
ervaring hebben met de kerk of de Schriften, dus schrijf de
vragen zo, dat die persoon begrijpt waar je het over hebt.

2. Lees Mosiah 18:8–10 en Moroni 6:1–6 en maak nog meer
vragen die van toepassing kunnen zijn.

Maak een overzicht

1. In Leer en Verbonden 20:38–60 staat een overzicht van
de plichten in de verschillende ambten en roepingen in de
kerk. Maak in je notitieboekje een overzicht zoals je
hieronder ziet en vul het in met de informatie uit die
verzen.

2. Welke inzichten heb je gekregen door wat je in het schema
hebt ingevuld?

Schrijf een quiz

In Leer en Verbonden 20:61–84 staan taken en plichten van de
leden van de kerk.

1. Schrijf zeven tot tien vragen over de belangrijke beginselen
in die verzen. Zet achter elke vraag het antwoord en het
vers waar het antwoord gevonden kan worden.

2. (Naar keuze) Maak een kopie van je quiz met de antwoor-
den en geef hem aan een huisgenoot of een medecursist.
Zorg dat je uitleg kunt geven bij elke vraag die onjuist
beantwoord wordt.

Leg het uit aan kinderen

Stel dat men jou vroeg om in het jeugdwerk van jouw wijk of
gemeente een korte les over het avondmaal te geven. Schrijf
op wat je de kinderen zou leren om de avondmaalsgebeden
die in Leer en Verbonden 20:77, 79 staan, beter te begrijpen.
Schrijf ook op hoe zij het avondmaal zinvoller kunnen ervaren.
Als je dat gepast vindt, kun je als onderdeel van je getuigenis
vertellen over een zinvolle ervaring met het avondmaal.
Je kunt eventueel, als je je les aan je ouders en je leerkracht
hebt laten zien en hun advies hebt ingewonnen, aanbieden
om deze les in het jeugdwerk te geven.

F

E

Plichten en takenAmbt of roeping

D

C

Gehoorzaam aan de openbaring die de profeet had ont-
vangen aangaande de dag dat de kerk georganiseerd moest
worden (zie de inleiding tot LV 20 en vers 1), kwam
iedereen die geïnteresseerd was op 6 april 1830 samen in
huize Whitmer. De wet eiste in die tijd dat er ten minste
drie personen, maar niet meer dan negen, betrokken
moesten zijn bij de organisatie van een nieuwe, gods-
dienstige gemeenschap. Hoewel er veel meer mensen
aanwezig waren, namen er zes mannen aan deel: Joseph
Smith jr., Oliver Cowdery, Hyrum Smith, Samuel H.
Smith, Peter Whitmer jr. en David Whitmer.

Een samenvatting van wat
er tijdens die bijeenkomst
gebeurde, vind je in de inlei-
ding tot Leer en Verbonden
21. Tijdens die bijeenkomst
ontving de profeet de openba-
ring in Leer en Verbonden 21. 

In een van de bekende lof-
zangen van de kerk zingen
we: ‘Wij danken U, Heer,
voor profeten’ (lofzang 17).

Waarom zijn we dankbaar? In afdeling 21 staat een aantal
belangrijke redenen om dankbaar te zijn, met belangrijke
raad. 

De Schriften begrijpen

Leer en Verbonden 21:5–6 – Zegeningen door de
profeet te volgen
President Harold B. Lee heeft gezegd:

‘We zullen het nog hard te verduren krijgen voordat de
Heer klaar is met deze kerk en de wereld in deze bedeling, de
laatste bedeling, die voorafgaat aan de komst van de Heer.
Het evangelie is hersteld om een volk voor te bereiden Hem
te ontvangen. De macht van Satan zal toenemen; we zien dat
duidelijk om ons heen. (. . .)

‘De enige manier waarop wij als leden van zijn kerk veilig
kunnen zijn, is precies doen wat de Heer tegen de kerk zei op
de dag dat de kerk georganiseerd werd. We moeten leren
acht te slaan op de woorden en de geboden die de Heer door
middel van zijn profeet zal geven. (. . .) Misschien vindt u het
niet prettig wat de autoriteiten van de kerk zeggen. Misschien

Leer en Verbonden 21
Wij danken U, Heer, voor profeten!
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is het in tegenspraak met uw politieke inzichten. Misschien is
het in tegenspraak met uw visie op de samenleving. Misschien
verstoort het uw sociale leven. (. . .)

‘(. . .) Uw en onze veiligheid is afhan-
kelijk van het wel of niet volgen van
degenen die de Heer aangesteld heeft
om zijn kerk te presideren. Hij weet
wie Hij deze kerk wil laten presideren,
en Hij maakt geen fout. (. . .)

‘Laten we ons oog gericht houden op
de president van de kerk.’ (Conference
Report, oktober 1970, p. 152–153.)

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 21 en maak opgave A of B.

Beschrijf de functies van de profeet

Stel dat je een krantenartikel over de profeet Joseph Smith
zou samenstellen. Je uitgever heeft gevraagd om een beschrij-
ving van de functies van Joseph Smith in de kerk. Gebruik
de vijf titels die de Heer in Leer en Verbonden 21:1 noemt als
kopjes, beschrijf de betekenis van elk daarvan en de manieren
waarop de profeet die functie vervuld heeft. Dezelfde titels
zijn van toepassing op de huidige profeet.

Waarom moeten we de profeet volgen?

Beantwoord de volgende vragen aan de hand van de raad
van de Heer aan de kerk in Leer en Verbonden 21:4–9.

1. Welke woorden van de profeet moeten we ontvangen?
(Zie vss. 4–5.)

2. Noteer ten minste drie plekken waar je de woorden van
een levende profeet kunt vinden.

3. Waarom zou er soms ‘geduld en geloof’ (vs. 5) nodig zijn
om de profeet te volgen? 

4. Geef een voorbeeld van een keer dat jij, of iemand die je
kent of over wie je hebt gelezen, een lering van de profeet
opvolgde en een van de zegeningen ontving waarover in
vers 6 gesproken wordt.

B

A

Sommige mensen geloven dat
alleen het verrichten van de
verordening van de doop nodig
is om die voor God aanvaard-
baar te maken. De Heer eist
echter dat de doop verricht
wordt door iemand ‘die door
God is geroepen en gezag van
Jezus Christus heeft’ (LV 20:73).

Let er bij het lezen van Leer en Verbonden 22 op waarom
de Heer de doop alleen kan aanvaarden als die verricht
wordt door degenen die Hij dat gezag van het priester-
schap heeft gegeven. 

De Schriften begrijpen

Leer en Verbonden 22:2 – De ‘wet van Mozes’ en
‘dode werken’
De wet van Mozes is een systeem van verordeningen en
rituelen die door middel van de profeet Mozes aan de
kinderen van Israël geopenbaard zijn. Aan die ‘oude ver-
bonden’ (LV 22:1) kwam een einde door de verzoening
van Jezus Christus. (Zie 3 Nephi 15:3–9.)

Als de doop op de juiste manier wordt verricht, wordt er een
‘nieuw en eeuwigdurend verbond’ gesloten (LV 22:1; zie ook
LV 20:37) tussen God en de desbetreffende persoon. Als de
doop wordt verricht zonder gezag, is het een ‘dood werk’
omdat er geen verbond wordt gesloten.

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 22 en maak opgave A.

Leg de leerstelling uit

Stel dat je een vriend of vriendin hebt die lid van de kerk wil
worden maar niet begrijpt waarom hij of zij zich weer moet
laten dopen, omdat hij of zij al in een andere kerk gedoopt is.
Schrijf aan de hand van wat je in Leer en Verbonden 22
(zie ook LV 20:37, 72–74) leert, wat je zou kunnen zeggen
waardoor je vriend of vriendin begrijpt waarom de Heer eist
dat hij of zij zich laat dopen door iemand met het gezag van
het herstelde priesterschap.

A

Leer en Verbonden 22
Er is bevoegdheid nodig om te dopen
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Oliver Cowdery Hyrum Smith Samuel Smith

Joseph Smith sr. Joseph Knight sr.

Gedurende die vroege periode in de geschiedenis van
de kerk, gingen vijf broeders naar de profeet Joseph Smith
voor een persoonlijke openbaring over wat zij moesten
doen. Er zijn wel overeenkomsten in de raad die zij kregen,
maar let goed op een aantal belangrijke verschillen.

De Schriften begrijpen

Leer en Verbonden 23:1 – ‘Oliver, (...) hoed u voor
hoogmoed’
President James E. Faust, raadgever in het Eerste Presidium,
heeft over de waarschuwing van de Heer aan Oliver Cowdery
in Leer en Verbonden 23:1 gezegd: 

‘Oliver beschikte over een uitstekend verstand en ontving
heerlijke geestelijke zegeningen. Mettertijd vergat hij echter
de waarschuwing van de Heer en de hoogmoed sloop zijn
hart binnen. Later heeft Brigham Young over die hoogmoed
gezegd: 

‘“Ik heb mannen in dit koninkrijk meegemaakt die werkelijk
dachten dat als zij er geen deel van uitmaakten, het niet
zou kunnen vorderen. Eén man in het bijzonder, aan wie ik
nu denk, was een zeer zelfstandig mens en buitengewoon
begaafd. Meermalen zinspeelde hij er tegenover de profeet op
dat als hij er niet was, dit koninkrijk geen verdere vooruit-
gang zou maken. Ik heb het over Oliver Cowdery. Hij verliet
het, maar het bleef groeien en zegevieren over iedere tegen-

Leer en Verbonden 23
‘Onder geen enkele veroordeling’

stander, en het bleef allen schragen die zich eraan vasthiel-
den.” (Journal of Discourses, deel 11, blz. 252).’ (De Ster, juli 1996,
pp. 5, 6.)

Tien jaar nadat hij de kerk had verlaten, kwam Oliver Cowdery
terug en liet hij zich opnieuw dopen, maar hij verloor de
zegeningen die hij gehad zou hebben als hij getrouw was
gebleven. (Zie ‘Mensen en begrippen in de Leer en Verbonden’,
p. 238.)

Leer en Verbonden 23:6 – Wat betekent ‘uw kruis
(...) opnemen’?
De Heer heeft gezegd: ‘Welnu, zijn kruis op zich nemen,
wil zeggen dat iemand alle goddeloosheid en elke wereldse
begeerte verzaakt en mijn geboden bewaart’ (BJS, Matteüs
16:26).

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 23 en maak opgave A.

Vergelijk de aanwijzingen

Neem Leer en Verbonden 23 nog eens door en beantwoord de
volgende vragen:

1. Wie werd er voor hoogmoed gewaarschuwd? Wat leer je
uit het onderdeel ‘De Schriften begrijpen’ waaruit blijkt dat
die raad nodig was?

2. Wat was het verschil tussen het innerlijk van Oliver
Cowdery en dat van Hyrum Smith?

3. Van de vijf mannen die in deze openbaring werden toege-
sproken, was Joseph Knight sr. de enige die zich niet
had laten dopen. Wat zei de Heer tegen hem en niet tegen
de anderen? Wat zei de Heer tegen de anderen en niet
tegen Joseph Knight?

4. Wat is ‘het loon van de arbeider’? (Zie LV 4:2–4.)

In juli 1830 waren er nog maar drie gemeenten van de
kerk: Manchester, Fayette en Colesville. In Colesville werd
de profeet Joseph Smith gearresteerd op grond van valse
beschuldigingen van zijn vijanden. Hij werd onschuldig
bevonden, maar door de vervolging bleven de kerkleiders
moeilijkheden ondervinden. Let bij het lezen van Leer
en Verbonden 24 op wat Joseph Smith en Oliver Cowdery
van de Heer voor de kerkleden moesten doen en wat de
kerkleden voor de leiders moesten doen.

Leer en Verbonden 24
Plichten van kerkleiders

A

35

34190_120_BODY.pdf   40 5/20/16   8:03 AM



De Schriften begrijpen

Leer en Verbonden 24:3, 9 – ‘Maak uw ambt groot’
President Thomas S. Monson, raadgever in het Eerste Presi-
dium, heeft gezegd: ‘Wat betekent dat: een roeping groot-
maken? Het betekent: werken aan de waarde en het belang
ervan, zodat iedereen het ziet als eerbaar en prijzenswaardig.
Het betekent: grootmaken en versterken, het licht van de
hemel voor anderen zichtbaar maken. En hoe maakt men een
roeping groot? Eenvoudig door te doen wat er aan die
roeping vastzit. Een ouderling maakt de roeping van een
ouderling groot door te zorgen dat hij weet wat zijn taken zijn
en die vervolgens uit te voeren. Dat geldt voor een ouderling,
maar ook voor een diaken, een leraar, een priester, een
bisschop, en voor iedereen die een ambt in het priesterschap
draagt. (Ensign, mei 1986, pp. 38–39.)

Leer en Verbonden 24:15 – ‘Het stof van uw voeten
af (...) schudden’
Ouderling James E. Talmage heeft als lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen gezegd: ‘Het ceremonieel schudden van het
stof van iemands voeten als een getuigenis jegens een ander
werd door de Joden verstaan als een symbool van het beëin-
digen van de medebroederschap en een van de hand wijzen
van alle verantwoordelijkheid voor de mogelijke gevolgen.
Het werd door de instructie van de Heer aan zijn apostelen
een wijze van beschuldiging en getuigenis, zoals in de tekst
wordt gezegd. In de huidige bedeling heeft de Heer op
overeenkomstige wijze zijn gevolmachtigde dienstknechten
gezegd zo te getuigen tegen degenen die zich boosaardig en
met opzet tegen de waarheid verzetten, wanneer die met
gezag wordt verkondigd. (Zie LV 24:15; 60:15; 75:20; 84:92;
99:4.) De verantwoordelijkheid die het getuigen voor de Heer
door dit beschuldigend symbool met zich meebrengt, is zo
groot, dat het alleen onder ongewone en uiterst benarde
omstandigheden mag worden gebruikt, zoals de Geest van de
Heer dat aangeeft’ (Jezus de Christus, p. 255.)

Harmony

Colesville

Manchester
Fayette

Ontariomeer

NEW YORK

PENNSYLVANIA

N

Susquehanna

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 24 en maak opgave A of B.

De taken van de profeet

1. Maak twee kolommen in je notitieboekje. Zet boven de
ene ‘De profeet’ en boven de andere ‘De leden’. Zet aan
de hand van Leer en Verbonden 24:5–9 de taken van de
profeet en die van de leden in de juiste kolom.

2. Leg onder de kolom ‘De profeet’ uit wat de profeet in
deze tijd doet om aan die plichten te voldoen. Leg onder
de kolom ‘De leden’ uit wat jij doet om aan je plichten te
voldoen.

Vat de raad van de Heer samen

Vat de raad van de Heer in Leer en Verbonden 24 samen:

1. Aan Joseph Smith. (Zie vss. 1–9.)

2. Aan Oliver Cowdery. (Zie vss. 10–12.)

3. Over wonderen. (Zie vss. 13–14.)

De profeet Joseph Smith was
drie jaar met Emma getrouwd
toen hij de openbaring ontving
die in Leer en Verbonden 25
staat opgetekend. In die drie
jaren, 1827 –1830, hadden ze
veel spanning en moeilijke
momenten gehad. Emma Smith
was haar echtgenoot echter ter-
zijde blijven staan en ze had

hem trouw gesteund. Een deel van deze openbaring ging
twaalf jaar later in vervulling toen zij op 17 maart 1842
geroepen werd als presidente van de zustershulpvereniging.
(Zie History of the Church, deel 4, pp. 552–553.)

Tijdens een algemene vrouwenconferentie heeft president
Gordon B. Hinckley gezegd: ‘Voor zover ik weet is dit
de enige openbaring die speciaal aan een vrouw gegeven
is, en aan het slot ervan zei de Heer: “Dit is mijn stem tot
allen” (LV 25:16). De raad die de Heer bij die gelegenheid
gaf, is dus op u allen van toepassing.’ (Ensign, november
1984, p. 90.)

Li
z 

Le
m

on
 S

w
in

dl
e

Leer en Verbonden 25
Emma Smith – een uitverkoren vrouw

B

A
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Drie maanden nadat de kerk georganiseerd was, werd
Emma Smith door de Heer geroepen ‘een verzameling
heilige lofzangen samen te stellen (. . .) hetgeen Mij
aangenaam is’ (LV 25:11). De lofzangenbundel die zij
samenstelde, werd in 1835 uitgegeven. Zoals sindsdien
het geval is met lofzangenbundels van de kerk, bevatte het
een aantal lofzangen van de hand van heiligen der laatste
dagen, en enkele die in andere kerken gebruikt werden.

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 25 en maak opgave A en B.

Geboden en beloften

1. Maak twee kolommen in je notitieboekje. Zet boven de ene
‘Geboden of roepingen’ en boven de andere ‘Zegeningen
of beloften’. Neem Leer en Verbonden grondig door en zet
in de kolommen wat de Heer tegen Emma Smith zei.

2. Kies een van de geboden en een van de zegeningen die ook
op jou van toepassing kunnen zijn en beschrijf hoe jij dat
gebod kunt naleven en waarom je die zegening graag zou
ontvangen.

Tekstenbeheersing – Leer en
Verbonden 25:12

Lees Leer en Verbonden 25:12 en beantwoord de volgende
vragen:

1. Wat zou de Heer bedoeld hebben met ‘het gezang des
harten’?

2. Waarom is goede muziek net als een gebed?

3. In welke soorten muziek zou de Heer geen ‘benoegen’
scheppen?

4. Lees het volgende citaat en schrijf op wat jij zelf kunt doen
om je met goede muziek te omringen:

‘Muziek kan je dichter tot de hemelse Vader brengen. Zij is
nuttig om te onderwijzen, te verheffen, te inspireren en te
verenigen. Muziek kan echter ook voor slechte doeleinden
gebruikt worden. Muziek kan, door haar tempo, ritme,
intensiteit en teksten, je geestelijke gevoeligheid afstompen.
Je kunt je niet veroorloven je geest te vullen met slechte
muziek. Muziek is een belangrijk en invloedrijk deel van
het leven. Je moet onder gebed goed overwegen waarnaar

B

A

je luistert. Je moet bereid zijn je muziekvoorkeur te ver-
anderen en de muziek te vermijden die schadelijk is voor je
geest. Luister niet naar muziek die ideeën bevat die ingaan
tegen de beginselen van het evangelie. Luister niet naar
muziek waarin satanisme of andere goddeloze praktijken
bezongen worden, onzedelijkheid wordt aangemoedigd,
schunnige en aanstootgevende taal wordt gebruikt, of die
de Geest verdrijft. Kies zorgvuldig je muziek uit en bepaal
met gezond verstand hoe hard je die muziek zet.’ (Voor de
kracht van de jeugd, p. 12.) 

Heb je erover nagedacht wat het betekent als je in de kerk
je hand opsteekt om iemand in je wijk of gemeente te
steunen in een roeping? Is dat hetzelfde als stemmen?
Verbaast het je dat je dan belooft om iets te doen?

De Schriften begrijpen

Leer en Verbonden 26:2 – Wat houdt ‘algemene
instemming’ in?
In een eerdere openbaring heeft de Heer verklaard: ‘Niemand
mag tot enig ambt in deze kerk worden geordend, waar een
naar behoren georganiseerde kerkgemeente bestaat, zonder
de stem van die kerkgemeente’ (LV 20:65). Het beginsel dat
alle ordeningen en roepingen door de leden van de kerk
gesteund moeten worden, kennen we als de wet van algemene
instemming. (Zie LV 26:2.) Over die algemene instemming
heeft ouderling Mark E. Petersen als lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen gezegd: ‘Dit sluit alle cultussen, alle valse
leraren en valse leiders uit en het is een waarschuwing aan
het volk van de Heer dat er slechts één duidelijke stem in de
kerk is die leiding geeft, en dat is de stem van de profeet,
ziener en openbaarder, naar behoren gekozen middels open-
baring, en aanvaard met instemming van de leden tijdens de
algemene conferentie van de kerk.’ (Ensign, mei 1974, p. 56.)

Leer en Verbonden 26
De wet van algemene instemming
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Ouderling Jeffrey R. Holland, lid van
het Quorum der Twaalf apostelen, heeft
gezegd hoe belangrijk die instemming
is voor de leiders van de kerk: ‘Ik dank
u in het bijzonder voor de steun aan uw
leiders, wat hun gevoel van beperking
ook moge zijn. Vanmorgen hebt u vrij-
willig, met algemene instemming,
uw steun verleend, of meer in letterlijke

zin uw steun aangeboden, aan de presiderende functionaris-
sen van het koninkrijk, degenen die de sleutels en verant-
woordelijkheid voor het werk dragen. Niet één van hen heeft
die positie geambieerd of gemeend er capabel voor te zijn. En
zelfs wanneer de naam van Jeffrey Holland wordt voorgesteld,
als de laatste en minste van de pasgeordenden, gaat uw arm
omhoog als teken van liefde. En u zegt tegen broeder Holland,
in zijn tranen en in zijn slapeloze nachten: “Leun op ons, leun
op ons, hier in Omaha, in Ontario, in Osaka, waar wij u nooit
hebben ontmoet en nauwelijks weten wie u bent. Maar u bent
een van de “broeders”, dus bent u nu geen vreemdeling meer
voor ons, maar een medeburger der heiligen, in Gods gemeen-
schap. Wij zullen voor u bidden in ons gezin en wij hebben
een plaatsje vrij voor u in ons hart. Onze kracht zal uw kracht
zijn. Ons geloof zal uw geloof schragen. Uw werk zal ons
werk zijn.’ (De Ster, januari 1995, p. 28.)

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 26 en maak opgave A.

Zegeningen en verantwoordelijkheden

Leg aan de hand van Leer en Verbonden 26 en het onderdeel
‘De Schriften begrijpen’ uit waarom de wet van algemene
instemming jou tot zegen is. Leg ook uit welke verantwoorde-
lijkheid je op je neemt als je ter ondersteuning je hand opsteekt. 

Waarom gebruiken we voor het
avondmaal water in plaats
van wijn, zoals dat vroeger en in
de eerste tijd van de herstelde
kerk gebruikelijk w s? Wist je
dat er bij de wederkomst van
Jezus Christus een bijzondere
avondmaalsdienst gehouden
zal worden? Wie zullen daarbij

aanwezig zijn? Zoek in Leer en Verbonden 27 naar de
antwoorden op deze vragen.

Leer en Verbonden 27
Het avondmaal in de laatste dagen

A

De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 27

Leer en Verbonden 27:5 – Wat is de ‘kroniek van
het hout van Efraïm’ waarvan Moroni de ‘sleutels’
draagt?

De Heer vertelde de pro-
feet Ezechiël over twee
boeken. Het ene was een
verslag ‘voor Juda en de
Israëlieten die daarbij
horen’. Dat noemde Hij
‘het hout van Juda’
(Ezechiël 37:16, 19). Het
andere was een verslag
‘voor Jozef – dat aan
Efraïm toebehoort – en
van de stammen Israëls

die daarbij horen’ (vs. 16). De Joden zijn nakomelingen
van Juda en andere stammen van het koninkrijk van Juda,
en hun verslag staat in de Bijbel. Lehi en zijn gezinsleden
waren nakomelingen van Jozef die naar Egypte verkocht
werd, en het verslag van zijn nakomelingen en van hen die
zich bij hen aansloten, is het Boek van Mormon. Moroni
was de laatste profeet die het verslag van de mensen in het
Boek van Mormon onder zijn hoede had en die de platen
begroef in de heuvel Cumorah. (Zie De Geschiedenis van
Joseph Smith 1:33–34.) 

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 27 en maak twee van de
volgende opgaven (A–C).

Wat is belangrijk?

1. Bestudeer Leer en Verbonden 27:1–4 en noteer wat belang-
rijk is en wat niet, als je van het avondmaal neemt.

2. Hoe moet je je voorbereiden om elke week in de juiste
geest van het avondmaal te nemen?

Maak een lijstje

In Leer en Verbonden 27:5–14 wordt een belangrijke avond-
maalsdienst beschreven die vlak voor de wederkomst van
Jezus Christus zal plaatsvinden. 

1. Zoek in Leer en Verbonden 27:5–14 en noteer iedereen die
daar aanwezig zal zijn. Wie is Michaël volgens vers 11?

B

A

Omgordt uw lendenen
(vs. 15) – Letterlijk betekent
dit: stop uw kleding onder
uw riem om uw benen vrij
te maken, zodat u hard kunt
lopen. Het is een symbool
van voorbereid zijn.
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2. In welk vers staat dat vele anderen, ook jij als je getrouw
blijft, daar ook aanwezig zullen zijn?

Het dal Adam-ondi-Ahman

3. Lees ook Leer en Verbonden 116:1 en schrijf op waar die
bijeenkomst gehouden zal worden.

4. Lees de volgende teksten en laat ze naar elkaar verwijzen:
Leer en Verbonden 27:5–14; Daniël 7:9–14; Matteüs 26:29;
Leer en Verbonden 107:53–57; 116:1.

Controleer je wapenrusting

Neem Leer en Verbonden 27:15–18 nog eens door en doe het
volgende:

1. Schrijf in je notitieboekje twee voorbeelden waaruit blijkt
dat gehoorzaamheid aan een bepaald gebod (bijvoorbeeld
het woord van wijsheid of het gebed) overeenkomt met
het dragen van een wapenrusting.

2. Waarom zou de wapenrusting die in deze verzen beschre-
ven wordt, een hulpmiddel voor je zijn zodat je het
waardig bent om die belangrijke avondmaalsdienst, die in
de verzen 5–14 beschreven wordt, bij te wonen?

3. Maak een tekening als toelichting op de verzen 15–18 die
je op je kamer kunt hangen. Zorg dat je alle onderdelen van
de wapenrusting benoemt.

C

In de eerste tijd van de kerk begrepen de leden niet dat
de Heer slechts één persoon roept die openbaring ontvangt

om de hele kerk te leiden. We kunnen
allemaal persoonlijke openbaring

ontvangen voor onszelf en voor
onze eigen taken, maar alleen de
profeet en president van de kerk
is spreekbuis van de Heer voor
de hele wereld.

Hiram Page was een zwager van
Oliver Cowdery en de familie

Whitmer. Hij was getrouwd met
Catherine Whitmer, een zus van

Peter jr., Christian, John, Jacob en 
David Whitmer. Oliver Cowdery was 

ook getrouwd met een van hun zussen, Elizabeth Ann
Whitmer. Hiram Page was ook een van de acht getuigen
van het Boek van Mormon. Hij had een steen bemachtigd
door middel waarvan hij naar zijn mening openbaringen
van God ontving. Let er bij het lezen van Leer en Verbon-
den 28 op aan wie en waarom deze openbaring werd
gegeven. Let ook op het verschil tussen de roeping van de
profeet Joseph Smith en die van Oliver Cowdery.

In Leer en Verbonden 28 staat ook dat Oliver Cowdery
geroepen werd voor een zending onder de Amerikaanse
indianen, en er staat dat Zion ‘in het grensgebied dichtbij
de Lamanieten zal zijn’ (vs. 9).

De Schriften begrijpen

Leer en Verbonden 28:1–3 – Wie heeft recht op
openbaring voor de kerk?
In een verklaring uit 1913, ‘A Warning Voice’, heeft het Eerste
Presidium – Joseph F. Smith, Anthon H. Lund en Charles W.
Penrose – uitgelegd:
‘Vanaf de tijd van Hiram Page (LV 28) hebben leden van de
kerk in verschillende perioden manifestaties van misleidende
geesten ontvangen. Soms vielen die ten deel aan mensen die
door hun overtredingen een gemakkelijke prooi waren voor
de aartsmisleider. Op andere momenten worden mensen die
zich beroemen op hun strikte gehoorzaamheid aan de regels,
verordeningen en ceremonies van de kerk, misleid door valse
geesten, wier invloed zo uit een goddelijke bron lijkt te komen
dat zelfs die mensen denken dat zij ‘de uitverkorenen’ zijn,

Leer en Verbonden 28
Alleen de profeet ontvangt 
openbaringen voor de kerk
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en dat ze het moeilijk vinden het belangrijke verschil te onder-
scheiden. Satan heeft zichzelf schijnbaar veranderd in “een
engel des lichts”.

‘Als visioenen, dromen, tongen, profetie, indrukken of andere
buitengewone gaven of inspiratie leiden tot iets dat niet in
harmonie is met de aanvaarde openbaringen van de kerk, of
tegengesteld zijn aan de beslissingen van de bevoegde auto-
riteiten, kunnen heiligen der laatste dagen weten dat het niet
van God komt, hoe aannemelijk het ook mag lijken. Ook
behoren zij te begrijpen dat aanwijzingen voor de leiding van
de kerk gegeven zullen worden door openbaring aan het
hoofd van de kerk. Alle getrouwe leden hebben recht op
inspiratie van de Heilige Geest voor zichzelf, hun gezin, en
voor degenen die zij door hun aanstelling en ordening
presideren. Maar alles wat niet overeenkomt met wat door
middel van het hoofd van de kerk van God komt, behoort
niet als gezaghebbend of betrouwbaar te worden ontvangen.’
(Improvement Era, september 1913, p. 1148.)

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 28 en maak opgave A.

Wie ontvangt openbaring voor
de kerk?

Lees de inleiding tot Leer en Verbonden 28 en de verzen 1–7,
11–13. Beantwoord dan de volgende vragen:

1. Wat was het probleem waarover de profeet Joseph Smith
‘ernstig navraag deed bij de Heer’?

2. Welke antwoord gaf de Heer hem? (Zie vss. 1–7.)

3. Hoe worden openbaringen voor de kerk in deze tijd
aangenomen? (Zie vss. 11–13; zie ook LV 26:2.)

4. Wie ontvangt in deze tijd openbaring voor de hele kerk?

Er is maar weinig dat onze aandacht sneller trekt dan
profetieën over de laatste dagen. We leven in de laatste
dagen. (Zie LV 1:4.) Als we dat weten, behoren we
levendig geïnteresseerd te zijn in wat de Heer over onze
tijd geopenbaard heeft. Let bij het lezen van Leer en
Verbonden 29 op wat er volgens de Heer vóór, tijdens en
na de wederkomst zal gebeuren, en wat jij kunt doen om
je op die gebeurtenissen voor te bereiden.

Leer en Verbonden 29
Beloften aan de ‘uitverkorenen’ 

in de laatste dagen

A

De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 29

Leer en Verbonden 29:7 – Wie zijn de
uitverkorenen?
De profeet Joseph Smith heeft gezegd: ‘Uitverkoren betekent
[gekozen] zijn om een bepaalde taak te verrichten.’ (History of
the Church, deel 4, p. 552.)

‘In algemene zin zijn uitverkorenen degenen binnen en buiten
de kerk die de Heer liefhebben en ten diepste voornemens
zijn om al het mogelijk te doen om te leven volgens de aan-
wijzingen van zijn geest.

‘President George Q. Cannon heeft [als lid van het Eerste
Presidium] gezegd: “De hele mensheid is uitverkoren om
verlost te worden. Niemand is onkruid, tenzij hij dat wordt
door zijn gedrag.” ([Gospel Truth,]deel 1, p. 140.) De uitver-
korenen buiten de kerk zijn de “schapen” die luisteren naar
de stem van de Meesterherder, die de stem gehoorzamen,
en in de kerk ontvangen worden (Mosiah 26:21–28). Dat zijn
de uitverkorenen die door de zendelingen aangespoord
worden om zich te vergaderen (LV 29:7).’ (Hoyt W. Brewster
jr., Doctrine and Covenants Encyclopedia [1988], p. 148.) 

Leer en Verbonden 29:35–39 – Wat is
keuzevrijheid? Waarom is die zo heilig?
Keuzevrijheid is de vrijheid om te kiezen en te handelen, en
in Leer en Verbonden 29:35–39 wordt toegelicht hoe belang-
rijk en heilig die vrijheid voor onze hemelse Vader is. Liever
dan hun keuzevrijheid geweld aan te doen, heeft Hij een
derde van de kinderen toegestaan om, onder aanvoering van
de duivel, in opstand te komen. Onze aardse proeftijd is inge-
steld om onze keuzevrijheid te handhaven. 

Ouderling Bruce R. McConkie heeft als lid van het Quorum
der Twaalf Apostelen uitgelegd wat er voor keuzevrijheid
nodig is: ‘Voor keuzevrijheid moeten er vier belangrijke begin-
selen van kracht zijn: 1. Er moeten wetten zijn, wetten die
ingesteld zijn door een Almachtige, wetten waaraan men al of
niet kan gehoorzamen; 2. Er moeten tegenstellingen zijn – goed
en kwaad, deugd en ondeugd, goed en verkeerd – dat wil
zeggen: er moet een tegenstelling zijn: de ene kracht die naar
de ene kant trekt, en de andere die naar de andere kant trekt;
3. Degenen die keuzevrijheid krijgen, moeten kennis hebben

Verzoend (vs. 1) – De prijs betaald
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van goed en kwaad. Dat houdt in dat ze het verschil tussen
de tegengestelden moeten weten; en 4. Een ongebonden macht
om te kiezen moet de overhand hebben.’ (Mormon Doctrine,
p. 26.)

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 29 en maak opgave A. 

Vat de leerstelling samen

Kies vier van de volgende vragen uit en beantwoord die aan
de hand van Leer en Verbonden 29:

1. Wie zal door de Heer vergaderd worden? Hoe zal dat
gebeuren? (Zie vss. 1–8.)

2. Wat zal er bij de
wederkomst gebeuren?
(Zie vss. 9–13.)

3. Wat zal er vóór de
wederkomst gebeuren?
(Zie vss. 14–21.)

4. Wat zal er aan het einde
van de duizend jaar
gebeuren? (Zie vss. 22–30.)

5. Wat staat er in die verzen over Satan en keuzevrijheid?
(Zie vss. 35–40.)

6. Wat staat er in die verzen over de val en de verlossing?
(Zie vss. 40–50.)

Hoe zou het zijn om op zending te zijn en aan vreemden
het evangelie te verkondigen? Misschien heb je iemand die
niet van ons geloof is al eens iets over het evangelie verteld.
Was je zenuwachtig, of misschien een beetje bang? In Leer
en Verbonden 30 werden de gebroeders Whitmer geroepen
om het evangelie te verkondigen. Let op wat de Heer ieder
van hen over angst vertelde.

De Schriften begrijpen

Leer en Verbonden 30:1–2 – ‘Overreed door hen
wie Ik niet heb geboden’
David Whitmer was met de rest van zijn familieleden misleid
door valse openbaringen die Hiram Page ontvangen had.
(Zie LV 28.)

Leer en Verbonden 30
David, Peter en 

John Whitmer – ‘Vrees niet’

A

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 30 en maak opgave A.

In welk opzicht kan dit op jou van
toepassing zijn?

Leer en Verbonden 30 bevat de raad die de Heer door middel
van de profeet Joseph Smith gaf aan David Whitmer (25 jaar),
Peter Whitmer (21) en John Whitmer (28). Lees deze afdeling
nog eens door en beantwoord de volgende vragen: 

1. Wat zei de Heer tegen de gebroeders Whitmer over angst?

2. Lees de verzen 1–2 alsof de Heer tegen jou spreekt. Wat
zou je willen doen om te zorgen dat jij die fouten niet
maakt?

Leer en Verbonden 31 werd ongeveer tegelijk met afdeling
30 ontvangen. (Zie de inleiding tot LV 30.) Aan de raad
die de Heer aan Thomas B. Marsh gaf, kunnen we zien
hoe goed Hij zijn kinderen kent. Houd bij het lezen van de
beloften en waarschuwingen aan het adres van Thomas
Marsh in gedachten dat hij de eerste president van het
Quorum der Twaalf Apostelen werd toen dat quorum
georganiseerd werd. Later steunde hij de profeet Joseph
Smith niet meer en verliet hij boos de kerk wegens een
probleem dat ontstond toen hij zijn vrouw niet
terechtwees. 

De Schriften begrijpen

Leer en Verbonden 31:4–5 – ‘Het veld dat reeds wit
is om te worden verbrand’

Als de Heer het over zen-
dingswerk had, gebruikte
Hij vaak het symbool 
van de oogst. (Zie Johannes
4:35–36; LV 4:4.) Als graan,
zoals tarwe, rijp is, kleuren
de toppen wit. Dat betekent
dat het geoogst kan worden.
In die tijd werden de graan-
halmen met een sikkel afge-
sneden en samengebonden 

in bundels, of schoven. Als het graan geoogst was, werd het
veld vaak verbrand om de overgebleven stelen, de stoppels,
te verwijderen.
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Leer en Verbonden 31
Thomas B. Marsh – beloften en

waarschuwingen

A
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Dat alles is een symbool voor zendingswerk. Zij oogsten de
mensen die bereid zijn naar het evangelie te luisteren en het
te gehoorzamen, ter voorbereiding op het verbranden waar-
door de aarde bij de wederkomst gereinigd zal worden.

Leer en Verbonden 31:9–13 – De prijs die betaald
moet worden als we de raad niet opvolgen, ofwel:
hoe goed God zijn kinderen kent.
Thomas B. Marsh was een van de meest capabele leiders in de
eerste tijd van de herstelling. Hij volbracht een aantal zendin-
gen, werd in 1835 tot apostel geroepen toen het Quorum der
Twaalf voor het eerst georganiseerd werd, en hij werd de eerste
president van dat quorum. Maar toen er zich in zijn gezin een
probleem voordeed en hij de raad van de Heer kreeg om ‘ge-
duldig’ te zijn, zich niet aan ‘beschimpingen’ te bezondigen,
zijn huisgezin ‘in zachtmoedigheid’ te besturen, altijd te
bidden en ‘getrouw tot het einde’ te zijn (vss. 9, 12–13) werd
hij afvallig. Ouderling George A. Smith, die in 1839 geroepen
werd als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen, beschreef
wat er gebeurde toen president Marsh in Far West (Missouri)
woonde:

‘De vrouw van Thomas B. Marsh, destijds president van de
twaalf apostelen, en zuster Harris [de vrouw van George
Harris] kwamen overeen dat ze elkaar melk zouden geven
om een grotere kaas te maken dan anders mogelijk was.
Om er zeker van te zijn dat alles eerlijk ging, kwamen ze
overeen dat ze de room (het vetste deel van de melk) niet zelf
zouden houden, maar dat ze elkaar zowel de melk als de
room zouden geven.

‘Mevrouw Harris bleek zich trouw aan de overeenkomst te
houden en bracht de melk met de room naar mevrouw
Marsh, maar mevrouw Marsh wilde extra lekkere kaas maken
en behield een deel van de room van elke koe en stuurde
melk zonder room naar mevrouw Harris. 

‘Uiteindelijk lekte uit dat mevrouw Marsh room had achter-
gehouden, en het werd een zaak die door de leraren beslecht
moest worden. Zij onderzochten de zaak, leverden het bewijs
dat mevrouw Marsh de room had achtergehouden en daarom
mevrouw Harris voor die hoeveelheid onrecht had aangedaan.

‘De leraar legde de zaak aan de bisschop voor en er werd een
officiële kerkelijke raad belegd. President Marsh vond niet dat
de bisschop hem en zijn vrouw rechtvaardig had behandeld,
want zij kwamen tot de slotsom dat de room niet achter-
gehouden had mogen worden en dat de vrouw zich niet aan
haar overeenkomst had gehouden. 

‘Marsh ging onmiddellijk in beroep bij de hoge raad die de
zaak met veel geduld onderzocht, en ik verzeker u dat het een
serieus bestuurslichaam was. Marsh, die het gezicht van zijn
vrouw wilde redden omdat hij president van de twaalf
apostelen en een belangrijk man in Israël was, ging wanhopig
in de verdediging, maar uiteindelijk bevestigde de hoge raad
het besluit van de bisschop.

‘Marsh nam er geen genoegen mee, deed een beroep op het
Eerste Presidium van de kerk, en Joseph moest zich met
zijn raadgevers over de zaak buigen. Zij stemden in met het
besluit van de hoge raad. 

‘Zoals u ziet, wierp dit zaakje veel stof op, en Thomas B.
Marsh verklaarde toen dat hij zijn vrouw zou steunen,
al moest hij ervoor naar de hel.

‘De toenmalige president van de twaalf apostelen, de man die
als eerste recht had moeten doen en had moeten zorgen dat
de fout van een van zijn gezinsleden goed werd gemaakt,
nam dat standpunt in, en wat gebeurde er? Hij ging naar een
overheidspersoon en zwoer dat de “mormonen” de staat
Missouri vijandig gezind waren.

‘Die verklaring had een bevel tot uitroeiing van de regering
van Missouri tot gevolg waardoor ongeveer vijftienduizend
heiligen uit hun huizen en verblijfplaatsen werden verdreven
en er duizenden in die omstandigheden bezweken .’ (Journal
of Discourses, deel 3, pp. 283–284.) 

President Gordon B. Hinckley heeft in een algemene confe-
rentie dit verhaal nog eens verteld en voegde daaraan toe: ‘De
man die dit ruzietje had moeten bijleggen, maar die het juist
bevorderde en de functionarissen van de kerk tot zelfs het
Presidium last bezorgde, ging daarvoor letterlijk door de hel.
Hij verloor zijn positie in de kerk. Hij verloor zijn getuigenis
van het evangelie. Negentien jaar lang leed hij armoede,
verkeerde hij in duisternis en bitterheid, leed hij aan ziekten
en eenzaamheid. Vóór zijn tijd werd hij oud. Uiteindelijk zag
hij, net als de verloren zoon in de gelijkenis van de Heiland
(zie Lucas 15:11–32), zijn dwaasheid in en legde hij de pijnlijke
weg terug naar dit dal af en vroeg Brigham Young om ver-
geving en om toestemming zich opnieuw in de kerk te laten
dopen. In de periode van Kirtland en de eerste tijd in Far
West was hij de eerste president van de Raad der Twaalf
geweest, geliefd, gerespecteerd en geëerd. Nu vroeg hij
slechts te mogen worden geordend tot diaken en deurwacht
in het huis van de Heer te mogen zijn.’ (Ensign, mei 1984,
p. 83.) 

Na zijn terugkeer tot de kerk vertelde broeder Marsh over zijn
afvalligheid: 

‘Dikwijls heb ik me afgevraagd hoe ik afvallig ben geworden,
en ik ben tot de conclusie gekomen dat ik de Geest van de
Heer verloren heb.

‘De volgende vraag is: “Hoe en wanneer heeft u de Geest ver-
loren?” Ik werd jaloers op de profeet, mijn visie vertroebelde,
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ik zag alles wat goed was over het hoofd en ik stak al mijn
tijd in het zoeken naar wat verkeerd was; en toen de duivel
macht over me kreeg, konden de vleselijke gezindheid,
boosheid, afgunst en woede, de kop opsteken. Ik kon het in
mijn binnenste voelen; ik was boos en vol woede; en omdat
de Geest van de Heer mij verlaten had, was ik, zoals in de
Schriften staat, verblind en ik meende een balk in het oog van
broeder Joseph te zien, maar dat was slechts een splinter en
ik had zelf een balk in mijn oog.’ (Journal of Discourses, deel 5,
pp. 206–207.) 

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 31 en maak opgave A of B. 

Bereid een toespraak voor

Schrijf aan de hand van Leer en Verbonden 31 en het onder-
deel ‘De Schriften begrijpen’ ideeën op voor een toespraak
die je in de avondmaalsdienst zou kunnen houden over de
raad van de Heer opvolgen. 

Geef een gezinsavondles

Geef aan de hand van wat je van Leer en Verbonden 31 en het
onderdeel ‘De Schriften begrijpen’ hebt opgestoken een
gezinsavondles over de lessen die we uit afdeling 31 en uit
het leven van Thomas B. Marsh kunnen leren.

In de Leer en Verbonden is er voor het eerst sprake van
een zending onder de Lamanieten als Oliver Cowdery
door de Heer geroepen wordt. (Zie LV 28:8.) In diezelfde
maand, september 1830, werd Peter Whitmer jr. geroepen
om met Oliver mee te gaan. (Zie LV 30:5.) De daarop-
volgende maand werden Parley P. Pratt en Ziba Peterson
geroepen om zich bij hen aan te sluiten. Let er tijdens
je studie van Leer en Verbonden 32 op wat de Heer aan
die zendelingen beloofde. Tijdens het bestuderen van
‘De Schriften begrijpen’ zul je zien hoe zijn belofte in
vervulling ging. 

De Schriften begrijpen

Leer en Verbonden 32:1 – Wie was Parley P. Pratt?
Parley P. Pratt werd in 1830 in New York lid van de kerk,
net één maand voordat deze openbaring werd ontvangen.

Leer en Verbonden 32
Een zending onder de Lamanieten

B

A

Hij heeft veel functies in de kerk ver-
vuld (zie de inleiding tot LV 32,

vs. 1–2, 49:1–3; 50:37; 52:26; 97:3–5;
de inleiding tot LV 103, vss. 30, 37;
124:127–129) en hij was een van
de eerste leden van het Quorum
der Twaalf Apostelen, dat in 1835
georganiseerd werd. Hij heeft

veel door de kerk gepubliceerde
preken en lofzangen geschreven

en hij was een van de eerste pioniers
die in Salt Lake Valley aankwamen.

In 1857 is hij vermoord toen hij een zending
in Arkansas vervulde.

Leer en Verbonden 32:2–3 – Wat gebeurde er
tijdens de zending onder de Lamanieten?
Deze kleine groep zendelingen legde in de winter van
1830–1831 bijna 1500 mijl (ongeveer 2400 kilometer) af, veelal
te voet. Ze brachten het evangelie aan de indianenstammen
op het indiaanse grondgebied in New York, Ohio en Missouri.
Hun grootste succes boekten ze echter in het gebied rond
Kirtland (Ohio). Ze vonden daar een groep mensen die
uitkeken naar de terugkeer van het christendom van het
Nieuwe Testament. In slechts drie weken doopten de
zendelingen 127 mensen, waardoor het ledental van de kerk
bijna verdubbeld werd. (Zie Geschiedenis van de kerk in de
volheid der tijden, pp. 79–88.)

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 32 en maak opgave A of B.

Hoe we van Hem kunnen leren

Beschrijf wat volgens jou het verband is tussen ‘zachtmoedig
en nederig van hart’ zijn (LV 32:1) en ons vermogen om over
geestelijke zaken te leren. (Zie ook LV 136:32–33.)

‘Ik Zelf zal met hen gaan en in hun
midden zijn.’

Schrijf wanneer de Heer voor jou, of voor iemand die je kent,
heeft gedaan wat Hij in Leer en Verbonden 32:3 aan de
zendelingen beloofde.
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Een hoofddoel van de herstelling van het evangelie is
Gods kinderen brengen tot bekering van hun afvalligheid
en wereldse gezindheid en ze voorbereiden op de weder-
komst van Jezus Christus. (Zie LV 1:12–17.) In Leer en
Verbonden 33 riep de Heer twee mannen op zending om
die boodschap aan de wereld te brengen. Let bij het
bestuderen van deze openbaring op wat wij moeten doen
om ons voor te bereiden. Let ook op de zegeningen die
beloofd worden aan hen die meewerken om de wereld te
waarschuwen.

De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 33

Met schoven beladen (vs. 9)
– Met veel succes in het
zendingswerk

Priesterlisten (vs. 4) –
Het evangelie verkondigen
om daarmee eer en persoon-
lijk gewin te verkrijgen 
(zie 2 Nephi 26:29)

Leer en Verbonden 33
Voorbereiding op de wederkomst 

van Jezus Christus

Leer en Verbonden 33:17 – ‘uw lamp in orde en
brandende’

De lampen, de olie en de
bruidegom in Leer en Verbonden
33:77 hebben betrekking op de
gelijkenis van de Heiland van de
tien maagden. (Zie Matteüs
25:1–13.) In die gelijkenis maakte
de Heer duidelijk dat wie niet
voorbereid zijn (hun lampen zijn
gedoofd) op de komst van de

Heiland (de bruidegom) uit zijn tegenwoordigheid zullen
worden uitgesloten.

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 33 en maak opgave A of B.

Illustreer een vers

De Heer gebruikte in deze openbaring veel beeldspraak. Kies
een van de vormen van beeldspraak in Leer en Verbonden
33:3, 6–9, 13, 17 en maak een tekening waarmee je duidelijk
maakt wat de Heer onderwees. Teken niet wat letterlijk in
het vers staat, maar wat het betekent. Geef een uitleg bij je
tekening waarin je beschrijft wat je getekend hebt en waarom.

Pas de openbaring toe

1. Leg uit wat de Heer volgens jou bedoelde met zijn
beschrijving van de wereld in Leer en Verbonden 33:3, 7.

2. In welk opzicht verschilt die beschrijving van de manier
waarop de Heer de wereld beschreef in de verzen 2 en 4?
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Orson Pratt werd een van de belang-
rijke apostelen van de laatste dagen.
Let op wat hem in Leer en Verbonden
34 over de Heer en over hemzelf
verteld werd.

De Schriften begrijpen

Een oude, Hebreeuwse bazuin, of trompet – een shofar – werd van
een ramshoorn gemaakt.

Leer en Verbonden 34:1 – Orson Pratt
Orson Pratt liet zich dopen op 19 september 1830, op zijn
negentiende verjaardag, toen hij de evangelieboodschap van
zijn oudere broer, Parley P. Pratt gehoord had. Allebei werden
ze tot apostel geroepen toen in 1835 het Quorum der Twaalf
Apostelen georganiseerd werd. Net als zijn broer heeft Orson
Pratt veel zendingen voor de kerk vervuld. (Zie de inleiding
tot LV 34, en vss. 1–10; 52:26; 75:14; 103:40; 124:127–129;
136:13.) Hij heeft ook veel boeken over godsdienstige en
wetenschappelijke onderwerpen geschreven, en hij was de
eerste pionier die in de Salt Lake Valley aankwam. Hij is
meer dan 45 jaar, tot aan zijn dood in 1881, apostel geweest.

Leer en Verbonden 34
Orson Pratt – ‘Verhef uw stem’

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 34 en maak opgave A of B.

Vergelijk twee verzen

Lees en vergelijk Johannes 3:16 en Leer en Verbonden 34:3.
Schrijf een alinea over wat je uit die verzen leert over de Vader
en de Zoon.

Wat komen we over de wederkomst
van Jezus Christus te weten?

1. Lees Marcus 13:32–37 en
schrijf op wat Jezus zei
over wanneer en hoe de
wederkomst zou plaats-
vinden.

2. Bestudeer Leer en Verbon-
den 34:6–12 en leg uit
welke inzichten we daar-
door nog meer krijgen met
betrekking tot de weder-
komst. Let op de woorden
spoedig en alvorens en leg
ze uit.

Uit Leer en Verbonden 3, een openbaring aan Joseph
Smith en Sidney Rigdon, blijkt dat de Heer zijn kinderen
persoonlijk kent. Let op wat de Heer tegen Sidney Rigdon
zei over zijn verleden en zijn toekomst. Denk er bij het
bestuderen van deze openbaring over na hoe de Heer jou
heeft voorbereid op het werk in zijn koninkrijk.

De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 35

Leer en Verbonden 35:2 – Wat betekent ‘zonen van
God (...) worden’?
Wij zijn allemaal geestkinderen van onze hemelse Vader.
(Zie Handelingen 17:29; Hebreeën 12:9.) Maar om weer bij
Hem te kunnen wonen, moeten we allemaal geestelijk
herboren worden door de verzoening van Jezus Christus.
(Zie Mosiah 5:7–8.)

Lendenen omgorden (vs. 14) – Voorbereiden

Leer en Verbonden 35
Sidney Rigdon – een voorbode
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Leer en Verbonden 35:3 – ‘Mijn dienstknecht Sidney’
Sidney Rigdon was predikant geweest in

Kirtland (Ohio). Hij werd in 1830 lid van
de kerk toen hij onder gebed het Boek

van Mormon gelezen had. Hij was
schrijver voor de profeet Joseph
Smith en was van 1833 tot en met
1844 raadgever in het Eerste
Presidium. (Zie de inleiding tot
LV 35 en vss. 3–6; 58:50, 57–58;
71:1; de inleiding tot LV 76 en

vss. 11–15; 90:6, 21; 93:44, 51; 102:3;
124:126.) Na de dood van Joseph

Smith probeerde Sidney Rigdon de
leiding van de kerk van de apostelen af te

nemen en hij werd in september 1844 geëxcommuniceerd.

Leer en Verbonden 35:11 – ‘Verwoestingen over
Babylon’
Babylon is een symbool voor de wereldse goddeloosheid
waardoor er over alle volken zonde en ellende is gekomen. Al
die goddeloosheid zal bij de wederkomst van Jezus Christus
worden weggenomen.

Leer en Verbonden 35:20–21 – De Bijbelvertaling
van Joseph Smith (BJS)
Veel belangrijke delen van de Bijbel zijn verloren gegaan of
veranderd. (zie 1 Nephi 13:24–29), en de Heer gebood Joseph
Smith om er veel verbeteringen in aan te brengen. (Zie LV
35:20; 41:7; 45:60–61; 73:3–4; 93:53.) In Leer en Verbonden 35
kreeg Sidney Rigdon van de Heer het gebod om de door
de profeet gedicteerde veranderingen op te schrijven. (Zie
vs. 20.) Deze versie kennen we als de Bijbelvertaling van
Joseph Smith (BJS). Terwijl Joseph Smith aan de vertaling van
de Bijbel werkte, gaf de Heer hem openbaringen waardoor
veel delen duidelijk werden. (Zie LV 76; 77; 86; 91; 93; 113; 132;
zie ook Mozes; Matteüs naar Joseph Smith.)

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 35 en maak een van de
volgende opgaven (A–C).

Leg de leerstelling uit

1. Markeer het woord één elke keer dat het in Leer en
Verbonden 35:2 voorkomt.

2. Leg uit wat één in dat vers betekent en wat het ons zegt
over de relatie tussen onze hemelse Vader, zijn Zoon,
Jezus Christus, en ons. (Zie ook Johannes 17.)

A

Geef aan wat het ‘groter werk’ is.

Lees nog eens de raad door die de Heer in Leer en Verbonden
35:3–6 aan Sidney Rigdon gaf. Leg uit waarom het werk
waartoe Sidney Rigdon geroepen werd ‘groter’ was dan wat
hij voordien gedaan had. (Zie ook het onderdeel ‘De Schriften
begrijpen’ bij LV 35:3.)

Leg uit hoe het werkt

In Leer en Verbonden 35:20 legt de Heer uit dat de Schriften
gegeven zijn ‘tot heil van mijn uitverkorenen’. In vers 20
vertelt hij waarom de Schriften een middel kunnen zijn om
ons te redden. Leg aan de hand van de volgende kruisver-
wijzingen en je eigen ideeën uit op welke manier de Schriften
een hulpmiddel zijn:

1. De stem van de Heer horen. (Zie ook LV 18:34–36.)

2. Hem zien. (Zie ook Matteüs 5:8.)

3. Uitkijken naar de wederkomst.

4. Gereinigd worden. (Zie ook Moroni 7:48.)

Geloof jij dat de Heer echt weet wie je bent? Het is echt
waar, en deze openbaring verduidelijkt nogmaals hoe goed
Hij zijn kinderen kent. Probeer je tijdens je studie van
Leer en Verbonden 36 in Edward Partridge te verplaatsen.
Wat zou de Heer tegen jou zeggen?

De Schriften begrijpen

Leer en Verbonden 36:1 – Edward Partridge
Edward Partridge hoorde voor het eerst over het herstelde
evangelie rond oktober 1830 toen de zendelingen die naar de
Lamanieten gestuurd waren, hun reis naar Missouri

onderbraken in Kirtland (Ohio). (Zie LV
28:8; 32:2–3.) Hij werd echter pas

maanden later lid van de kerk. Lucy
Mack Smith, de moeder van de
profeet, schreef het volgende over
het besluit van Edward Partridge
om zich te laten dopen: ‘In
december van dat jaar [1830]
belegde Joseph een vergadering bij

ons thuis. Terwijl hij het woord
verkondigde, kwamen Sidney

Rigdon en Edward Partridge binnen
en namen plaats. Toen Joseph zijn

Leer en Verbonden 36
Edward Partridge – ‘Een van de grote

mannen van de Heer’
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toespraak beëindigd had, gaf hij iedereen die iets wilde
zeggen de gelegenheid daartoe. Daarop stond de heer
Partridge op en verklaarde dat hij naar Manchester was
geweest met de bedoeling meer informatie in te winnen over
de leer die wij verkondigden; maar omdat hij ons niet kon
vinden, had hij inlichtingen over ons ingewonnen bij onze
buren. Volgens hen waren wij onberispelijk, totdat Joseph
[hen] inzake het Boek van Mormon had misleid. Hij vertelde
ook dat hij over ons erf had gelopen en gezien dat er orde
heerste en dat er ijverig gewerkt werd; en, gezien onze
opofferingen voor ons geloof en omdat hij gehoord had dat
onze geloofwaardigheid boven alle twijfel verheven was,
behalve dan met betrekking tot onze godsdienst, geloofde
hij in ons getuigenis en was hij eraan toe zich te laten dopen,
“mits”, zei hij, “broeder Joseph mij doopt.”’ (History of Joseph
Smith, pp. 191–192.) Joseph Smith heeft hem op 11 december
1830 gedoopt.
Edward Partridge werd later de eerste bisschop van de kerk.
(Zie de inleiding tot LV 35; de inleiding tot LV 36 en vss. 1–7;
41:9–11; 42:10; 50:39; 51:1–4, 18; 52:24; 57:7; 58:14–16, 24–25,
61–62; 60:10; 64:17; 124:19.) In Missouri heeft hij veel vervol-
ging moeten verduren. In 1840 stierf hij in Nauvoo (Illinois)
als getrouw lid van de kerk. Hij was toen 47.

Leer en Verbonden 36:2 – ‘Ik zal mijn hand op u
leggen’
In verband met Leer en Verbonden 36:2 heeft ouderling
Harold B. Lee als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen
gezegd: ‘De Heer zegt hier dat als een van zijn gemachtigde
dienstknechten zijn handen op iemands hoofd legt om hem
te zegenen, dat is alsof Hijzelf ook zijn handen op dat hoofd
legt om die verordening te verrichten. We zien hoe Hij zijn
macht kenbaar maakt door zijn dienstknechten aan wie Hij de
sleutels van dat gezag heeft toevertrouwd.’ (Be Secure in the
Gospel of Jesus Christ, Brigham Young Speeches of the Year
[11 februari 1958], p. 6.) 

Leer en Verbonden 36:6 – ‘Komt voort uit het vuur,
afkerig zelfs van de klederen die door het vlees
zijn bevlekt’
Om in de tijd van het Oude Testament de verspreiding
van ziekten te voorkomen, gebood de Heer dat degenen die
besmet waren een reinigingsproces moesten ondergaan
waarbij ook alle besmette kleding moest worden verbrand.
(Zie Leviticus 13:47–59.) In Leer en Verbonden 36:6 vergeleek
de Heer gereinigd worden van een ziekte met gereinigd
worden van zonde. (Zie ook Judas 1:23; Alma 5:57.)
Ouderling Spencer W. Kimball heeft als lid van het Quorum
der Twaalf Apostelen uitgelegd hoe noodzakelijk het is om
verandering te brengen in de omstandigheden die zonde tot
gevolg hebben: ‘Wie zonde loslaat, mag niet alleen naar
betere omstandigheden verlangen. Hij moet die zelf scheppen.
Misschien is het nodig dat hij de bevlekte kledingstukken leert
haten en de zonde leert verafschuwen. Hij moet er niet alleen
zeker van zijn dat hij met de zonde gebroken heeft, maar ook
dat hij de omstandigheden waarin hij die zonde begaan heeft,
veranderd heeft. Hij moet die plaatsen en omstandigheden
vermijden, want anders zou het kwaad al snel weer geschie-
den. Hij moet de mensen met wie hij de zonde begaan heeft,
de rug toekeren. Hij mag de betrokkenen niet haten, maar hij

moet wél hun gezelschap vermijden, en hij moet bovendien
alles uit de weg gaan wat met die zonde verband houdt.’
(The Miracle of Forgiveness [1969], pp. 171–172.) 

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 36 en maak opgave A of B.

Schrijf een dagboekfragment

Schrijf in een dagboekfragment in je notitieboekje hoe jij je
gevoeld zou hebben als jij Edward Partridge was en de Heer
jou vertelde wat Hij in Leer en Verbonden 36 zegt.

Leg uit wat je geleerd hebt

Leg aan de hand van Leer en Verbonden 36:2 en de uitleg
bij dat vers in het onderdeel ‘De Schriften begrijpen’ uit wat jij
geleerd hebt over het priesterschap ontvangen. 

Door het succes van de zendelingen die in Kirtland hun
reis naar Missouri onderbraken om daar het evangelie aan
de Lamanieten te verkondigen (zie LV 32:1–3) nam het
aantal leden van de kerk spectaculair toe. In slechts drie
weken doopten zij 127 mensen, waardoor het aantal leden
van de acht maanden oude kerk bijna verdubbeld werd.
Terwijl er in Kirtland een vriendschappelijke sfeer heerste,
bleef de vervolging in New York toenemen. Let er bij het
lezen van Leer en Verbonden 37–38 op welke geboden
en instructies de Heer de kerk gaf om dat probleem op te
lossen.

De Schriften begrijpen

De bekering van Sidney Rigdon 
en vele anderen
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Leer en Verbonden 38:12 – ‘Om de aarde af te
maaien, om het onkruid te verzamelen’

Dit vers heeft betrekking op
de gelijkenis van de Heiland
over de tarwe en het onkruid.
(Zie Matteüs 13:24–30,
36–43; zie ook LV 86:1–7.)

Leer en Verbonden
38:30 – ‘Indien gij
voorbereid zijt, zult
gij niet vrezen’
President Spencer W. Kim-
ball heeft gezegd: ‘Men moet

de Schriften bestuderen, erover nadenken en leren, en een
getuigenis opbouwen zodat men klaar is om te onderwijzen
en op te voeden. De Heer heeft gezegd: “Indien gij zijt
voorbereid, zult gij niet vrezen”, en wij hopen dat de jeugd,
vanaf de wieg tot en met de jaren van volwassenheid, tijdens
de lessen in de hulporganisaties, het seminarie en het
instituut, tijdens de gezinsavonden, de avondmaalsdiensten
en elders zo voorbereid mag worden dat er voor angst geen
plaats meer is.’ (‘Advice to a Young Man: Now Is the Time to
Prepare’, New Era, juni 1973, p. 9.)

Leer en Verbonden 38:32 – ‘Ik [zal] u mijn wet
geven’
Die belofte werd vervuld toen de profeet Joseph in Kirtland
(Ohio) de openbaring in Leer en Verbonden 42 ontving.

Leer en Verbonden 38:32 – ‘Met macht uit den
hoge (...) begiftigd’
Ouderling Bruce R. McConkie heeft als lid van het Quorum
der Twaalf Apostelen gezegd: ‘In deze bedeling begon de
Heer al in januari 1831, toen de ouderlingen de gave van de
Heilige Geest hadden ontvangen, aan hen te openbaren dat
Hij voor de getrouwen een begiftiging in petto had (LV [38:32];
43:16), “een zegen (. . .) als er geen gekend is onder de
mensenkinderen” (LV 39:15). In juni 1833 zei Hij: “Ik heb u
een gebod gegeven dat u een huis moet bouwen, in welk huis
ik voornemens ben hen die Ik heb gekozen, te begiftigen
met macht uit den hoge. Want dat is de belofte van de Vader
aan u; daarom gebied Ik u te blijven, evenals mijn apostelen
te Jeruzalem.” (LV 95:8–9; 105:11–12, 18, 33.)’ (Doctrinal
New Testament Commentary, drie delen [1976], deel 1, p. 859.)

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 37–38 en maak twee van de
volgende opgaven (A–C).

Vergelijk deze openbaringen met je
eigen leven

1. Wat moest de kerk van de Heer doen vanwege hun
vijanden in het gebied New York?

A

2. De leden van de kerk kunnen in deze tijd geconfronteerd
worden met verschillende soorten vijanden, maar de Heer
geeft nog steeds raad over de manier waarop we eraan
kunnen ontsnappen. Noteer een aantal aanwijzingen die de
Heer in deze tijd gegeven heeft om te ontsnappen aan de
gevaren die op onze weg komen.

Geef raad aan een vriend of vriendin

Stel dat je een goede vriend of vriendin hebt die een aantal
verkeerde beslissingen heeft genomen en daardoor in de
moeilijkheden is gekomen en verdriet heeft. Schrijf je vriend
of vriendin aan de hand van wat je in Leer en Verbonden
38:1–12 gelezen hebt een brief waarin je zoveel mogelijk
redenen aanvoert waarom hij of zij de Heer zou moeten
volgen en zijn raad aannemen in plaats van naar de wereld
te luisteren.

Kenmerken en beschrijvingen van Zion

In Leer en Verbonden 38:18–42 sprak de Heer tot de profeet
Joseph over Zion, oftewel het ‘land van belofte’ dat de
heiligen zouden kunnen opbouwen als ze getrouw waren.

1. Maak twee kolommen in je notitieboekje. In de eerste
kolom noteer je hoe zo’n land volgens die verzen zou zijn.
In de tweede kolom noteer je hoe de heiligen moesten zijn
om zo’n land van belofte waardig te zijn.

2. Schrijf een alinea waarin je uitlegt in welk opzicht dat land
zou verschillen van waar we nu wonen en wat je het
mooiste zou vinden als je in dat beloofde land woonde.

Waarom zou het zo moeilijk zijn om een gewoonte te ver-
anderen? Wordt het gemakkelijker of moeilijker als je aan
die gewoonte wordt herinnerd? James Covill bevond zich
in zo’n situatie. Hij was al veertig jaar voorganger bij
de baptisten geweest toen hij de profeet Joseph Smith om
een openbaring vroeg. Let op de beloften en waarschu-
wingen die de Heer hem in Leer en Verbonden 39 gaf. Let
vervolgens in Leer en Verbonden 40 op wat hij koos en
wat de gevolgen waren.

Leer en 
Verbonden 39–40

James Covill – gegeven 
beloften en verloren beloften

C
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De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 39–40 en maak opgave A en B
of C.

Een tragische verandering van hart

Teken twee harten in je notitieboekje en zet boven het ene ‘Is’
en boven het andere ‘Was’.

1. Lees de inleiding tot Leer en Verbonden 39 en de verzen
7–13. Schrijf in het eerste hart wat de Heer zei over het hart
van James Covill en wat hij daarom moest doen.

Is Was

A

2. Lees de inleiding tot Leer en Verbonden 40 en de verzen
1–3. Schrijf in het tweede hart hoe en waarom het hart
van James Covill veranderd was. Leg ook uit wat er volgens
de Heer door die verandering met hem zou gebeuren. 

3. Vergelijk wat er met James Covill gebeurde met de gelijke-
nis van de Heer in Marcus 4:3–9, 14–20. Welke van de
grondsoorten die daarin beschreven worden, lijkt het meest
op het hart van James Covill?

Schrijf een advertentie

In Leer en Verbonden 39:10–24 wordt een aantal belangrijke
taken van zendelingen beschreven. Denk aan een ‘Gevraagd’-
advertentie in een krant. Schrijf aan de hand van de infor-
matie in die verzen op hoe een zendeling moet zijn en wat hij
moet doen. Begin je advertentie met: ‘Gevraagd:
voltijdzendelingen’.

Schrijf een verhaal

Lees Leer en Verbonden 40:1–3. Daarin staat waarom James
Covill de aanwijzingen van de Heer niet opvolgde. Schrijf dan
een kort, verzonnen verhaal over iemand in deze tijd met
dezelfde zwakheden als James Covill, maar die ze overwint,
de Heer gehoorzaamt en op zending gaat.
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De kerk in Ohio en Missouri
‘De jaren waarin de activiteiten van het mormonisme vooral
plaatsvonden in Ohio en Missouri, behoorden tot de belang-
rijkste en de meest tragische in de geschiedenis van de [kerk].
In die tijd werd het fundament gelegd voor het bestuur van
de kerk; er werden veel belangrijke leringen door Joseph
Smith bekendgemaakt; het werk werd voor het eerst in het
buitenland bekendgemaakt; en de kerk werd tegelijkertijd
intensief vervolgd ten koste van veel levens en onder veel
lijden voor alle heiligen.

‘Terwijl er in beide plaatsen op hetzelfde moment gebeurte-
nissen van historisch belang plaatsvonden, was de communi-
catie tussen de twee groepen beperkt door vervoersproble-
men, hoewel kerkfunctionarissen zo nodig van de ene locatie
naar de andere reisden.’ (Hinckley, Truth Restored, p. 41.)

De profeet Joseph Smith verhuisde in de maanden januari
en februari 1831 met zijn gezin naar Ohio. Toen ze daar
aankwamen, was het aantal leden van de kerk gegroeid tot
ongeveer driehonderd. Veel nieuwe leden kwamen van
een godsdienstige groepering die ‘De discipelen’ genoemd
werd. Omdat het evangelie zo nieuw voor hen was, kwa-
men ze met wat de profeet ‘enkele vreemde begrippen en
verkeerde geesten’ noemde. (Zie de inleiding tot LV 41.)
Deze bekeerlingen hielden nog maanden nadat ze lid van
de kerk waren geworden wat ze ‘gezamenlijk bezit’
noemden. Alles was voor algemeen gebruik. Maar er
ontstond onenigheid over de manier waarop dat systeem
moest werken. Daarover schreef John Whitmer: ‘De
discipelen hadden alles gemeen en wat stoffelijke zaken
betreft ging dat al heel snel mis, want zij concludeerden
aan de hand van de Schriften dat wat de ene broeder
toebehoorde, van alle broeders was. Daarom namen ze
elkaars kleren en andere bezittingen en gebruikten
die zonder toestemming. Dat veroorzaakte verwarring en
teleurstelling, want ze begrepen de Schrift niet.’
(Aangehaald in ‘Church History’, Journal of History,
januari 1908, p. 50.)

Leer en Verbonden 41
Wat is een echte discipel?

Sommige van die eerste bekeerlingen waren in de war
over de manier waarop de Geest de getrouwe leden beïn-
vloedt. John Covill, een bekeerling uit Ohio, stoorde zich
aan het gedrag van sommigen die zich erop beroemden
dat ze openbaring ontvingen: ‘Zij gedroegen zich vreemd.
Soms deden ze Indianen na, soms renden ze het veld in,
klommen op een boomstronk en stonden daar te preken
alsof er een hele gemeente omheen stond – al die tijd zo
volledig door visioenen in beslag genomen dat ze onge-
voelig leken voor alles wat er om hen heen gebeurde.’ (Zie
ook De geschiedenis van de kerk in de volheid der
tijden, p. 92.)

Wat wordt werkelijk vereist van
iemand die een discipel van
Jezus Christus wil zijn? Let bij
je studie van Leer en Verbonden
41 op wat de Heer zei over
wie er wel en wie er niet een
discipel van Hem is. Wat is, te
oordelen naar wat de Heer over
Edward Partridge zei, volgens
Hem een echte discipel? Zou jij dat
willen zijn?

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 41 en maak opgave A en B.

Waarom zou je een discipel willen zijn?

Net als in de tijd van de profeet Joseph Smith bestaan er ook
in deze tijd in de wereld veel verschillende opvattingen over
wat een echte discipel van Jezus Christus is. 

1. Vat aan de hand van Leer en Verbonden 41:1–6 samen wat
volgens Jezus een echte discipel is. (Zie ook LV 6:32; 41:5;
52:40.)

2. Waarom zou jij, als je die verzen leest, een discipel
genoemd willen worden?

Hoe is dat in deze tijd?

Edward Partridge werd als eerste bisschop van de kerk
geroepen. (Zie LV 41:9–12.) Sindsdien hebben duizenden
getrouwe mannen een roeping als bisschop aanvaard.
Vraag je huidige of vroegere bisschop of gemeentepresident
wat de volgende zinsneden voor hem betekenen: ‘Ik heb
geroepen’, ‘de stem der kerk’, ‘als bisschop geordend’, en ‘zijn
hart is zuiver’. Schrijf zijn antwoorden in je notitieboekje.
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De Heer gebood de leden van de kerk om naar Ohio te
verhuizen, en zei dat Hij hun daar zijn wet zou geven.
(Zie LV 38:32.) Leer en Verbonden 42 werd gegeven om
die belofte te vervullen. Een gedeelte van die openbaring
bevat de wet van toewijding. Wat weet je van die wet?
Is hij in deze tijd nog van toepassing? Denk er tijdens je
studie van deze afdeling over na hoe de wereld er anders
voor zou staan als iedereen de geboden die erin gegeven
worden, zou naleven. Denk er goed over na welke geboden
je ijveriger zou moeten gehoorzamen om je op de weder-
komst van Jezus Christus voor te bereiden.

De Schriften begrijpen

Leer en Verbonden 42:12 – Wat is de ‘volheid van
het evangelie’?

President Joseph Fielding Smith heeft
uitgelegd wat er bedoeld wordt als de
Heer zegt dat het Boek van Mormon
de volheid van het evangelie bevat:
‘Sommige mensen hebben zich hier-
over het hoofd gebroken, omdat er in
het Boek van Mormon niets staat over
het eeuwig huwelijk en de doop
voor de doden. Als we het aandachtig
lezen, zal blijken dat de Heer niet zegt

dat het de volheid van alle beginselen bevat, maar de volheid
die nodig is voor de vestiging van zijn kerk en zijn evangelie.
(. . .) Laten we niet vergeten dat de doop voor de doden geen
nieuwe leer is, maar slechts de toepassing van het beginsel
van de doop voor de doden. Over de eeuwige verbonden wordt
in alle Schriftuur onderwezen. De belangrijke beginselen op
grond waarvan de kerk georganiseerd is en mensen tot beke-
ring gebracht worden, staan allemaal duidelijk in het Boek
van Mormon. Bovendien is de betekenis van het woord ‘vol-
heid’, zoals het in de Schriften gebruikt wordt, ‘overvloed’,
of voldoende voor de beoogde doeleinden. Hoewel ons alle
sleutels, bevoegdheden en beginselen geopenbaard zijn
die nodig zijn om de mensen, als zij die gehoorzamen, in de
verhoging bij God terug te brengen, zijn er nog vele begin-
selen van de waarheid die nog geopenbaard moeten worden,
maar die ons worden onthouden vanwege ons gebrek aan
geloof en gehoorzaamheid. (Zie 3 Nephi 26:8–9.)’ (Church
History and Modern Revelation, deel 1, pp. 76–77.)

Leer en Verbonden 42
De wet van de Heer voor zijn kerk

Leer en Verbonden 42:18 – Moord, een
onvergeeflijke zonde
‘De op één na ernstigste zonde is moord – dat wil zeggen
opzettelijk onschuldig bloed vergieten. Over die zonde heeft
de Heer gezegd: “Gij zult niet doden; en wie doodt zal geen
vergeving in deze wereld hebben, noch in de toekomende
wereld” (LV 42:18). Dit is dus een onvergeeflijke zonde, wat
inhoudt dat Jezus Christus niet kan betalen (of “verzoening
bewerken” of “vergeving schenken”) voor de straf die de
gebroken wet vereist. Er kan uiteindelijk echter wel gratie
verkregen worden; de zondaar kan er namelijk zelf volledig
voor betalen en gratie verkrijgen. Een van de redenen dat deze
zonde onvergeeflijk is, is blijkbaar dat vergeving gebaseerd is
op bekering, en een moordenaar kan zich niet volledig van
zijn zonde bekeren omdat hij het leven dat hij genomen heeft,
niet kan herstellen.’ (Daniel H. Ludlow, A Companion to Your
Study of the Book of Mormon [1976], p. 222.) 

Leer en Verbonden 42:30–39 – De wet van
toewijding
Iets ‘toewijden’ betekent iets voor een speciaal doel
bestemmen. De wet van toewijding houdt in dat alles aan de
Heer toebehoort en dat alles wat Hij ons heeft gegeven,
gebruikt moet worden om zijn koninkrijk op aarde op te
bouwen. (Zie LV 104:11–18.) In de eerste tijd van de kerk
gaven, of wijdden, de leden die verkozen deze wet na
te leven, hun geld en bezit aan de bisschop en ontvingen
daarvoor een rentmeesterschap (geld, bezit en andere
verantwoordelijkheden). Wat zij van de bisschop kregen,
werd hun eigen bezit, en de leden gebruikten wat zij
ontvingen voor hun eigen behoeften en benodigdheden.
Alles wat zij meer produceerden dan ze nodig hadden,
werd weer aan de bisschop gegeven voor de armen en
behoeftigen. (Zie LV 42:30–39; 51:2–9.) De wet van toewijding
werd gegeven om de leden te helpen hun zelfzucht
te overwinnen en hen voor te bereiden op het celestiale
koninkrijk. (Zie ook Mozes 7:16–19.)

Sommige leden probeerden enige tijd de wet van toewijding
na te leven in een gemeenschap die ze de ‘Verenigde orde’
noemden, maar ze waren niet in staat om die wet volledig na
te leven. (Zie LV 105:1–5, 9–13.) In deze tijd worden we door
de tiende, vastengaven, het welzijnsprogramma van de kerk,
roepingen in de kerk en huisbezoek en huisonderwijs
voorbereid op het naleven van de wet van toewijding. (Zie de
inleiding tot LV 119.) President Spencer W. Kimball heeft
gezegd: ‘Toewijding betekent dat we onze tijd, talenten en
middelen geven om te zorgen voor mensen die in nood
verkeren – geestelijk of stoffelijk – en om het koninkrijk van
de Heer op te bouwen. Door middel van het welzijns-
programma wijden de leden zaken toe als ze meedoen aan
productieprojecten, materiaal schenken aan Deseret
Industries, anderen helpen met hun beroepsvaardigheden,
een ruime vastengave schenken en meedoen aan hulp-
projecten in hun wijk en van hun quorum. Zij wijden hun tijd
toe als ze op huisonderwijs of huisbezoek gaan. We wijden
onszelf toe als we van onszelf geven.’ (Ensign, november 1977,
p. 78.)
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Leer en Verbonden 42:46 – Hoe kan de dood ‘zoet’
zijn?
President Ezra Taft Benson heeft gezegd: ‘We moeten niet
vergeten dat er aan de andere zijde gezinnen herenigd
worden en er veel vreugde is. Als wij afscheid nemen en van
elkaar gescheiden worden, is dat hun hereniging en thuis-
komst. Het is passend dat we ‘wenen om het verlies van hen,
die sterven’, want dat heeft de Heer geboden. (Zie LV 42:45.)
Maar we vinden ook veel vertroosting door de Trooster dat
degenen die in de Heer sterven “de dood niet zullen smaken,
want die zal zoet voor hen zijn” (LV 42:46).’ (The Teachings of
Ezra Taft Benson [1988], p. 33.)

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 42 en maak opgave B en C,
en naar keuze A of D.

Een methode voor het ontvangen van
openbaring

In Leer en Verbonden 42:1–3 beloofde de Heer aan de ouder-
lingen van zijn kerk dat zij, als ze bepaalde dingen zouden
doen, de openbaring waarom zij vroegen, zouden ontvangen.
(Dat was afdeling 42.)

1. Zoek in vss. 1–3 welke eisen de Heer stelde voor die
openbaring en noteer die.

2. Hoe kan dat jou helpen om openbaring van de Heer te
ontvangen?

A

De ouderlingen van de kerk zijn
geroepen om de zieken te zalven.

We kunnen de behoeftigen bijstaan
door gulle vastengaven te geven.

‘Gij zult uw vrouw liefhebben, met
geheel uw hart en haar aankleven
en geen ander’ (LV 42:22).

De dood is een droevige aange-
legenheid, maar niet beangstigend
voor wie rechtschapen is.

Kies een belangrijk begrip

Leer en Verbonden 42 bevat veel instructies voor de heiligen.
Lees de volgende zes tekstblokken nog eens door. Kies een
aanwijzing en leg uit waarom die voor de leden van deze tijd
van belang is:

1. Vss. 11–17

2. Vss. 18–29

3. Vss. 30–39

4. Vss. 40–52

5. Vss. 61–69

6. Vss. 74–93

Hoe zou het in Zion zijn?

In Leer en Verbonden 42:9, 16–55 legt de Heer uit hoe het
leven van zijn volk in het nieuwe Jeruzalem eruit zou zien.
Maak aan de hand van die verzen en het onderdeel
‘De Schriften begrijpen’ een van de volgende opgaven:

1. Beschrijf in welk opzicht jouw leven anders zou zijn als je
in zo’n gemeenschap leefde. Geef daarvan ten minste
zeven voorbeelden en noteer bij elk voorbeeld een tekst-
verwijzing.

2. Schrijf een verhaal, bijvoorbeeld een dagboekfragment,
waarin je een dag van je leven in het nieuwe Jeruzalem
beschrijft. Beschrijf ook hoe het bij je thuis, in de samen-
leving en op school zou zijn en noteer bij elk voorbeeld een
tekstverwijzing.

Maak het overzicht af

In Leer en Verbonden 42:61–62 gebruikt de Heer tweemaal
het woord vragen. Neem het volgende overzicht over in je
notitieboekje en zoek die verzen op om het overzicht af te
maken.

Waar moeten we 
om vragen?

Leer en
Verbonden 42

Waarom is het belangrijk 
dat we dit weten?

Vers 61

Vers 62

Vers 68

D

C
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De kerk was nog geen jaar oud toen de profeet Joseph
Smith de openbaring in Leer en Verbonden 43 ontving.
Veel leden begrepen niet hoe openbaring wordt ontvangen.
De Heer had al eerder iets over openbaring gezegd
(zie LV 21; 28; 42), maar die openbaringen waren nog
niet gepubliceerd en niet voor iedereen beschikbaar.
Daardoor werden er fouten gemaakt die soms verwarring
en zelfs misleiding tot gevolg hadden. Vlak voordat deze
openbaring werd gegeven, beriep een vrouw in Kirtland
(Ohio) zich er bijvoorbeeld op profetes te zijn en ze pro-
beerde velen ertoe te brengen haar leringen en vermeende
profetieën te volgen. 

Let bij het lezen van Leer en Verbonden 43 op wat de
Heer zei over de manier waarop openbaring aan de kerk
wordt gegeven en over de plichten van elk lid. Let ook op
wat de Heer zei over de manieren waarop Hij daarnaast
tot de wereld spreekt, en over de redenen waarom Hij wil
dat we naar zijn boodschap luisteren. 

De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 43

Leer en Verbonden 43:2–5 – Alleen de president
van de kerk ontvangt openbaring voor de hele
kerk
In verband met de beginselen van openbaring in de kerk
heeft president James E. Faust, raadgever in het Eerste
Presidium, uitgelegd:

‘Voortgaande openbaring en leiding voor de kerk komt door
middel van de president van de kerk, en hij zal de heiligen
nooit misleiden.

‘(. . .) Individuele leden van de kerk kunnen openbaring ont-
vangen voor hun eigen roepingen en taken en voor hun
eigen gezin. Ze ontvangen echter geen geestelijke instructies
voor degenen die in gezag hoger geplaatst zijn.

Veranderd worden (vs. 32) –
Sterven en worden opgewekt

Slapende natiën (vs. 18) –
De vele mensen die
gestorven zijn
Omgordt uw lendenen
(vs. 19) – Bereid u voor

Leer en Verbonden 43
Manieren waarop 

de Heer tot ons spreekt

‘(. . .) Wie zich erop beroepen openbaring van God voor de
kerk te krijgen buiten de gevestigde orde en het kanaal
van het priesterschap, zijn misleid. Dat is ook van toepassing
op ieder die hen volgt.’ (Ensign, mei 1996, p. 7.)

Openbaring voor de kerk komt altijd door middel van degenen die God
geroepen heeft om zijn kerk te leiden.

Leer en Verbonden 43:31 – Satan zal gedurende
het duizendjarig rijk gebonden zijn
President George Q. Cannon heeft als raadgever in het Eerste
Presidium gezegd: ‘We hebben het erover dat Satan gebonden
zal zijn. Satan zal door de macht Gods gebonden zijn; maar
ook zal hij gebonden zijn door de vastbeslotenheid van Gods
volk om niet naar hem te luisteren, niet door hem geregeerd
te worden.’ (Gospel Truth: Discourses and Writings of President
George Q. Cannon, samengesteld door Jereld L. Newquist,
twee delen [1957–1974], deel 1, p. 86.)

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 43 en maak twee van de
volgende opgaven (A–D).

Wat zou jij zeggen?

Stel dat je een man ontmoette die zei dat hij het Boek van
Mormon had gelezen en geloofde dat het waar was. Ook zei
hij dat hij een aantal geestelijke ervaringen had gehad en
belangrijke openbaringen had ontvangen die aan de hele kerk
bekend moesten worden gemaakt. Noteer in je notitieboekje
ten minste drie beginselen uit Leer en Verbonden 43:1–7
waardoor kan worden voorkomen dat jij in zo’n situatie
misleid wordt. Wat zou jij tegen die persoon zeggen?

Hoe houden we doeltreffende
bijeenkomsten in de kerk?

1. In Leer en Verbonden 43:8–10 vertelt de Heer wat er moet
gebeuren als we in de kerk ‘bijeenvergaderd’ zijn in
bijeenkomsten en lessen. Noteer wat we volgens Hem
moeten doen.

2. Over het doel van avondmaalsdiensten heeft president
Spencer W. Kimball gezegd: ‘Als u zingt en als goed lid van
het avondmaal neemt, kunt u het daaropvolgende uur
in devote meditatie doorbrengen, ook als de spreker niet
zo boeiend is. Het is uw taak om door uw deelname de
bijeenkomst de moeite waard te maken.’ (The Teachings of
Spencer W. Kimball, samengesteld door Edward L. Kimball
[1982], pp. 514–515.) Beschrijf met de raad van president
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Kimball in gedachten drie dingen die jij vaker zou kunnen
doen om te zorgen dat wat de Heer in Leer en Verbonden
43:8–10 beschrijft, met jou gebeurt in de kerkdiensten die jij
bijwoont.

Veel manieren van spreken

1. Zoek in Leer en Verbonden 43:17–25 op welke manieren
de Heer tot de mensen op aarde spreekt en noteer dat.
Aan de hand van de woorden verheffen, roepen, en stem zul
je die verschillende manieren kunnen vinden.

2. Waarom zou de Heer de mensen op zoveel manieren toe-
spreken? Welke manieren kun je uit eigen ervaring of
op grond van de ervaringen van anderen, nog aan de lijst
toevoegen?

Noteer een aantal schatten

Houd de raad van de Heer: ‘Bewaart deze dingen als een
schat in uw hart’ (LV 43:34) in gedachten en noteer dan drie
leringen uit Leer en Verbonden 43 die je wilt onthouden.
Leg uit waarom je die leringen gekozen hebt. Vertel ze aan
een huisgenoot, een vriend of vriendin.

Stel dat je in de kerk zit en er wordt aangekondigd dat er
over twee weken een ringconferentie zal zijn. Een vriend
of vriendin buigt zich naar je over en zegt: ‘Ik vind het
echt heel vervelend dat ik voor een ringconferentie mijn
normale bijeenkomsten in de kerk moet missen. Waarom
worden er eigenlijk ringconferenties gehouden?’ Hoe zou
jij dat uitleggen? In Leer en Verbonden 44 geeft de Heer
aan de kerk het gebod om een conferentie te houden.
De redenen daarvoor en de zegeningen die Hij daarvoor
belooft, zijn nog steeds van kracht voor onze wijk-,
gemeente-, ring-, districts- en algemene conferenties.

Leer en Verbonden 44
Het doel van conferenties

D

C

De Schriften begrijpen

Leer en Verbonden 44:2–5 – Zegeningen van
conferenties
Ouderling Howard W. Hunter heeft als lid van het Quorum
der Twaalf Apostelen gezegd: ‘De conferentieperiode is een
tijd van geestelijke hernieuwing waarbij de kennis toeneemt
en het getuigenis versterkt wordt dat God leeft en hen die
getrouw zijn, zegent. Het is een periode waarin het inzicht
dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God,
gebrand wordt in het hart van hen die vastbesloten zijn Hem
te dienen en zijn geboden te onderhouden. Tijdens een
conferentie geven onze leiders ons geïnspireerde leiding
met betrekking tot onze levenswijze – het is een periode dat
onze ziel gestimuleerd wordt en dat we besluiten betere
echtgenoten en ouders, gehoorzamere zoons en dochters,
betere vrienden en buren te worden.’ (Ensign, november 1981,
p. 12.) 

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 44 en maak opgave A.

De kracht van een conferentie

1. Wat beloofde de Heer in Leer en Verbonden 44:1–5 als de
ouderlingen zijn gebod gehoorzaamden om in een con-
ferentie samen te komen? Hoe zouden die beloften in de
conferenties van onze tijd in vervulling kunnen gaan?

2. Beschrijf wanneer jij gezegend of geestelijk gegroeid bent
door iets wat in een wijk-, ring- of algemene conferentie
gezegd of gedaan werd. Of schrijf een kort verslag van een
aantal belangrijke boodschappen die tijdens een recente
wijk-, ring- of algemene conferentie gegeven zijn.

Wat voel je als je denkt aan de wederkomst van Jezus
Christus? President Joseph Fielding Smith heeft gezegd:
‘We zien uit naar die tijd. We verlangen ernaar; wij
bidden erom. De rechtvaardigen zullen zich verheugen
als Hij komt, want dan zal vrede tot de aarde komen
[en] rechtvaardigheid tot de mensen.’ (De leer tot zalig-
making, deel 3, p. 22.)

Leer en Verbonden 45 onthult veel over de wederkomst.
De profeet Joseph Smith heeft gezegd dat die open-
baring de heiligen vreugde verschafte in een tijd waarin
er veel onjuiste dingen over de kerk werden gezegd en

Leer en Verbonden 45
De wederkomst van Jezus Christus

A

54

34190_120_BODY.pdf   59 5/20/16   8:03 AM



geschreven, en waarin de leden vervolgd werden. (Zie de
inleiding tot LV 45.) Denk er tijdens het lezen van deze
openbaring over na hoe de boodschappen daarin vreugde
kunnen brengen in een periode van vervolging. Hoe zou
het jou vreugde kunnen brengen in een tijd van
beproeving of wanneer anderen geruchten verspreiden
over jou of je godsdienst?

De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 45

Leer en Verbonden 45:22–23 – ‘De voleinding der
wereld’
Volgens Matteüs naar Joseph Smith 1:4 heeft ‘het einde der
wereld’ betrekking op de vernietiging van de goddelozen.

Leer en Verbonden 45:23–26 – Welke perioden
in de geschiedenis worden in deze profetie
besproken?
Wat Jezus in Leer en Verbonden 45:16–59 onderwees, wordt
duidelijker als we weten welke twee vragen de vroegere
discipelen van Jezus stelden. Ten eerste wilden ze weten
wanneer de tempel in Jeruzalem verwoest zou worden. Ten
tweede wilden ze meer weten over de wederkomst van Jezus,
als de goddelozen verdelgd zouden worden en Christus
zou regeren als de Koning der koningen. (Zie Matteüs 24:3;
Matteüs naar Joseph Smith 1:4.) Zijn discipelen dachten dat
die twee gebeurtenissen tegelijkertijd zouden plaatsvinden,
maar Jezus zei dat het op verschillende tijdstippen zou
gebeuren. In Leer en Verbonden 45:18–21 vertelde de Heer

Die berg (vs. 48) – De Olijf-
berg bij Jeruzalem
Spotter (vs. 50) – Iemand
die geen eerbied heeft voor
heilige zaken 

En al hun heerscharen
(vs. 1) – Iedereen die daarin
een plaats heeft
Standaard (vs. 9) – Vlag
Geslacht (vss. 30–31) –
Periode
Deze plaats (vs. 43) – Jeru-
zalem (waar Jezus was toen
Hij deze toespraak hield)

in het algemeen over de verwoesting van de tempel. In de
verzen 22–24 legde Hij uit welk verband er bestond tussen de
twee vragen. De verzen 25 tot 53 gaan over de profetieën
over de laatste dagen en de wederkomst, en de verzen 54–59
gaan over het millennium of de periode van duizend jaar
waarin Christus op aarde zal regeren.

Leer en Verbonden 45:25–31 – ‘De tijden der 
andere volken’
President Ezra Taft Benson heeft gezegd: 

‘De Heer heeft de tijd waarin wij leven aangeduid als de
“tijden der andere volken”. De andere volken zijn de
zogenaamde christelijke volken – Noord- en Zuid-Amerika
en de Europese volken waar wij vandaan zijn gekomen. De
zinsnede “tijden der andere volken” duidt op de periode
vanaf de tijd dat het evangelie hersteld werd (1830) tot de
periode waarin het evangelie weer aan de Joden verkondigd
zal worden – nadat de niet-Joden het hebben verworpen.
De Heer heeft dat als volgt uitgelegd:

‘“En wanneer de tijden van de andere volken gekomen zijn,
zal er een licht doorbreken onder hen die in duisternis
verkeren, en het zal de volheid van mijn evangelie zijn;

‘“maar zij aanvaarden het niet; want zij merken het licht niet
op en wenden hun hart van Mij af wegens de voorschriften
van de mens.

‘“En in dat geslacht zullen de tijden van de andere volken
vervuld worden.” (LV 45:28–30; cursivering toegevoegd.)

‘Door deze tekens zullen wij weten wanneer de tijden der
andere volken hun vervulling naderen:

‘“En te dien dage zult gij horen van oorlogen en geruchten
van oorlogen, en de gehele aarde zal in beroering zijn en het
hart van de mensen zal bezwijken en zij zullen zeggen dat
Christus zijn komst uitstelt tot aan de voleinding der aarde.

‘“En de liefde der mensen zal verkillen, en de ongerechtig-
heid zal overvloedig worden” (LV 45:26–27).

‘“En voorts, dit evangelie van het Koninkrijk zal in de
gehele wereld gepredikt worden als een getuigenis voor alle
volken, en dan zal het einde komen, ofwel de vernietiging der
goddelozen.” (Matteüs naar Joseph Smith 1:31.)

‘Zijn wij nu niet getuige van de vervulling van die tekens?
Het evangelie wordt gebracht aan alle volken die onze
zendelingen in hun land toelaten. De kerk bloeit en groeit. En
toch probeert Satan, de grote tegenstander van alle mensen, in
tomeloze woede en uit angst dat zijn tijd kort is – en dat is zo
– alles wat ons dierbaar is te verwoesten.’ (‘Prepare Yourself
for the Great Day of the Lord’, New Era, mei 1982, p. 47.)

Leer en Verbonden 45:32 – ‘Heilige plaatsen’
De Heiland heeft gezegd
dat zijn discipelen niet
alle vreselijke straffen
van de laatste dagen
zouden ondergaan als
ze in heilige plaatsen
zouden staan. Wat zijn 
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die heilige plaatsen? President Ezra Taft Benson heeft gezegd:
‘Heilige mensen staan in heilige plaatsen, en die heilige
plaatsen zijn onze tempels, kerkgebouwen, ons huis en de
ringen van Zion.’ (Come unto Christ [1983], p. 115.)

De Heer heeft over die heilige plaatsen nog meer geopen-
baard in Leer en Verbonden 45:64–71. Daarin heeft Hij verteld
over de vergadering van de heiligen en de vestiging van Zion. 

Leer en Verbonden 45:68 – Wat is Zion?
Zie de informatie over Zion in ‘Mensen en begrippen in de
Leer en Verbonden’ (p. 240).

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 45 en maak drie van de
volgende opgaven (A–E).

Waarom zou je moeten luisteren?

1. Zoek en markeer woorden en zinsdelen in Leer en Verbon-
den 45:1–15 waarin ons wordt gevraagd naar de Heer te
luisteren. (Let ook op woorden en zinsdelen als ‘hoort naar
mijn stem’, ‘neig het oor’, ‘luister naar mijn stem’. Dat zijn
ook uitnodigingen om te luisteren.) Hoe vaak wordt ons
gevraagd naar Hem te luisteren?

2. Noteer wat er in die verzen over Jezus Christus staat en
wat goede redenen zijn om naar Hem te luisteren.

3. Kies een van de redenen uit je lijstje en leg uit waarom die
voor jou belangrijk is.

4. Wanneer zou het ’t moeilijkst zijn om naar de Heer te
luisteren? In welk opzicht is jouw lijstje een hulpmiddel
voor je om beter naar Hem te luisteren?

Orden de informatie en pas die toe

1. Maak het volgende overzicht in je notitieboekje met een
kolom voor alle belangrijke perioden waarover de Heiland
in Leer en Verbonden 45:16–59 spreekt. Zet in elke kolom
wat er volgens Hem in die periode zou gebeuren.

2. Waarom zou de Heer ons die informatie geven?

3. Geef ten minste twee redenen aan waarom de informatie in
deze openbaring voor jou belangrijk zou kunnen zijn. 

Gebeurtenissen waarover in Leer en Verbonden 45 geprofeteerd wordt

De tijd van 
Jezus’ apostelen

De tijd van 
de andere volken

De tijd van 
de wederkomst

De tijd van het
duizendjarig rijk

B

A

Analyseer de boodschap

Jezus zei dat zijn discipelen bedroefd waren om wat Hij hun
vertelde. (Zie LV 45:34.)

1. Neem Leer en Verbonden 45:26–34 nog eens door en noteer
waarover ze zich volgens Jezus zorgen maakten.

2. Neem de verzen 35–44 nog eens door. Welke goede
redenen gaf Jezus waardoor zijn discipelen ‘niet verontrust’
(vs. 35) hoefden zijn, ondanks de gebeurtenissen waarover
Hij profeteerde?

‘Grote dingen wachten [u]’

Stel dat je bisschop of gemeentepresident je vroeg een toe-
spraak te houden over de laatste dagen en de wederkomst
van Jezus Christus. Hij zegt dat veel mensen zich concen-
treren op de negatieve aspecten van de laatste dagen, en hij
wil dat jij de nadruk legt op de positieve gebeurtenissen
waarnaar rechtschapen mensen kunnen uitzien. Hij wil ook
dat je de nadruk legt op de dingen die we kunnen doen om
voorbereid te zijn de Heiland met vreugde te ontmoeten als
Hij komt. Noteer ideeën uit Leer en Verbonden 45 die je in
die toespraak kunt gebruiken. Noteer de verzen waarin je die
ideeën hebt gevonden.

Bescherming te midden van
goddeloosheid

1. Hoe zullen de discipelen van de Heer volgens Leer en
Verbonden 45:32 de goddeloosheid van de laatste dagen
vermijden?

2. Welke informatie gaf de Heer nog meer in de verzen
62–71?

3. Wat kun je daar aan de hand van wat de Heer in Leer en
Verbonden 115:5–6 gezegd heeft, nog aan toevoegen?

4. Noteer op welke manieren de kerk een plaats van ‘vrede’,
‘veiligheid’ en een ‘toevluchtsoord’ voor jou is.

E

D

C

56

34190_120_BODY.pdf   61 5/20/16   8:03 AM



Zoals je al geleerd hebt, had de herstelde kerk in de eerste
jaren veel leden die opgetogen en toegewijd waren, maar
die slechts weinig ervaring hadden met de wegen van de
Heer. Ze hadden behoefte aan leiding omtrent de manier
waarop de Heer de zaken in zijn kerk gedaan wilde hebben.
Leer en Verbonden 46 werd ontvangen in antwoord
op vragen en verwarring over de manier waarop bijeen-
komsten geleid moesten worden en over hoe ze de
verschillende gaven van de Heilige Geest die aan de
gelovigen beloofd werden, moesten opvatten. In deze
openbaring wordt verteld hoe die gaven worden gegeven,
er worden voorbeelden van diverse gaven gegeven,
en aanwijzingen over het gebruik van de gaven.

De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 46

Leer en Verbonden 46:11 – Iedereen heeft een
gave gekregen
Ouderling Marvin J. Ashton heeft als lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen gezegd:

‘Het is, mijns inziens, een van de meest tragische ontwikke-
lingen van het leven als een man of vrouw zichzelf ziet
als iemand zonder talenten of gaven. Als wij, uit weerzin of
ontmoediging, toelaten dat wij een deprimerend niveau
van wanhoop bereiken doordat wij onszelf zo negatief beoor-
delen, is dat een droevige dag, niet alleen voor onszelf,
maar ook voor God. Onszelf beoordelen op onze status,
intelligentie, gemiddelde cijfers, rijkdom, macht, positie of
uiterlijk en vervolgens concluderen dat wij geen gaven
bezitten, is niet alleen oneerlijk, maar ook onredelijk. (. . .)

‘God heeft ieder van ons één of meer bijzondere talenten
gegeven. (. . .) Het is aan ons de gaven die God ons heeft
gegeven te ontdekken en te ontwikkelen, en daarbij te
bedenken dat ieder van ons naar Gods beeld is geschapen en
dat er helemaal geen onbelangrijke mensen bestaan. Iedereen
is belangrijk voor God en voor zijn medemens.’ (De Ster,
januari 1988, p. 17.)

Ter bevrediging van
hun lusten (vs. 9) – Uit
egoïsme 

Tot verzoening komen 
(vs. 4) – Zich bekeert
Mildelijk (vs. 7) – Gul

Leer en Verbonden 46
De gaven van de Geest

Leer en Verbonden 46:11–29 – Is deze opsomming
van geestelijke gaven volledig?
Ouderling Bruce R. McConkie heeft als lid van het Quorum
der Twaalf Apostelen opgemerkt: ‘Er zijn eindeloos veel
en verschillende geestelijke gaven. De gaven die in de open-
baringen genoemd worden, zijn slechts een verduidelijking
van de grenzeloze goddelijke genade die een barmhartige
God uitstort over wie Hem liefhebben en dienen.’ (A New
Witness for the Articles of Faith [1985], p. 371.) Behalve in Leer
en Verbonden 46 vinden we een opsomming van geestelijke
gaven in 1 Korintiërs 12 en Moroni 10.

Ouderling Marvin J. Ashton noemde een aantal gaven
waarover niet vaak wordt gesproken: ‘De gave om te vragen;
de gave om te luisteren; de gave om de stille, zachte stem te
horen en te benutten; de gave om te kunnen huilen; de gave
om twist te vermijden; de gave om prettig in de omgang te
zijn; de gave om ijdele herhalingen te vermijden; de gave om
te zoeken naar wat rechtvaardig is; de gave om niet te
oordelen; de gave om voor leiding tot God op te zien; de gave
om discipel te zijn; de gave om te geven om anderen; de gave
om te kunnen overdenken; de gave om te bidden; de gave om
een machtig getuigenis te geven; de gave om de Heilige Geest
te ontvangen.’ (De Ster, januari 1988, p. 17.)

Leer en Verbonden 46:15 – ‘De verscheidenheid
van bediening’
De ‘verscheidenheid van bediening’ heeft betrekking op de
bediening van priesterschapsleiders in de kerk.

Leer en Verbonden 46:16 – ‘De verscheidenheid
van de werkingen’
‘De verscheidenheid van de werkingen te kennen’ is weten of
een geestelijke manifestatie wel of niet van God komt.
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Leer en Verbonden 46:24–25 – De gave van talen
en de gave om talen uit te leggen
Deze gaven komen in de kerk meestal aan het licht door
zendingswerk, als zendelingen vreemde talen leren en als
onderzoekers het evangelie dat hun verkondigd wordt,
kunnen begrijpen en een getuigenis ontvangen. De profeet
Joseph Smith heeft gezegd: ‘De gave van talen is verleend
om het evangelie te verkondigen onder degenen wier
taal men niet verstaat, zoals op de dag van het pinksterfeest,
enzovoort. Het is echter niet nodig dat talen speciaal aan
de leden van de kerk geleerd worden, want iedereen die de
Heilige Geest heeft, kan zowel in zijn eigen taal als in een
andere spreken over de dingen Gods; want geloof komt niet
door tekens, maar door Gods woord te horen.’ (Teachings of
the Prophet Joseph Smith, pp. 148–149.) 

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 46 en maak twee van de
volgende opgaven (A–C).

Zoek het antwoord van de Heer

1. Lees de inleiding tot Leer en Verbonden 46. Waarover
wilde de Heer in deze openbaring raad geven?

2. Wat was volgens de verzen 1–8 de raad van de Heer met
betrekking tot deze zaken?

3. Welke informatie krijgen we nog meer door wat de Heer
zei in 3 Nephi 18:28–32?

Nieuwe leden inzicht geven

Noteer drie begrippen die volgens jou voor nieuwe leden van
de kerk belangrijk zijn om inzicht te krijgen in de gaven van
de Geest zoals die in Leer en Verbonden 46 worden uitgelegd.
Noteer het vers of de verzen waarin je die begrippen hebt
gevonden en leg in het kort uit waarom je die hebt gekozen.

Streven naar de gaven

1. Noteer aan de hand van Leer en Verbonden 46:8–12 wat de
Heer ons wil laten begrijpen over de gaven van de Geest.

2. Denk na over de gaven van de Geest die genoemd worden
in de verzen 13–27 en door ouderling Ashton in het onder-
deel ‘De Schriften begrijpen’ bij de verzen 11–29. Schrijf
iets over twee gaven die jij graag zou willen hebben. Leg
uit waarom – met daarbij in gedachten wat de Heer zei
in de verzen 8–12.

C

B

A

Vanaf de dag dat de kerk georganiseerd werd, heeft de
Heer geboden dat er verslagen en geschiedenissen werden
bijgehouden. (Zie LV 21:1.) In de Schriften staat dat we
geoordeeld zullen worden aan de hand van de boeken en
de verslagen die zijn bijgehouden. (Zie Openbaring 20:12;
LV 128:7.) Nauwkeurige geschiedenissen zijn al sinds de
tijd van Adam een belangrijke bron geweest waaruit geput
werd om het evangelie te verkondigen en getuigenissen te
versterken. (Zie Mozes 6:5–6, 45–46; 1 Nephi 3:19–20;
Mosiah 1:2–5.) Bedenk tijdens het lezen van Leer en Ver-
bonden 47, de roeping van John Whitmer tot geschiedschrij-
ver van de kerk, hoe dat in verband met het bijhouden
van belangrijke verslagen op jou van toepassing kan zijn. 

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 47 en maak opgave A.

Weten wat je moet noteren

1. Hoe zou John Whitmer volgens Leer en Verbonden 47 weten
wat hij in zijn geschiedkundig verslag moest opnemen?

2. Op welke manieren ben jij gezegend omdat iemand een
historisch verslag had bijgehouden?

3. Op welke manieren kan een verslag dat jij bijhoudt,
anderen tot zegen zijn?

President Spencer W. Kimball heeft de volgende raad gegeven: ‘Zorg voor een
notitieboekje (. . .) een dagboek dat de tand des tijds doorstaat, en waaruit de
engelen misschien wel citeren voor de eeuwigheid. Begin er vandaag mee en
schrijf op wat je doet, je gedachten, wat je bereikt en waarin je gefaald hebt,
over je vrienden of vriendinnen, je overwinningen, je indrukken en je getui-
genis.’ (‘The Angels May Quote from It’, New Era, oktober 1975, p. 5.) 

A

Leer en Verbonden 47
Een roeping tot geschiedschrijver
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De kerkleden bleven bijeenkomen in Kirtland (Ohio)
ingevolge de openbaring die in december 1830 gegeven
was. (Zie LV 37; zie ook LV 38.) De leiders wisten echter
dat Kirtland niet de plaats was waar Zion gevestigd
moest worden. Anderzijds wisten ze nog niet waar dat
wel zou zijn. Hoe lang moesten de leden rekenen op een
verblijf in Kirtland? Zou het een kort verblijf zijn voordat
ze verder trokken naar Zion? Leer en Verbonden 48 werd
ontvangen als antwoord op de vragen van de profeet
Joseph Smith over die zaken. Deze openbaring is een van
de vele voorbeelden in de Schriften waaruit blijkt dat
de Heer raad geeft in wereldlijke zaken en dat die vaak
invloed hebben op geestelijke zaken.

De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 48

Leer en Verbonden 48:6 – De vergadering vindt
plaats onder leiding van het Eerste Presidium
We hoeven niet misleid te worden in verband met de
vergadering van de heiligen of de opbouw van Zion in de
laatste dagen. Zoals president Harold B. Lee heeft gezegd: ‘De
Heer heeft de verantwoordelijkheid voor de leiding van de
vergadering duidelijk gelegd in de handen van de leiders van
de kerk, aan wie Hij zal openbaren waar en wanneer die
vergadering in de toekomst moet plaatsvinden. (. . .) [De leden
van de kerk] hoeven zich er geen zorgen over te maken totdat
die aanwijzingen gegeven worden op de manier van de Heer,
dus tot ze door het juiste gezag geopenbaard worden.’ (Ye Are
the Light of the World [1974], p. 167.)

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 48 en maak opgave A.

Zoek de antwoorden

Lees de inleiding tot Leer en Verbonden 48 en vss. 1–6,
en beantwoord de volgende vragen:

1. Wat zei de Heer waaruit bleek dat Kirtland (Ohio)
uiteindelijk niet de plaats zou zijn waar de heiligen zich
moesten vergaderen?

A

Broeders uit het oosten (vs. 2) – Kerkleden uit New York
en Pennsylvania die naar Ohio kwamen

Leer en Verbonden 48
Land kopen in Kirtland

2. Wat moesten de heiligen van de Heer doen?

3. Waarvoor moesten zij hun geld gebruiken?

4. Wat konden de heiligen volgens de Heer zelf beslissen, of
‘zoals het hun goeddunkt’ (vs. 3)? (Zie ook LV 58:26–29;
62:4–5.)

Stel dat iemand tegen je zei: ‘Het maakt echt niet uit wat
je gelooft. Als je maar een goed leven leidt.’ Wat zou
jij dan zeggen? Heeft ons geloof invloed op onze levens-
wijze? Hoe zou een veranderde geloofsovertuiging ons
gedrag beïnvloeden? Welke invloed heeft jouw begrip van
de eeuwige waarheid gehad op jouw manier van leven?

Zoals je in de inleiding tot Leer en Verbonden 49 kunt
lezen, waren de ‘Shaking Quakers’ (Shakers) een
godsdienstige groepering met veel leden in de buurt
van Kirtland (Ohio). In de inleiding wordt ook beschreven
in welk opzicht een aantal van hun geloofspunten
verschilde van de leringen van het herstelde evangelie.
Denk er bij het lezen van de leringen die de Heer in Leer
en Verbonden 49 benadrukte, over na hoe bepaalde
waarheden onze manier van leven kunnen beïnvloeden.

Een bijeenkomst van Shakers in vroeger tijden

De Schriften begrijpen

Leer en Verbonden 49:8 – Wie zijn de ‘heilige
mannen’?
President Joseph Fielding Smith heeft gezegd dat de ‘heilige
mannen’ over wie in Leer en Verbonden 49:8 gesproken wordt,
‘veranderde personen zijn, zoals Johannes de Openbaarder en
de drie Nephieten, die niet tot deze generatie behoren en toch

Leer en Verbonden 49
Een boodschap voor de 

United Society of Believers in Christ’s 
Second Appearing – ‘Shakers’
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nog op aarde zijn om tot de wederkomst van Jezus Christus
een bijzondere taak te vervullen.’ (Church History and Modern
Revelation, deel 1, p. 209.) 

Leer en Verbonden 49:24–25 – Profetieën waarvan
we de vervulling kunnen zien.
De Shakers geloofden dat de wederkomst al had plaatsge-
vonden. In Leer en Verbonden 49:24–25 staan twee profetieën
die voor de wederkomst nog in vervulling moesten gaan.
In de tijd dat deze openbaring werd gegeven, wees weinig
erop dat die profetieën vervuld waren. In onze tijd hebben
we echter gezien dat Zion bloeit in de heuvels en de bergen
in het westen van de Verenigde Staten en dat miljoenen
Lamanieten lid worden van de kerk en het goed maken.

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 49 en maak opgave A. 

Verbeter de valse leerstelling

1. Verdeel een bladzijde in je notitieboekje in twee kolommen.
In de eerste kolom noteer je wat de Shakers geloofden en
wat uitgelegd wordt in de inleiding tot Leer en Verbonden
49. In de tweede kolom noteer je wat er in Leer en
Verbonden 49 staat over elk geloofspunt van de Shakers
in de eerste kolom.

2. Zoek bij een van die geloofspunten van de Shakers een
tekst in de Bijbel waarmee je die valse leerstelling kunt
rechtzetten. Zet die als verwijzing naast de uitleg die je in
de tweede kolom hebt geschreven.

3. Welk verschil zou het maken als je de juiste leringen
begreep die in deze openbaring worden uitgelegd? Met
andere woorden: waarom doet het ertoe wat je gelooft?
Gebruik in je antwoord een voorbeeld van een leerstelling
die de Heer in Leer en Verbonden heeft uitgelegd en leg
uit waarom dat nu en in de eeuwigheid invloed heeft op
jouw manier van leven.

In de tijd dat de kerk werd hersteld, werd in sommige
christelijke kerken algemeen aangenomen dat de gaven
van de Geest lichamelijke reacties veroorzaakten.
Bijvoorbeeld: mensen van wie verondersteld werd dat ze
vervuld waren van de Geest spraken tijdens godsdienstige

Leer en Verbonden 50
Inzicht in de werking van de Geest

A

bijeenkomsten in onbekende talen, vielen op de grond,
kregen spiersamentrekkingen, zagen een of ander ‘visioen’
en raakten bewusteloos, enzovoort. Hoewel de nieuwe
kerkleden een getuigenis van het herstelde evangelie
kregen, lieten zij niet altijd direct hun oude gewoonten of
tradities los. Daarom deed dat vreemde gedrag zich soms
voor in de bijeenkomsten van de pas herstelde kerk.

Parley P. Pratt die later een van de eerste leden van het
Quorum der Twaalf Apostelen werd, maakte zich zorgen
over dat vreemde gedrag en vroeg raad aan de profeet
Joseph Smith. In antwoord daarop gaf de Heer de
openbaring in Leer en Verbonden 50 aan de profeet.

Satan blijft proberen onervaren of onvolwassen heiligen
met knappe imitaties van de Geest te misleiden of te
verblinden. Zoek tijdens het lezen van Leer en Verbonden
50 naar raad waardoor je misleiding kunt voorkomen.
Let ook op waarheden in verband met de manier waarop
de Geest werkt, zodat je zijn invloed en zegeningen
vollediger kunt ontvangen.

De Schriften begrijpen

Leer en Verbonden 50:24 – Toenemen in licht en
volmaakt worden

De profeet Joseph Smith heeft
gezegd: ‘Wij zijn van mening
dat God de mens geschapen
heeft met een verstand dat in
staat is instructies te ontvangen,
en een vermogen dat vergroot
kan worden, evenredig aan de
mate waarin en de ijver waar-
mee acht geslagen wordt op
het licht dat vanuit de hemel
aan het intellect gegeven
wordt; en dat, naarmate de

mens de volmaaktheid nadert, zijn visie helderder en zijn
vreugde groter wordt, totdat hij het kwaad van zijn leven
heeft overwonnen en elk verlangen naar zonde verloren
heeft; en, zoals de mensen van weleer, dat punt in zijn
geloofsleven bereikt waarop hij omhuld is door de macht en
de heerlijkheid van zijn Schepper en opgenomen wordt om bij
Hem te wonen. Maar wij zijn van mening dat niemand dit
stadium in een oogwenk kan bereiken.’ (History of the Church,
deel 2, p. 8.)

Leer en Verbonden 50:30–34 – Geesten
onderscheiden
De Heer gaf de kerkleden in deze openbaring de raad te
bidden om te weten te komen of een schijnbaar geestelijke
gebeurtenis, activiteit, lering of persoon van God is. Als
iemand eerlijk en oprecht is, zal het antwoord door de macht
van de Heilige Geest bekend worden gemaakt. Leer en
Verbonden 6:22–24; 8:2–3; en 9:7–9 zijn een aantal andere
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verzen die je bestudeerd hebt en die je zullen helpen om de
bevestigende invloed van de Heilige Geest te herkennen.
Daarbij staat in Leer en Verbonden dat de geestelijke gave van
onderscheid wordt gegeven aan bisschoppen en andere
leiders van de kerk met priesterschapssleutels. Hun raad kan
ons helpen voorkomen dat we misleid worden.

President George Q. Cannon heeft als raadgever in het Eerste
Presidium gezegd: ‘Een van de gaven van het evangelie die
de Heer heeft beloofd aan degenen die met Hem een verbond
sluiten, is de gave van het onderscheiden van geesten – een
gave waaraan niet veel mensen denken en waar waarschijnlijk
weinig om wordt gebeden; toch is het een buitengewoon
waardevolle gave die elke heilige der laatste dagen zou
moeten bezitten. (. . .) Eigenlijk kan geen enkele heilige der
laatste dagen die gave missen, want er is zo’n verscheiden-
heid aan geesten in de wereld die ons proberen te misleiden
en op een dwaalspoor proberen te brengen.’ (Gospel Truth,
deel 1, p. 198.)

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 50 en maak opgave B en twee
van de andere opgaven (A, C, of D.)

Stel de gevolgen vast

Lees Leer en Verbonden 50:1–9 en beantwoord de volgende
vragen:

1. Wat gebeurde er toen een raad van leiders zich in eenheid
tot de Heer wendde?

2. Wat is de zegening van volharden in geloof? 

3. Wat zijn de gevolgen van huichelarij?

De functie van leraren en studenten

In Leer en Verbonden 50:10–22 heeft de Heer uitgelegd dat
zowel degenen die het evangelie verkondigen als degenen
die het ontvangen, een taak hebben als ze willen dat er een
geestelijk leerproces plaatsvindt. 

1. Noteer aan de hand van deze verzen wat de taak is van
degenen die in het evangelie onderwijzen.

2. Noteer de taak van degenen die het onderwijs ontvangen.

3. Wat zou er volgens de Heer gebeuren als zij allebei hun
taak vervulden?

4. Hoe kan de uitleg in deze verzen jou helpen om te voor-
komen dat je misleid wordt door mensen die valse leer-
stellingen verkondigen of handelen op een manier die de
Heer niet goedkeurt?

5. Hoe zou je deze raad van de Heer kunnen toepassen in een
van de lessen die je momenteel in de kerk volgt?

B

A

Leg het symbool uit

1. Waarmee vergeleek God geestelijke kennis in Leer en
Verbonden 50:23–25?

2. Waarom is dat zo’n goed symbool? Geef een voorbeeld van
de uitwerking van dat symbool in ons fysieke leven en
vergelijk dat met de manier waarop dat opgaat voor ons
geestelijke leven. 

Kom meer over de Heer te weten

1. Wat kom je over de Heer te weten uit wat Hij in Leer en
Verbonden 50:40–46 heeft gezegd? (Denk bij het
beantwoorden van deze vraag aan het doel van deze
openbaring.)

2. Kies een zinsdeel of een vers uit deze verzen dat veel
indruk op je heeft gemaakt of je heeft ontroerd. Schrijf op
waarom het zo’n indruk op je heeft gemaakt.

In Leer en Verbonden 48:2 gebood de Heer de leden van
de kerk in Ohio hun landerijen te verdelen ten behoeve
van de heiligen die uit het oosten van de Verenigde Staten
naar Ohio kwamen. Een groep uit Colesville (New York)
kwam daar kort voordat de openbaring in Leer en
Verbonden 51 gegeven werd. Zij bevonden zich in

Leer en Verbonden 51
Meer instructies over 

de wet van toewijding

D

C
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Thompson (Ohio) dicht bij Kirtland, waar Leman Copley
(die voor het eerst in LV 49 genoemd wordt) meer dan
280 hectare land had die hij beschikbaar stelde voor de
vergadering van de heiligen. In eerdere openbaringen
(LV 41–42) was de bisschop aangewezen als degene die de
taak had de kerkleden te helpen met hun stoffelijke zaken.
Bisschop Edward Partridge vroeg de profeet Joseph Smith
om raad bij de uitoefening van zijn ambt en wilde met
name weten hoe hij de heiligen uit Colesville kon helpen
bij hun vestiging in Thompson. De profeet legde de
vragen van bisschop Partridge voor aan de Heer en in
afdeling 51 geeft de Heer meer instructies in verband met
de wet van toewijding. (Die wet was in LV 42:30–55
geopenbaard.)

Denk er tijdens je studie van Leer en Verbonden 51 over
na wat jij doet om de armen in jouw buurt te helpen.
In welk opzicht geven de beginselen in deze openbaring
jou meer inzicht in wat jij behoort te doen?

De Schriften begrijpen

Leer en Verbonden 51:5 – ‘Hij [zal] de gave niet
behouden’
In Leer en Verbonden 51:3–5 wordt uitgelegd dat mensen die
de wet van toewijding naleven, alles aan de kerk geven, of
toewijden. De bisschop geeft hun dan wat ze nodig hebben
‘overeenkomstig [hun] behoeften’ (vs. 3). Verder geeft de
bisschop hun een eigendomsakte – wat inhoudt dat ze alles
bezitten wat ze van de bisschop ontvangen. Wanneer wat
iemand aan de kerk geeft meer is dan wat hij of zij in ruil
daarvoor terugkrijgt, wordt het overschot opgeslagen in de
voorraadschuur van de bisschop en gebruikt om voor de
armen te zorgen. Dat is de ‘gave’ waarvan sprake is in vers 5.
In die openbaring wordt gezegd dat iemand die de kerk
verlaat, mag houden wat hem of haar bij akte is gegeven,
maar dat hetgeen in de voorraadschuur is opgeslagen, niet
wordt teruggegeven.

Met wat wij geven van onze tijd, werk of geld vullen wij de voorraadschuur
van de bisschop en zorgen we voor de armen en behoeftigen.

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 51 en maak opgave A en B.

Wat betekent dat?

Wat betekent het volgens Leer en Verbonden 51:3 dat iedereen
die leeft onder de wet van toewijding een ‘gelijkelijk’ deel
ontvangt?

Hoe zit dat in deze tijd? 

1. Vraag een leider in de kerk hoe de bisschop in deze tijd
zorgt voor de behoeftigen in de kerk. Wat je te weten komt,
noteer je in je notitieboekje.

2. Leg uit wat jij kunt doen om de armen te helpen op de
manier die in de Leer en Verbonden wordt aangegeven.
Vertel daarbij wat het ‘voorraadhuis’ in de kerk van deze
tijd is en wat jij kunt geven.

Een zendingsoproep ontvangen is spannend voor een
aankomend zendeling en zijn of haar familie, vrienden en
vriendinnen. Vlak na een conferentie van de kerk op 3–6
juni 1831 gaf de Heer meer dan dertig mannen opdracht
om naar Missouri te gaan – waaronder de profeet Joseph
Smith. Ze moesten afzonderlijk reizen en onderweg het
evangelie verkondigen. De Heer deed hun een bijzondere
belofte dat Hij, als zij in Missouri waren, hun ‘erfland’
zou openbaren (LV 52:5). Zij begrepen dat het de plaats

Leer en Verbonden 52
Zion, het nieuwe Jeruzalem, 

wordt bekendgemaakt

B

A
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van de stad Zion, of het nieuwe Jeruzalem van de laatste
dagen zou zijn. Kun je je voorstellen hoe opwindend zo’n
zendingsoproep is? 

Net als zendelingen in deze tijd
hadden de zendelingen die in
Leer en Verbonden 52 geroepen
werden, behoefte aan instructies
en raad om succesvol te kunnen
zijn. De Heer gaf hun ‘een
model’ (vs. 14) hoe ze op een
aanvaardbare manier recht-
schapenheid konden prediken. 

De raad van de Heer is niet alleen een hulpmiddel voor
ons in ons streven aanvaardbaar voor Hem te zijn, maar
het is ook een hulpmiddel om niet te worden misleid
door mensen die Hem niet oprecht vertegenwoordigen. 

De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 52

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 52 en maak opgave A of B.

Een voorbeeld

De Heer gaf in Leer en Verbonden 52:14–19 een ‘model’ om
misleiding te vermijden.

1. Neem die verzen nog eens door en noteer de eigenschappen
van degenen die ‘door [Hem] ontvangen’ worden of ‘van
God’ zijn.

2. Noteer welke zegeningen iemand ontvangt die zich die
kwaliteiten eigen maakt.

Advies voor zendelingen

De openbaring in Leer en Verbonden 52 was in het bijzonder
bedoeld voor de mannen die de Heer op zending riep. Schrijf
op welke drie dingen hedendaagse zendelingen kunnen leren
van wat de Heer in deze openbaring tegen hen zei.

B

A

ontdoen’ of ‘macht over hem
hebben’
Verslagen (vss. 15–16) –
Berouwvol en nederig

Ziften als kaf (vs. 12) –
Een zin die te maken heeft
met het kaf van het graan
scheiden, maar in dit geval
betekent het ‘zich van hem 

Elk kind van onze hemelse Vader krijgt unieke gaven en
talenten. Als iemand zijn of haar talenten en gaven ont-
wikkelt en ze gebruikt om anderen te helpen, heeft iedereen
er profijt van. De apostel Paulus vergeleek de verschillende
gaven en talenten met de verschillende delen van het
menselijk lichaam. (Zie 1 Korintiërs 12.) Bijvoorbeeld: als
iedereen een hoofd was, wie zou dan het werk van de
handen doen? Of als iedereen een hand was, wie zou dan
het denkwerk doen?

Wat zijn jouw gaven en talenten? Hoe kun je die gebruiken
om je medemens tot zegen te zijn en het koninkrijk van
God op te bouwen? Leer en Verbonden 53 is er een voor-
beeld van dat de Heer iemand roept om in zijn koninkrijk
te werken volgens de gaven en talenten van die persoon. 

De Schriften begrijpen

Leer en Verbonden 53:4 – ‘Een gevolmachtigde van
deze kerk’
Sidney Gilbert had samen met Newel K. Whitney een winkel
in Kirtland (Ohio). In Leer en Verbonden 53 werd hij door de
Heer geroepen tot gevolmachtigde van de kerk, of om zake-
lijke transacties voor de kerk te sluiten. ‘Sidney Gilbert was
een bekwaam zakenman. (. . .) De Heer stond op het punt zijn
heiligen ergens anders, in Missouri, te vergaderen, en ze
hadden mannen zoals Sidney Gilbert nodig om hun zaken te
behartigen. Zakelijke talenten zijn, als die worden gebruikt in
dienst van de mensheid, net zo goed en noodzakelijk als gees-
telijke gaven. Alleen als ze gebruikt worden voor zelfzuchtige
en hebzuchtige doeleinden worden ze een valkuil en een
vloek. In de dienst van de Heer zijn ze een zegen. Als zaak-
waarnemer kon hij de kerk helpen opbouwen.’ (Smith
en Sjodahl, Doctrine and Covenants Commentary, p. 313.)

Leer en Verbonden 53
De roeping van Sidney Gilbert
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De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 53 en maak opgave A.

Je talenten gebruiken om het
koninkrijk te helpen opbouwen

1. De Heer riep Sidney Gilbert als zakenman voor de kerk,
maar waaraan moest hij voldoen om voor die roeping in
aanmerking te komen?

2. Welke invloed zou die raad gehad hebben op de manier
waarop hij zaken deed?

3. Denk aan een talent dat jij hebt. Hoe kun jij je talent
gebruiken om het koninkrijk van de Heer tot zegen te zijn?

Het kan teleurstellend en moeilijk zijn de wil van de Heer
proberen te doen, maar de ongehoorzaamheid en de
goddeloosheid van anderen maken het nog veel moeilijker.
Een eenvoudig voorbeeld daarvan is een les volgen in de
kerk waarbij je probeert iets te leren en de Heilige Geest te
voelen, maar de houding en het gedrag van anderen in de
les maken het je moeilijk om te voelen wat je hoopte. Leer
en Verbonden 54 gaat over een situatie waarbij een groep
mensen probeert de geboden van de Heer na te leven,
maar daarin gehinderd wordt door de ongehoorzaamheid
van anderen. 

In de inleiding tot Leer en
Verbonden 51 in deze studiegids,
heb je gelezen over een groep
heiligen uit Colesville (New
York) die zich in Thompson
(Ohio) op het land van Leman
Copley vestigde. Broeder Copley
verbrak na zijn terugkeer van een
zending bij de ‘Shaking Quakers’
(de Shakers; zie LV 49) het
verbond dat hij eerder gesloten
had om zijn land toe te wijden en
hij weigerde de heiligen uit
Colesville toestemming om zich

op ‘zijn’ eigendom te vestigen. Getrouwe leden van de
kerk – met name de gemeentepresident, Newel Knight –
vroegen door middel van de profeet Joseph Smith om
leiding van de Heer in hun situatie. De openbaringen in
Leer en Verbonden 54 en 56 zijn het antwoord daarop.

Leer en Verbonden 54
Verbonden en de consequenties

A

De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 54

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 54 en maak opgave A of B.

Zet het in het juiste perspectief

Lees de historische achtergrond van Leer en Verbonden 54
nog eens door. (Die staat in de inleiding bij de afdeling en
de inleiding in deze studiegids.) Let erop hoe de Heer zich in
vers 1 voorstelde. 

1. Welke boodschap gaf de Heer Leman Copley en de
heiligen van Colesville door de manier waarop Hij zich
voorstelde?

2. Welke invloed heeft dit op jouw woorden, gedachten en
handelingen?

Het belang van verbonden

Wat leren we uit Leer en Verbonden 54 over verbonden?
Houd de historische achtergrond van de openbaring in
gedachten bij het opschrijven van het antwoord op deze
vraag. 

President Ezra Taft Benson heeft gezegd: ‘Mensen die hun
leven aan God geven, zullen ontdekken dat Hij veel meer
van hun leven kan maken dan zijzelf. Hij zal hun vreugde
verdiepen, hun visie verbreden, hun verstand verlichten,
hun spieren versterken, hun geest verheffen, hun zegenin-
gen vermeerderen, hun kansen vergroten, hun ziel vertroos-
ten, vrienden geven en vrede over hen uitstorten.’ (‘Jesus
Christ: Gifts and Expectations’, Ensign, december 1988,
blz. 4.) Wat ook je gaven en talenten zijn, ze zullen groter
worden als je ze met de hulp van de Heer en in zijn dienst
gebruikt.

Leer en Verbonden 55
W.W. Phelps wordt 

tot het werk geroepen

B

A

Bezoekingen (vs. 10) –
Moeilijkheden, beproevingen

Standhouden (vs. 2) –
Getrouw zijn, blijven dienen
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De openbaring in Leer en Verbonden 55 was gericht tot
William W. Phelps. Let er bij het lezen op wat de Heer
van hem vroeg en hoe Hij de talenten van broeder Phelps
wilde gebruiken.

De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 55

Leer en Verbonden 55:1 – Wie was W. W. Phelps?
William Wines Phelps was een succesvol drukker, leraar en
politicus in New York. Hij ‘maakte kennis met de kerk toen
hij een boek-van-mormon kocht. (. . .) Hij “bleef de hele nacht

op om het Boek van Mormon met de
Bijbel te vergelijken.” De volgende

ochtend riep William uit: “Ik word
lid van die kerk; ik ben ervan over-
tuigd dat het waar is.”’ (Susan
Easton Black, Who’s Who in the
Doctrine and Covenants [1977],
p. 223.)

Broeder Phelps gaf later het vol-
gende getuigenis van het Boek van

Mormon: 

‘Het is een goed boek en niemand die
eerlijk is, kan het lezen zonder een

gevoel van dankbaarheid jegens God, voor de kennis die het
bevat. (. . .)

‘Steeds als ik over het Boek van Mormon nadacht en uitkeek
naar het eeuwig heil dat erdoor tot stand gebracht zal worden,
en nadacht over Gods dienstknechten, werd ik vervuld van
hoop, vervuld van licht, vervuld van vreugde en vervuld van
voldoening. Wat een prachtig boek! Wat een prachtige schat!’
(‘Letter No. 10’, Messenger and Advocate, september 1835,
p. 177.)

W.W. Phelps was ‘drukker voor de kerk’ (LV 57:11). Toen hij
in 1833 in Missouri druk bezig was met het drukken van het
Boek der Geboden, werd zijn drukkerij aan huis overvallen
door een bende en verwoest. Later, in 1835, heeft hij geholpen
met het drukken van de Leer en Verbonden. Hij heeft veel
lofzangen voor de kerk geschreven. Een daarvan was ‘Gods
Geest brandt in ’t harte’, dat bij de inwijding van de Kirtland-
tempel werd gezongen. In 1839 werd hij afvallig en werd een
verbeten vijand van de profeet Joseph Smith. In 1840 bekeerde
hij zich en werd weer lid van de kerk In 1872 stierf hij in
Utah. Hij was toen tachtig.

Leer en Verbonden 55:4 – Onderwijs aan jonge
mensen behaagt de Heer
President Gordon B. Hinckley heeft gezegd: ‘Volg elke oplei-
ding die je kunt krijgen, zou ik tot de jonge mensen willen
zeggen. Ontwikkel vaardigheden van je verstand en van je
handen. Een opleiding is de sleutel tot je kansen. Zeker, de

Berouwvol (vs. 3) – Spijt hebben van zonden en bereid om
zich te bekeren

Heer heeft jullie, als leden van de kerk, de verplichting
opgelegd om te studeren en over geestelijke zaken te leren,
maar ook over stoffelijke zaken. Ontwikkel je zoveel je kunt,
ook als dat een groot offer van je vraagt nu je jong bent.
Je zult je kinderen tot zegen zijn. Je zult de kerk tot zegen zijn
omdat je daarmee dit werk eer aandoet.’ (Teachings of Gordon
B. Hinckley [1997], p. 172.)

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 55 en maak opgave A.

Hoe liep het af?

1. Herlees het citaat van president Ezra Taft Benson in de
inleiding tot Leer en Verbonden 55 in deze studiegids. Aan
welk zinsdeel in Leer en Verbonden 55:1 moest William
W. Phelps volgens jou aandacht besteden om de zegeningen
te ontvangen die president Benson beloofde?

2. Je vraagt je misschien af of broeder Phelps de raad in deze
openbaring heeft opgevolgd. Als je een lofzangenbundel bij
de hand hebt, zoek dan eens op welke lofzangen William
Phelps geschreven heeft. (Dat zijn onder andere ‘Gods
Geest brandt in ’t harte’, ‘Verlosser van Israël’, ‘Ere de man’,
‘Stijg’ ons lied nu zoet en teer’, en ‘O God, onz’ eeuw’ge
Vader.) Hoewel hij enige tijd van de kerk was afgedwaald,
is het schrijven van lofzangen een voorbeeld van de manier
waarop hij zijn talenten gebruikte om Gods koninkrijk op
te bouwen. Schrijf eens op waarom een van zijn lofzangen
indruk op je heeft gemaakt toen je die las of hoe die je
geïnspireerd heeft.

A
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Leer en Verbonden 56 is een vervolg op de raad aan de
personen die betrokken waren bij de onenigheid in
Thompson (Ohio). (Zie de inleiding tot LV 51 en 54, en de
inleidingen in deze studiegids.) De raad die de Heer in
deze openbaring gaf, kan echter in veel situaties worden
toegepast – in verleden, heden en toekomst. Let er bij het
lezen op welk gedrag de Heer mishaagde, wat Hij zei over
de gevolgen van dat gedrag, en wat wij kunnen doen om
dergelijke zonden te voorkomen of ons ervan te bekeren.

De Schriften begrijpen

Leer en Verbonden 56:2 – Hoe neemt iemand
‘zijn kruis op’?
Volgens de vertaling die Joseph Smith van Matteüs 16:26 heeft
gemaakt, onthoudt iemand die zijn kruis opneemt zich van
alle goddeloosheid en wereldse begeerte, en onderhoudt hij
Gods geboden.

Leer en Verbonden 56:8 – Je bekeren van
hoogmoed
President Ezra Taft Benson heeft gezegd: ‘Het tegengif voor
hoogmoed is nederigheid – ootmoed, onderworpenheid.
(. . .) Het is het gebroken hart en de verslagen geest.’ (De Ster,
juli 1989, p. 5.) President Benson zei verder dat we ‘ervoor
kunnen kiezen nederig [te] zijn’ door:

• Andere mensen ‘evenzeer te achten (respecteren en
waarderen) als onszelf.’

• De raad van onze kerkleiders op te volgen.
• ‘Hen te vergeven die ons hebben gekrenkt.’
• ‘Onbaatzuchtige diensten te verlenen.’
• Op zending te gaan en het evangelie te verkondigen.
• Vaak naar de tempel te gaan.
• ‘Onze zonden te belijden en te verzaken, en uit God

geboren te worden.’
• God ‘op de eerste plaats te stellen in ons leven.’

Leer en Verbonden 56:8 – Welk gebod had Ezra
Thayre eerder gekregen?
De profeet Joseph Smith had Ezra Thayre al eerder raad
gegeven met betrekking tot bezit dat hij had toegewijd.
Blijkbaar had hij zich bedacht. Door zijn zelfzucht kon hij niet
op zending en miste hij de kans om te assisteren bij de
wijding van het land Zion.

Leer en Verbonden 56
Degenen die niet nederig zijn, 

worden berispt

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 56 en maak opgave A of B.

Opstandigheid: gevolgen en
oplossingen

1. In Leer en Verbonden 56 sprak de Heer over het hoog-
moedige en opstandige gedrag van bepaalde kerkleden.
Hij vertelde wat er zou gebeuren met degenen die hoog-
moedig of opstandig waren. En Hij zei wat ze moesten
doen om hoogmoed en opstandigheid te voorkomen
of zich ervan te bekeren. Maak in je notitieboekje een over-
zicht zoals hieronder. Vul het in met wat de Heer in
vss. 1–15 heeft gezegd. Noteer bij elk punt het vers waar
je het hebt gevonden.

2. Schrijf op wat je zult doen naar aanleiding van wat je door
deze opgave hebt geleerd. Leg uit waarom je het zult doen.

Rijk of arm?

1. Welke eigenschappen veroordeelt de Heer volgens Leer en
Verbonden 56:16 in de rijken? Wat is het gevolg?

2. Welke eigenschappen veroordeelt de Heer volgens vers 17
in de armen? Welke beloften doet de Heer in de verzen
18–20 aan arme mensen die nederig en getrouw zijn?

3. Maak aan de hand van deze verzen de volgende zinnen af:

a. ‘Ik zou niet rijk willen zijn als . . .’

b. ‘Ik zou het niet erg vinden om arm te zijn als . . .’

De profeet Joseph Smith heeft gezegd: ‘De opbouw van
Zion is een zaak die Gods volk door de eeuwen heen
geboeid heeft; het is een thema waarover profeten, priesters
en koningen met buitengewone verrukking hebben
uitgeweid; zij hebben met vreugdevolle verwachting

Leer en Verbonden 57
Het middelpunt 

van Zion wordt geopenbaard

B

Gevolgen van
hoogmoed en
opstandigheid

Voorbeelden van
hoogmoed en
opstandigheid

Oplossingen om
hoogmoed en

opstandigheid te
voorkomen en je
ervan te bekeren

A
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uitgekeken naar de tijd waarin wij leven; en vol vuur,
met hemelse en vreugdevolle hoop, hebben ze over deze
tijd gezongen en geschreven.’ (History of the Church,
deel 4, pp. 609–610.)

Toen de profeet Joseph Smith met de vertaling van het
Boek van Mormon bezig was, kwam hij te weten dat het
nieuwe Jeruzalem van de laatste dagen, of de stad Zion,
op het Amerikaanse vasteland gevestigd zou worden.
(Zie Ether 13:5–8.) In het Boek van Mormon worden ook
grote zegeningen beloofd aan hen die Zion in de laatste
dagen proberen te vestigen. (Zie 1 Nephi 13:37.) Voordat
de kerk georganiseerd was, kregen degenen die naar de
profeet gingen om te vragen hoe zij bij dat werk konden
helpen, te horen dat ze ernaar moesten streven de zaak
van Zion te vestigen. 

Toen de kerk georganiseerd was, bleef Zion een belangrijk
onderwerp. Hiram Page veroorzaakte onenigheid en
verwarring onder de kerkleden door zich erop te beroepen
openbaring over de plaats van Zion te hebben ontvangen.
(Zie LV 28.) Maar de Heer corrigeerde broeder Page
en vertelde dat de stad Zion ‘in het grensgebied dichtbij
de Lamanieten’ (LV 28:9) zou zijn.

De profeet Joseph Smith
kwam meer over Zion
te weten toen hij werkte
aan de geïnspireerde
vertaling van de Bijbel.
De Heer openbaarde aan
hem een deel van de
ontbrekende Schriftuur
uit Genesis waarin stond
dat de profeet Henoch

in de tijd voor de zondvloed een stad Zion vestigde.
(Zie Mozes 6–7.) Kort daarna openbaarde de Heer aan de
profeet de ‘wet’, een openbaring over de geestelijke en
stoffelijke wetten die de kerk nodig had om Zion te vesti-
gen. (Zie LV 42.) In diezelfde openbaring beloofde de
Heer aan de profeet dat Hij de exacte plaats van Zion zou
openbaren.

In juni 1831 riep de Heer zendelingen die naar Missouri
moesten reizen – dat lag op de grens tussen de Verenigde
Staten en indiaans (of Lamanitisch) grondgebied. Hij
beloofde dat Hij na hun aankomst de plaats van Zion zou
openbaren. (Zie LV 52.) Sommige leden van de groep
die samen reisden met de profeet Joseph Smith kwamen op
17 juli 1831 aan. Andere zendelingen arriveerden kort
daarna. Toen de profeet nadacht over het land en de
ligging, werden zijn vragen en smeekbeden door de Heer
beantwoord met de openbaring in Leer en Verbonden 57.

De Schriften begrijpen

Leer en Verbonden 57:3–4 – De aankoop van het
middelpunt

‘De stad Independence ligt in een van de aantrekkelijkste en
heilzaamste delen van Missouri. (. . .) Het is een oude stad.
De bouwplannen stammen uit 1827, maar in 1831 was het nog
maar een dorp. Nu is het een voorstad van Kansas City.’
(Smith en Sjodahl, Doctrine and Covenants Commentary, p. 331.)

Leer en Verbonden 57:4 – ‘De scheidingslijn tussen
de Joden en de andere volken’
De westelijke grens van de staat Missouri was in de tijd
waarin de openbaring die in afdeling 57 gegeven werd
onderdeel van de westelijke grens van de toenmalige
Verenigde Staten. Het land ten westen van Missouri was
indiaans grondgebied. De indianen (of Lamanieten) worden
hier ‘Joden’ genoemd omdat zij rechtstreeks afstammen
van het huis van Israël. De term ‘andere volken’ heeft
betrekking op de blanke kolonisten in Missouri. (Zie LV
19:27.) Volgens het Boek van Mormon is Amerika een niet-
Joods land.

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 57 en maak opgave A of B.

Wat moest zich in het middelpunt
bevinden? 

1. Noteer de drie vragen die de profeet Joseph Smith aan de
Heer stelde en die genoemd worden in de inleiding tot
Leer en Verbonden 57.

2. Lees de verzen 1–5 nog eens door en leg uit op welke
vraag de profeet antwoord kreeg, en schrijf dat antwoord
op.

3. Wat kunnen we daaruit leren over wat nodig en belangrijk
is bij de vestiging en de opbouw van Zion in onze tijd?

A
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Hoe je een zaak moet leiden

Er zijn bepaalde stoffelijke (aardse of materiële) zaken die
geregeld moeten worden om Zion te vestigen. Daarom heeft
veel van wat in Leer en Verbonden 57 staat te maken met
diverse stoffelijke opdrachten die de mensen kregen om de
basis van Zion te leggen. De raad die echter gegeven werd,
zou van toepassing kunnen zijn op iedereen die een zaak tot
stand wil brengen die voor de Heer aanvaardbaar is. Lees
welke raad de Heer gaf aan Sidney Gilbert (vss. 6, 8–10), aan
bisschop Edward Partridge (vs. 7), aan William W. Phelps
(vss. 11–12) en aan Oliver Cowdery (vs. 13). Schrijf aan de
hand van die adviezen ten minste vier belangrijke beginselen
in je notitieboekje die te maken hebben met de manier waarop
je een zaak moet leiden en leg uit hoe we die beginselen in
deze tijd kunnen toepassen.

Wat zou jij nog meer van de Heer willen weten als jij lid
van de kerk in Missouri was toen de Heer openbaarde
dat het de plaats was van Zion en het nieuwe Jeruzalem
in de laatste dagen? 

De kerkleden in die tijd vroegen door middel van de
profeet Joseph vol verlangen om raad, en de Heer gaf de
openbaringen in Leer en Verbonden 57 en 58, waarin
specifieke raad werd gegeven met betrekking tot het pas
geopenbaarde land Zion. Wat doe jij om de ‘zaak van
Zion’ (LV 6:6; 11:6; 12:6) in deze tijd tot stand te brengen?
Denk er bij het lezen van Leer en Verbonden 58 over
na hoe jij de raad van de Heer zou kunnen toepassen.
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Leer en Verbonden 58
De wil van de Heer betreffende Zion

B De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 58

Leer en Verbonden 58:8–11 – ‘Een feest van vette
spijzen, van goed op de droesem gezuiverde wijn’
De beeldspraak in de gelijkenis van het feest in Leer en
Verbonden 58:8–11, is een symbool van de meest verfijnde
voedingsmiddelen en dranken. Profeten van weleer
vergeleken de tijd waarin het evangelie niet in zijn volheid
beschikbaar zou zijn, met een hongersnood. (Zie Amos 8:11.)
Het herstelde evangelie is een feest waardoor alle geestelijke
honger gestild kan worden. Bovendien is het een van de
belangrijke doelen van de herstelling om de mensen voor te
bereiden op het ‘maaltijd des Heren’ dat plaatsvindt op
‘de bruiloft van het Lam’ (LV 58:11), of met andere woorden
bij de wederkomst van Jezus Christus. 

Leer en Verbonden 58:26–29 – ‘Het is niet juist dat
Ik in alle dingen gebieden moet; (...) De mensen
dienen gedreven voor een goede zaak werkzaam
te zijn’
Ouderling Ezra Taft Benson heeft als lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen gezegd: ‘Soms wacht de Heer vol hoop af
of zijn kinderen zelf zullen handelen, en als ze dat niet doen,
lopen zij de grotere beloning mis, en zal de Heer de hele zaak
laten rusten en hen de gevolgen laten ondergaan, of Hij zal
het ze tot in detail voor moeten kauwen. Ik vrees dat onze
beloning steeds kleiner wordt naarmate Hij ons meer voor
moet kauwen.’ (Conference Report, april 1965, p. 122.)

Een positief voorbeeld van het opvolgen van de raad in Leer
en verbonden 58:26–29 is wat ouderling Vaughn J. Feather-
stone, lid van de Zeventig, vertelde:

‘Toen ik tien of elf was, kregen we veel
familie op bezoek. Het moeten er wel
35 of veertig geweest zijn. Mijn moeder
nodigde ze allemaal uit om te blijven eten.
Na het eten ging iedereen in de andere
kamer met elkaar zitten praten. Er stonden
overal stapels vuile borden en tafelzilver.
De restjes waren niet opgeruimd, en er
stonden vuile potten en pannen.

‘Ik herinner me dat ik bedacht dat iedereen even later zou
vertrekken en dat mijn moeder alles zou moeten opruimen.
Ik kreeg een idee. Ik begon op te ruimen. In die tijd hadden
we nog geen afwasmachines. Mijn moeder was heel netjes,
en ze leerde ons altijd hoe we goed de afwas moesten doen.
Ik begon aan die berg werk. Eindelijk, na ongeveer drie uur,
had ik het laatste bord afgedroogd. Ik had alle restjes
opgeruimd, alle tafels afgeruimd en het aanrecht en de vloer
schoongemaakt. De keuken was brandschoon.

Gevolmachtigde (vss. 49,
51, 55) – Iemand die de
bevoegdheid heeft om voor
anderen te handelen
Verleend (vs. 60) – Gegeven

Stad van het erfgoed Gods
(vs. 13) – De plaats voor
Gods uitverkoren volk
Verzaken (vs. 43) – Niet
meer doen
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‘Ik zal nooit het gezicht van mijn moeder vergeten toen later
die avond alle gasten waren vertrokken en zij in de keuken
kwam om op te ruimen. Ik was van onder tot boven kletsnat.
Elke inspanning die ik erin had gestoken, was het waard om
mijn moeders gezicht te zien. Het was een mengeling van
emoties, opluchting en trots. Toen heb ik besloten dat ik zou
proberen om steeds weer te zorgen dat die blik in haar ogen
verscheen.’ (‘We Love Those We Serve’, New Era, maart 1988,
p. 19.) 

Leer en Verbonden 58:43 – Onze zonden belijden
en verzaken

Ouderling Spencer W. Kimball
heeft als lid van het Quorum
der Twaalf Apostelen gezegd:
‘Niemand kan ooit vergeving
krijgen van een overtreding tenzij
hij zich bekeert, en hij heeft zich
pas bekeerd als hij zijn ziel heeft
blootgelegd en zijn bedoelingen
en zwakheden heeft toegegeven
zonder zich te verontschuldigen
en het goed te praten. Hij moet

toegeven dat hij ernstig heeft gezondigd. Als hij het heeft
toegegeven zonder de overtreding in enige mate te vergoelij-
ken, de ernst ervan te rationaliseren of de zwaarte ervan af te
zwakken, en toegeeft dat de overtreding echt zo groot is, dan
kan hij aan zijn bekeringsproces beginnen.’ (Love versus Lust,
Brigham Young Speeches of the Year [5 januari 1965], p. 10.)

Bovendien moeten we, als we met onze zonden anderen
benadelen, die personen onze zonden belijden en vergeving
vragen. Bepaalde zonden, zoals overtreding van de wet van
kuisheid, lichamelijke of seksuele mishandeling en andere
zonden die ons lidmaatschap van de kerk aantasten, moeten
we belijden aan iemand met de juiste kerkelijke bevoegdheid.
De bisschop of de gemeentepresident kan dan vaststellen hoe
die persoon er in de kerk voorstaat en hem of haar helpen bij
zijn of haar bekeringsproces. Als je vragen hebt over bepaalde
zonden, of daarvoor belijdenis tegenover een gezagsdrager in
de kerk vereist is, bespreek dat dan met je bisschop of
gemeentepresident.

Leer en Verbonden 58:57 – Het land en de plaats
voor de tempel heiligen en toewijden

Sidney Rigdon heeft in
algemene zin de grond
van de tempel op het
grondgebied van
Missouri gewijd; op
3 augustus 1831 heeft
de profeet Joseph Smith
de specifieke plek
voor de tempel gewijd.
Sidney Rigdon, Edward
Partridge, W.W. Phelps,
Oliver Cowdery, Martin
Harris en Joseph Coe
waren erbij aanwezig.

De profeet schreef: ‘Het was een plechtige en indrukwekkende
aangelegenheid.’ (History of the Church, deel 1, p. 199.)

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 58 en maak opgave B en opgave
A of C.

Bekijk het eens van dichterbij

Het moet heel aangrijpend zijn geweest om in Missouri te zijn
toen de Heer openbaarde dat daar de stad Zion en de tempel
zouden komen. Natuurlijk moesten de heiligen vervolgens
aan de opbouw van Zion gaan werken. Ze hebben echter het
bereiken van dat doel niet meegemaakt; maar de Heer had
niet gezegd dat ze in die tijd de volledige vestiging van Zion
zouden meemaken. Beantwoord de volgende vragen aan de
hand van Leer en Verbonden 58: 

1. Wanneer zou Zion met heerlijkheid gekroond worden?
(Zie vss. 1–5, 44–46, 56.)

2. Waarom stuurde de Heer de eerste groep naar Zion?
(Zie vss. 6–13, 44–46.)

3. Hoe zou Zion worden opgebouwd? (Zie vss. 8–13, 44–46,
50–56.)

4. Waarom kunnen we aan de hand van deze openbaring de
eerste twee vragen beantwoorden waarover de profeet
Joseph bad zoals in de inleiding tot Leer en Verbonden 57
staat?

Tekstenbeheersing – Leer en
Verbonden 58:26–27

Beschrijf, als je het voorbeeld in het onderdeel ‘De Schriften
begrijpen’ bij Leer en Verbonden 58:26–27 gelezen hebt, twee
voorbeelden die jij hebt gezien van mensen die deze raad
van de Heer hebben opgevolgd. Als je geen voorbeelden kunt
bedenken, schrijf dan op hoe iemand die raad volgens jou zou
kunnen naleven. 

Tekstenbeheersing – Leer en
Verbonden 58:42–43

Noteer twee belangrijke beginselen van bekering waarover de
Heer in Leer en Verbonden 58:42–43 heeft gesproken.

C

B
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Waarom ervaren sommige mensen de geboden als een last,
terwijl anderen ze een zegen vinden? Wat is het doel van
Gods geboden? In welk opzicht zou je leven anders zijn
zonder de geboden? Wat zou er gebeuren als een hele
samenleving Gods geboden zou onderhouden? Zou jij
daarbij willen horen? In welk opzicht zou dat verschillen
van de samenleving waar je nu deel van uitmaakt? Denk
er bij het lezen van Leer en Verbonden 59 over na hoe we
door gehoorzaamheid aan de wetten en geboden in deze
openbaring Zion tot stand kunnen brengen. 

De profeet Joseph Smith heeft gezegd: ‘God heeft de mens
zekere wetten gegeven die, als ze gehoorzaamd worden,
hem voldoende zullen voorbereiden om [zijn celestiale
rust] in te gaan. Wij concluderen dus dat God ons met die
bedoeling zijn wetten heeft gegeven; als dit niet zo was,
met welk doel zijn ze dan gegeven? Als de hele mensheid
even goed af was zonder die wetten als met die wetten,
met welke bedoeling zijn ze dan ooit gegeven?’(Teachings
of the Prophet Joseph Smith, p. 54.)

De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 59

Leer en Verbonden 59:1–2 – De dood van
Polly Knight
Leer en Verbonden 59 werd ontvangen op de tweede zondag
dat de profeet Joseph Smith in Missouri was. Voordat hij
deze openbaring ontving, woonde de profeet de begrafenis
van Polly Knight bij, en de verzen 1–2 lijken direct op die
gebeurtenis te slaan. 

‘Volgens haar zoon Newel sukkelde Polly Knight al enige tijd
met haar gezondheid. Tijdens haar reis van Kirtland naar
Missouri was ze ernstig ziek. ‘En toch’, zegt haar zoon, ‘wilde
ze de reis niet onderbreken; haar enige of grootste verlangen
was het land Zion te betreden en haar lichaam daar aan de
aarde toe te vertrouwen. Ik ging aan land om hout te kopen

Offeranden (vs. 9) – Godsdienstige activiteiten waarmee
we onze toewijding aan de Heer tonen

Leer en Verbonden 59
Geboden voor Zion 

en de ringen van Zion

voor een kist, voor het geval ze zou overlijden voordat we op
onze bestemming aankwamen – zo snel ging ze achteruit.
Maar de Heer gaf haar wat ze verlangde, en ze bleef in leven
totdat ze in dat land aankwam.”’ (History of the Church, deel 1,
p. 199, voetnoot.)

Joseph Smith schreef: ‘Op de zevende woonde ik de begrafe-
nis van zuster Polly Knight bij, de vrouw van Joseph Knight
sr. Dit was in dit land de eerste overledene in de kerk,
en ik kan zeggen dat een goed lid slaapt in Jezus tot aan de
opstanding.’ (History of the Church, deel 1, p. 199.)

Leer en Verbonden 59:6 – ‘Noch iets dergelijks
doen’
Profeten in verschillende perioden hebben de zinsnede ‘noch
iets dergelijks doen’ gebruikt met betrekking tot stelen,
overspel, abortus en moord. President Spencer W. Kimball
heeft gezegd dat elke vorm van oneerlijkheid gelijk staat aan
stelen. (Zie Ensign, november 1976, p. 6.) President Ezra Taft
Benson heeft gezegd dat ‘strelen, ontucht, homoseksualiteit
en elke andere vorm van onzedelijkheid’ gelijk staat aan
overspel. (Zie Ensign, mei 1984, p. 8.) Ouderling Boyd K.
Packer heeft gezegd dat ‘tenzij er sprake is van vreselijke
misdaden of verkrachting, tenzij bevoegde medici aangeven
dat het leven van de moeder gevaar loopt, tenzij een zwaar
beschadigde foetus de geboorte niet zal overleven’, abortus
gelijk staat aan moord. (Zie De Ster, januari 1991, p. 79.)

Leer en Verbonden 59:8 – ‘Een gebroken hart en
een verslagen geest’
Ouderling Bruce R. McConkie heeft als lid van het Quorum
der Twaalf Apostelen uitgelegd: ‘We hebben een gebroken
hart en een verslagen geest als we gebroken zijn door groot
verdriet voor onze zonden, als we nederig en intens
berouwvol zijn, als we ons oprecht en vastberaden bekeerd
hebben.’ (Mormon Doctrine, p. 161.)

Leer en Verbonden 59:15 – ‘Niet met veel gelach’
Ouderling Joseph Fielding Smith heeft als lid van het Quorum
der Twaalf Apostelen gezegd: ‘Ik geloof dat de heiligen
ontspanning nodig hebben, maar wel van de goede soort. Ik
denk niet dat de Heer bedoelt en wil dat we een lang gezicht
trekken en er schijnheilig en huichelachtig uitzien. Ik denk
dat hij verwacht dat we gelukkig zijn en er opgewekt uitzien,
maar Hij verwacht niet dat we ons luidruchtig en ongepast
gedragen en op zoek gaan naar de ijdele en dwaze dingen
waarmee de wereld zich vermaakt.’ (Conference Report,
oktober 1916, p. 70.)

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 59 en maak twee van de
volgende opgaven (A–C).

Noteer en beschrijf de zegeningen

1. Noteer welke zegeningen de Heer in Leer en Verbonden
59:1–4, 23 beloofde aan wie rechtschapen waren.

A
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2. Denk na over de betekenis van ‘hun werken volgen hen na’
(vs. 2). Lees ook Alma 41:3–6, 10, 13–15 en leg uit waarom
dat goed of slecht nieuws kon zijn.

3. Waarom kunnen ‘niet weinig geboden’ (vs. 4) een zegen
voor ons zijn?

Maak schrijftabletten voor onze tijd

Teken in je notitieboekje twee schrijftabletten zoals je hieronder
ziet. Zoek de zinnen met ‘gij zult’ en met ‘gij zult niet’ in
Leer en Verbonden 59:5–13 op en noteer ze als geboden op de
schrijftabletten. Schrijf erbij wat de Heer zei in de verzen
18–21. Je kunt die ‘schrijftabletten’ ergens ophangen waar je
ze elke dag ziet. 

Tekstenbeheersing – Leer en
Verbonden 59:9–10

In Leer en Verbonden 58:26–27 zei de Heer dat het niet nodig
moet zijn om ons in elke situatie te vertellen wat we moeten
doen. De Heer geeft ons de leringen en de beginselen,
en verwacht vervolgens dat we er ijverig naar streven die
beginselen trouw te blijven. In Leer en Verbonden 9–10
staan de leringen en de beginselen in verband met het heilig
houden van de sabbat, maar er staat niet precies wat we
daar wel en niet voor moeten doen.

1. Noteer aan de hand van Leer en Verbonden 59:9–10 welke
belangrijke leringen en beginselen we moeten gehoorzamen
om de sabbat te heiligen.

2. Voeg aan je lijst toe wat er in de verzen 11–16 gezegd
wordt.

3. Beschrijf wat je meer gaat doen en iets wat je minder
gaat doen (of helemaal niet meer) om de sabbat beter te
heiligen.

C

B

In juni 1831 riep de Heer veel zendelingen die van Kirt-
land (Ohio) naar Missouri moesten reizen, ‘onderweg
het woord prediken’ (LV 52:9) en daar de volgende confe-
rentie van de kerk houden. (Zie vss. 1–2.)
President Joseph Fielding Smith heeft geschreven:
‘Op 8 augustus 1831 (. . .) vroegen de ouderlingen wat ze
moesten doen. (. . .) Sommigen werden berispt, want
de Heer was niet blij met hen omdat ze op de reis vanuit
Ohio niet de gegeven raad hadden opgevolgd. Er was
gezegd dat ze onderweg het evangelie moesten verkondi-
gen en de mensen hun getuigenis moesten geven, maar
sommigen voldeden niet aan dat gebod wegens hun angst
voor de mensen. Het is waar dat niet iedereen van nature
een zendeling is, en er zijn er die terugdeinzen voor de
taak om hun stem te verheffen en het evangelie te verkon-
digen, en toch zijn we het aan deze gevallen wereld ver-
plicht. De ouderlingen hadden heel in het begin het gebod
gekregen om de Heer te dienen met heel hun “hart, macht,
verstand en sterkte, (. . .) want het veld is alreeds wit om
te oogsten”. Degenen die het niet deden, zouden straf krij-
gen en zouden op de laatste dag niet vlekkeloos worden
bevonden. De verkondiging van het evangelie was een mid-
del om niet ten onder te gaan, maar om heil voor hun ziel
te bewerkstelligen. Velen die zijn gezonden, zijn bang ge-
weest voor de mensen, en toch heeft de Heer beloofd hen
in hun werk te steunen als zij op Hem vertrouwen.’ (Church
History and Modern Revelation, deel 1, p. 220.) 
Veel aanwijzingen in Leer en Verbonden 60 zijn net zo
goed op ons van toepassing als op de vroegere ouderlingen
van de kerk. Wij zijn gezegend met genoeg tijd en talen-
ten voor onze zending op aarde. Het is een onderdeel van
onze test om te zien of we onze tijd en talenten doel-
treffend gebruiken. Denk er bij het bestuderen van deze
openbaring over na in welk opzicht de woorden van de
Heer ook op jou van toepassing zijn.

De Schriften begrijpen

Leer en Verbonden 60:8, 13–14 – ‘Kerkgemeenten
der goddelozen’
De ‘kerkgemeenten der goddelozen’ (zie ook LV 61:30, 32–33;
62:5; 68:1) zijn mensen die het verkeerde eerder doen doordat
ze niet op de hoogte zijn van de wegen van de Heer, dan uit
boze opzet. (Zie LV 123:12.) 

Leer en Verbonden 60
‘Gij zult uw tijd niet verbeuzelen’
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Leer en Verbonden 60:15 – ‘Schud het stof van uw
voeten’
Zie het onderdeel ‘De Schriften begrijpen’ voor Leer en
Verbonden 24:15 (p. 36).

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 60 en maak een van de
volgende opgaven (A–C).

Ontwerp een symbool

Plaatjes worden soms gebruikt om begrippen weer te geven,
bijvoorbeeld op verkeersborden. Denk na over de volgende
begrippen in Leer en Verbonden 60:2–4 en teken een symbool
dat voor die begrippen gebruikt zou kunnen worden. Leg bij
elk symbool uit waarom dat het begrip voorstelt waarover de
Heer in deze verzen spreekt. 

1. Doe je mond open (vs. 2)

2. Verberg je talent niet (vs. 2)

3. Wees niet bang voor mensen (vs. 2)

4. ‘Mijn toorn is ontbrand’ (vs. 2)

5. Wees getrouwer (vs. 3)

6. ‘Ik breng mijn juwelen bijeen’ (vs. 4)

Overdenk de leerstelling

In Leer en Verbonden 60:1–4 gaf de Heer uiting aan zijn boos-
heid jegens degenen die het evangelie niet verkondigen omdat
ze bang zijn voor wat anderen zullen zeggen. Wat zei de Heer
in de verzen 3–4 over Zichzelf en de laatste dagen waardoor
wij meer moed zouden moeten krijgen om anderen deelgenoot
te maken van het evangelie? (Denk ook na over Romeinen
1:16–18.)

Geef een voorbeeld

In Leer en Verbonden 60:12–17 sprak de Heer tegen degenen
die zich in Zion in Jackson County (Missouri) wilden ver-
gaderen. Maak aan de hand van die verzen de volgende uit-
spraken af om te laten zien hoe de raad van de Heer in deze
tijd van toepassing is: 

C

B

A

1. We vermijden toorn en getwist als we . . .

2. We verbeuzelen onze tijd als we . . .

3. We begraven onze talenten als we . . .

De profeet Joseph Smith heeft geschreven: ‘Op 9 augustus
[1831] verliet ik Independence, in gezelschap van tien
ouderlingen met Kirtland als reisdoel. We zakten eerst in
kano’s de rivier af, en kwamen de eerste dag tot Fort Osage,
waar we als avondmaal heerlijke, wilde kalkoen aten. Er
gebeurde weinig belangrijks tot de derde dag, toen er zich
veel van de op de westelijke wateren zo veel voorkomende
gevaren voordeden; en toen we op de oever, bij McIlwaine’s
Bend, ons kamp hadden opgeslagen, zag broeder Phelps
op klaarlichte dag in een visioen de verwoester in zijn ver-
schrikkelijke macht over de wateren gaan; anderen
hoorden het lawaai wel, maar zagen het visioen niet.’
(History of the Church, deel 1, pp. 202–203.)

De volgende ochtend, op 12 augustus, ontving de profeet
de openbaring die in Leer en Verbonden 61 staat opge-
tekend. Let bij het lezen van die openbaring op ten minste
twee redenen waarom de Heer niet wilde dat de hele groep
‘snel over de wateren’ (vs. 3) reisde. Denk erover na hoe
deze openbaring van toepassing is op het zendingswerk in
deze tijd.

De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 61

Het vette (vs. 17) – De over-
vloed

Alpha en Omega (vs. 1) –
De eerste en de laatste letter
van het Griekse alfabet
(symbool van de macht van
de Heer over alles)
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Leer en Verbonden 61
Gevaar op het water
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Leer en Verbonden 61:20–22 – ‘Ik, de Heer, was
gisteren toornig op u’

‘Tijdens de drie dagen op de rivier ontwikkelden zich enkele
onenigheden en ongenoegens onder de broeders, en uitleg
en verzoening waren noodzakelijk geworden; ze hadden ook
ontdekt dat ze in kano’s langzaam vorderden, en daarom
werd het noodzakelijk voor Sidney Gilbert en William W.
Phelps, die aangewezen waren om de drukpers te kopen, en
de profeet, Sidney Rigdon en Oliver Cowdery, die opdracht
hadden gekregen hun terugkeer naar Kirtland te bespoe-
digen, een snellere manier van reizen te zoeken. Het grootste
deel van de avond bij McIlwaine’s Bend werd aan die zaken
besteed. De broeders verzoenden zich met elkaar, en degenen
wier zaken vooral om spoed vroegen, vertrokken de volgende
ochtend over land naar St.-Louis, en de rest van de groep
vervolgde de reis via de rivier.’ (B. H. Roberts, A Comprehen-
sive History of the Church, deel 1, pp. 262–263.)

Leer en Verbonden 61:30–31 – Waarom was de
Heer boos op de bewoners van Cincinnati (Ohio)?
President Joseph Fielding Smith heeft uitgelegd: Op het
moment van die openbaring was Cincinnati slechts een dorp,
en toch was het, net als andere westelijke plaatsen als
Independence, de vergaderplaats van velen die door wets-
overtreding gedwongen waren uit de grotere steden te
vluchten. In alle grensplaatsen heerste in die tijd grote
goddeloosheid. Als ze hun zending in Cincinnati volbracht
hadden, moesten deze twee broeders hun terugreis naar
Kirtland vervolgen.’ (Church History and Modern Revelation,
deel 1, p. 225.)

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 61 en maak opdracht A of B.

De macht van God begrijpen

1. Lees Leer en Verbonden 61:1–5 en beantwoord de volgende
vragen:

a. Welke kansen misten de zendelingen door zich over het
water te verplaatsen?

b. Waarom stond de Heer de zendelingen toe over het
water te reizen?

2. Onderzoek de verzen 6–16 en leg uit hoe ze volgens de Heer
veilig konden zijn op het water. Wat kom je hier te weten
over de macht van God in vergelijking met de macht van
de duivel?

A

Hoe je ‘vlekkeloos’ kunt zijn

Lees Leer en Verbonden 61:33–39 nog eens door en noteer
welke redenen er zijn om een zendingsoproep te aanvaarden.
Kies een reden die indruk op je maakt en leg uit waarom dat
een goede reden zou zijn om de Heer te dienen.

In Leer en Verbonden 61, ontvangen tijdens hun verblijf
bij McIlwaine’s Bend, kregen de profeet Joseph Smith,
Sidney Rigdon en Oliver Cowdery opdracht om snel over
land naar Kirtland te reizen, terwijl de anderen opdracht
kregen om per kano verder te gaan.

‘Op de dag na die splitsing, op 13 augustus, ontmoette
Joseph een aantal ouderlingen die op weg waren naar
Independence. Ze hielden een vergadering waarin vreugde
overheerste [en de openbaring in afdeling 62 werd
ontvangen]. Daarna gingen de ouderlingen uit elkaar;
de profeet en zijn twee metgezellen vervolgden hun
reis en de anderen gingen verder naar het land Zion.

‘Op 27 augustus 1831 kwamen de profeet, Sidney en
Oliver in Kirtland aan. Gedurende hun veelbewogen
afwezigheid hadden zij de Geest van inspiratie overvloedig
gevoeld en ze waren getuige geweest van veel manifesta-
ties van Gods macht. Hun geloof was sterker geworden,
en de doeleinden van de Almachtige waren hun duidelijker
geworden. Ook waren ze meer te weten gekomen over de
inspanningen die Satan zich getroostte om het licht voor de
ogen van de mensheid te verbergen.’ (George Q. Cannon,
Life of Joseph Smith the Prophet [1958], pp. 123–124.)

Let er bij je studie van Leer en
Verbonden 62 op waarom het zo
belangrijk is dat je anderen deel-
genoot maakt van je getuigenis.
Het zal je verbazen te zien wie er
naar die getuigenissen luistert en
welk effect het op je heeft als je je
getuigenis geeft.

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 62 en maak opgave A of B.

Geef je mening

In Leer en Verbonden 62:3 vertelde de Heer hoe belangrijk het
is dat we anderen deelgenoot maken van ons getuigenis van

A

Leer en Verbonden 62
Je getuigenis wordt 

opgetekend in de hemel

B
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het evangelie. Schrijf dat vers in je eigen woorden in je
notitieboekje op en geef je mening over de reden waarom die
dingen gebeuren als we anderen ons getuigenis geven. 

‘Voor Mij maakt het geen verschil’

In vorige afdelingen van de Leer en verbonden gebruikte de
Heer de zin ‘Het maakt mij niet uit’. (Zie LV 60:5; 61:22; 62:5.)
Lees Leer en Verbonden 62:5–8 en leg uit wat de Heer volgens
jou bedoelde toen Hij dat zei en wat Hij van ons verwacht als
Hij geen concrete aanwijzingen geeft. 

In de inleiding tot Leer en Verbonden 63 wordt vermeld
hoezeer de opbouw van Zion de heiligen bezighield.
In deze openbaring legde de Heer veel uit over de manier
waarop Zion zou worden gevestigd en wie in aanmerking
zouden komen om daarheen te gaan. Denk er bij je studie
van deze afdeling over na wat jij het fijnste zou vinden
als je in Zion woonde. Wat veroordeelde de Heer in wat
sommige eerste heiligen deden?

De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 63

Leer en Verbonden 63:20–21 – ‘De dag der
verheerlijking’

Toen Jezus met zijn apostelen
Petrus, Jakobus en Johannes de
berg der verheerlijking opging
(zie Matteüs 17:1–3), werd hun
getoond hoe de aarde zal
worden na de wederkomst van
Christus. In Leer en Verbonden
63:21 wordt aangegeven dat
we nog geen verslag hebben van
alles wat zij zagen. Ouderling
Bruce R. McConkie heeft als lid
van het Quorum der Twaalf
Apostelen uitgelegd:

‘Petrus sprak over de tijden der verademing die zouden aan-
breken door de aanwezigheid van de Heer bij de wederkomst
van Christus (Handelingen 3:19–21). Zijn uitspraak heeft
dezelfde betekenis als wat er staat in het tiende geloofsartikel,
waarin staat dat “de aarde zal worden vernieuwd en haar

Pestilentie (vs. 24) – Narigheid, ziekte, verwoesting

Leer en Verbonden 63
Zion voorbereiden

B

paradijselijke heerlijkheid zal ontvangen”. Die gebeurtenis is “de
wedergeboorte” die zal plaatsvinden “wanneer de Zoon des
mensen op de troon zijner heerlijkheid zal zitten” (Matteüs
19:28). Het is ook “de dag der verheerlijking (. . .) wanneer de
aarde verheerlijkt wordt” (LV 63:20–21).

‘Deze aarde is geschapen in een nieuwe of paradijselijke staat;
daarna is zij, door Adams overtreding, vervallen tot haar
huidige, telestiale staat. Bij de wederkomst van onze Heer zal
zij worden hernieuwd, wedergeboren worden, verheerlijkt, weer
een nieuwe aarde worden, een paradijselijke aarde. Het duizend-
jarig rijk is de terugkeer tot haar staat van schoonheid en heer-
lijkheid, de staat waarin zij zich bevond vóór de val.’ (Mormon
Doctrine, pp. 795– 796; cursivering volgens het origineel.)

President Joseph Fielding Smith heeft gezegd: ‘Dit alles zal
plaatsvinden in de bedeling van de volheid der tijden, waarin
wij leven. Als het zover is, zal de aarde er weer uitzien als in
het begin. De zee zal naar het noorden worden teruggedreven;
de eilanden zullen bij het vasteland aansluiten en de stukken
land zullen samengebracht worden zoals het geval was voor-
dat de aarde verdeeld werd. (LV 133:22–24).’ (Church History
and Modern Revelation, deel 1, p. 231.)

Die ‘dag der verheerlijking’ verschilt van de tijd dat ‘er een
nieuwe hemel en een nieuwe aarde’ zullen zijn. President
Joseph Fielding Smith heeft uitgelegd dat na het duizendjarig
rijk ‘de dood van de aarde zal intreden, haar herrijzenis, haar
verheerlijking, als de verblijfplaats van de rechtvaardigen of
degenen die tot het celestiale koninkrijk behoren, en alleen zij
zullen haar bewonen.’ (Doctrines of Salvation, deel 3, p. 282.)

Leer en Verbonden 63:25–27 – ‘Niettemin geef Ik,
de Heer, de keizer de dingen die des keizers zijn’
In Lucas 20:19–26 lezen we hoe de hogepriesters en schrift-
geleerden Jezus in de val probeerden te lokken door Hem te 

vragen of de Joden belasting moesten
betalen aan de Romeinse keizer. Ze
wisten dat de Joden Hem, als Hij beves-
tigend antwoordde, zouden verwerpen
omdat zij de Romeinen, die hen onder-
worpen hadden, haatten. Als Jezus ont-
kennend antwoordde, konden ze Hem

aangeven bij de Romeinen, die Hem zouden arresteren
wegens verraad jegens de Romeinse wet. Jezus toonde hun
een munt met de beeltenis van de keizer en zei: ‘Geef dan de
keizer wat des keizers is, en Gode wat Gods is’ (vs. 25). 

De Heer gebruikte dat verhaal om de heiligen in de tijd van
de profeet Joseph Smith te leren dat de heiligen, hoewel de
hele aarde van de Heer is, toch het land moesten kopen
waarop ze volgens het gebod van de Heer de stad Zion in
Missouri moesten bouwen.

Leer en Verbonden 63:34 – ‘De heiligen zullen
ternauwernood ontkomen’
Met betrekking tot de wederkomst van de Heiland heeft de
profeet Joseph Smith uitgelegd: ‘Het is een verkeerd idee
dat de heiligen aan alle oordelen zullen ontkomen terwijl de
goddelozen lijden; alle vlees is onderworpen aan lijden, en
“de heiligen zullen ternauwernood ontkomen”; toch zullen
veel heiligen eraan ontkomen, want de rechtvaardigen zullen
leven door geloof; niettemin zullen veel rechtvaardigen ten
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prooi vallen aan ziekte, pestilentie enzovoort, wegens de
zwakte van het vlees, en toch gered worden in het koninkrijk
van God. Het is dus verkeerd om te zeggen dat die en die
overtreden hebben omdat ze ten prooi zijn gevallen aan ziekte
of dood, want alle vlees is onderworpen aan de dood; en de
Heiland heeft gezegd: “Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld
wordt.”’ (History of the Church, deel 4, p. 11.)

Leer en Verbonden 63:50 – Wat is ‘de leeftijd van
een mens’?
Uit de belofte van de Heer aan de Nephitische discipelen
blijkt dat de leeftijd van de mens in onze huidige, sterfelijke
staat, 72 is. (Zie 3 Nephi 28:1–3.) Dat zal echter tijdens het
duizendjarig rijk niet het geval zijn.

‘Over die periode heeft de profeet Jesaja geprofeteerd: ‘Daar
zal niet langer een zuigeling zijn, die slechts weinige dagen
leeft, noch een grijsaard die zijn dagen niet voleindigt, want
de jongeling zal als honderdjarige sterven.’ (Jesaja 65:20;
cursivering toegevoegd.)

‘Over die toestand heeft president Joseph Fielding Smith
gezegd: “De mens op aarde zal sterfelijk blijven, maar er zal
een verandering intreden zodat zij macht hebben over ziekte,
kwalen en dood. De dood zal bijna van de aarde verdwenen
zijn, want de mens zal de leeftijd van een boom bereiken of honderd
jaar oud worden (zie [LV] 63:50–51), en dan zal hij sterven op
mensenleeftijd, maar die dood zal in een oogwenk intreden en
de sterfelijkheid zal plotseling plaatsmaken voor onsterfelijk-
heid. Er zullen geen graven zijn, en de rechtvaardigen zullen
een luisterrijke opstanding doormaken.” ([Church History and
Modern Revelation,] deel 1, p. 461; cursivering toegevoegd).’
(Brewster, Doctrine and Covenants Encyclopedia, p. 10.) 

Leer en Verbonden 63:61–64 – ‘Laten daarom alle
mensen oppassen hoe zij mijn naam op hun lippen
nemen’ 
Ouderling James E. Talmage heeft als lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen gezegd:

‘De naam van God ijdel gebruiken (. . .) is die naam
lichtvaardig gebruiken, als een holle uitdrukking, zonder
effect, zonder er een bedoeling mee te hebben. (. . .)

‘Kortom:

‘1. We kunnen de naam van God ijdel gebruiken door
platvloers taalgebruik.

‘2. We gebruiken die naam ijdel als we een valse eed afleggen,
als we ons niet houden aan die eed en beloften.

‘3. We gebruiken die naam ijdel in godslasterlijke zin als we
het wagen in die naam te spreken zonder daartoe bevoegd te
zijn. 

‘4. En altijd gebruiken we die naam ijdel door alles waarmee
we opzettelijk zijn geboden trotseren, omdat we zijn naam
op ons hebben genomen.’ (Conference Report, oktober 1931,
pp. 50, 53.) 

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 63 en maak drie van de
volgende opgaven (A–F).

Waarschuwingstekens en spreuk

In duidelijke bewoordingen waarschuwde de Heer de
opstandige mensen die vragen om tekens en wonderen
voordat ze willen geloven.

1. Bestudeer Leer en Verbonden 63:1–12 en leg uit welk
‘tekenen’ de goddeloze mensen zullen ontvangen.

2. Noteer aan de hand van de verzen 5–12 wat jij op
waarschuwingsborden zou zetten om degenen die de Heer
onwelgevallig zijn, te waarschuwen.

3. Schrijf een spreuk die gemakkelijk te onthouden is, waarin
je aangeeft hoe de Heer degenen die om tekens vragen,
waarschuwt.

Geef aan wat de gevolgen zijn

Alles wat we doen, heeft gevolgen – zowel onze goede daden
als onze zonden

1. Teken vier kolommen in je notitieboekje. Zet erboven:
‘Zonden’, ‘Gevolgen van zonde’, ‘Alternatief voor zonde’,
en ‘Gevolgen van het alternatief’.

2. Lees Leer en Verbonden 63:13–19 en noteer in de eerste
kolom welke zonden daar genoemd worden; noteer de
gevolgen van die zonden in de tweede kolom. 

3. Lees de verzen 20–21 en vul in de juiste kolom in wat het
alternatief is voor zondigen en de gevolgen daarvan.

4. Waarom zouden sommige mensen kiezen voor zondigen in
plaats van gehoorzamen? Waarom is gehoorzamen een
betere keuze?

Een sleutel tot kennis

Lees Leer en Verbonden 63:22–23 en Alma 12:9–11. Vat samen
wat daar gezegd wordt over de sleutel tot inzicht in de
‘verborgenheden’ van het koninkrijk. Waarom zou de Heer
dat vragen? 

Ben je bezorgd of voel je je getroost?

Herlees wat de Heer in Leer en Verbonden 63:32–37 zei over
de laatste dagen.

1. Kies een profetie waardoor sommige mensen zich zorgen
kunnen maken over de wederkomst, en leg uit waarom.

2. Kies nog een profetie waardoor sommige mensen zich
getroost kunnen voelen, en leg uit waarom.

3. Denk erover na wat jij ervan vindt dat je in de laatste
dagen leeft en schrijf een alinea over de manier waarop je
je kunt voorbereiden om de wederkomst met geloof in
plaats van met angst onder ogen te zien. (Zie het onderdeel
‘De Schriften begrijpen’.)

Hoe zal het in het duizendjarig rijk zijn?

Beschrijf aan de hand van wat je uit Leer en Verbonden
63:47–54 geleerd hebt, hoe het leven in Zion tijdens het dui-
zendjarig rijk zal zijn. Zorg dat je daarbij de volgende
kernbegrippen gebruikt: erfenis, dood, mensenleeftijd, in een
oogwenk veranderd, scheiding. (Zie het onderdeel ‘De
Schriften begrijpen’.)

E

D

C

B
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In het duizendjarig rijk zal er geen dood zijn zoals we die nu kennen.

Geef hedendaagse voorbeelden

Bij ‘de naam van God ijdel gebruiken’ denken we meestal aan
vloeken. In Leer en Verbonden 63:60–64 wordt uitgelegd dat
er nog andere manieren zijn om die zonde te begaan. Bestu-
deer die verzen en het onderdeel ‘De Schriften begrijpen’ bij
Leer en Verbonden 63:61–64, en beschrijf een aantal heden-
daagse voorbeelden van de manier waarop we kunnen
voorkomen dat we de naam van de Heer ijdel gebruiken.

Toen Leer en Verbonden 64 werd ontvangen, bereidden de
profeet Joseph Smith en zijn gezinsleden zich voor op
hun verhuizing van Kirtland naar Hiram (Ohio), ongeveer
36 kilometer naar het zuidwesten. Ze waren uitgenodigd
om te komen wonen bij de bekeerlingen John en Alice
Johnson, zodat de profeet een rustige plek had om zijn
werk aan de vertaling van de Bijbel voort te zetten.

Het eerste deel van deze openbaring gaat over iets wat
sommigen beschouwen als het moeilijkste van alle geboden
– de plicht om degenen die ons gekwetst of beledigd
hebben, te vergeven. Let op welke ontstellende waarheid de
Heer openbaarde aan degenen die weigeren anderen te
vergeven.

De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 64

Leer en Verbonden 64 – De verhuizing naar Hiram
(Ohio)
De uitnodiging aan de profeet Joseph Smith en zijn gezin om
bij John Johnson (in de kerk bekend als ‘vader Johnson’) te

Babylon (vs. 24) – Symbool voor de wereld of wereldse
gezindheid

Leer en Verbonden 64
Anderen vergeven

F

komen wonen, was een antwoord op het gebod van de Heer
aan Joseph en Sidney Rigdon om ‘een huis voor zich [te]
zoeken’ waar zij hun werk konden voortzetten (LV 63:65).
De familie Johnson was lid geworden van de kerk door een
opmerkelijke ervaring met de profeet Joseph:

‘Vlak na de aankomst
van de profeet in Ohio,
reisden de 53-jarige
vader Johnson en zijn
vrouw Elsa en de metho-
distische predikant
Ezra Booth naar Kirtland
om het mormonisme te
onderzoeken. Terwijl 
ze de geloofspunten van

het nieuwe geloof bespraken, genas Elsa [Alice] van haar
chronische reumatiek. In een historisch verslag worden de
details van de wonderbaarlijke genezing beschreven: “Tijdens
het gesprek hadden ze het over bovennatuurlijke gaven, zoals
die in de tijd van de apostelen werden verleend. Iemand zei:
‘Mevrouw Johnson hier heeft een verlamde arm; heeft God de
mensheid nu enige macht op aarde gegeven om haar te
genezen?’ Enige ogenblikken later, toen het gesprek een
andere wending had genomen, stond Smith op, liep de kamer
door, nam de hand van mevrouw Johnson en zei op plechtige
en indrukwekkende toon: ‘Vrouw, ik gebied u in de naam van
de Heer Jezus Christus om te genezen’, en onmiddellijk
daarna verliet hij het vertrek.” Elsa was onmiddellijk genezen,
en de volgende dag deed ze de was “zonder moeite of pijn.”
[History of the Church, deel 1, pp. 215–216, voetnoot.] De
genezing was de onmiddellijke aanleiding tot de bekering van
vader en moeder Johnson en hun doop door de profeet .’
(Black, Who’s who in the Doctrine and Covenants, p. 152.)

‘Ik, de Heer, zal vergeven wie Ik vergeven wil, maar van u wordt het vereist
alle mensen te vergeven’ (LV 64:10).

Leer en Verbonden 64:7 – Wat betekent zondigen
‘tot de dood’?
Ouderling Bruce R. McConkie heeft als lid van het Quorum
der Twaalf Apostelen uitgelegd: ‘Wie zich afwenden van het
licht en de waarheid van het evangelie; wie zich aan Satan

Het huis van John Johnson in Hiram (Ohio)
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overgeven; wie zich inzetten voor zijn zaak en die zaak
steunen; en wie daardoor zijn kinderen worden – en daardoor
zondigen tot de dood. Voor hen is er geen bekering, vergeving
of enige hoop op heil. Als kinderen van Satan zijn zij zonen
des verderfs.’ (Mormon Doctrine, p. 737.)

Leer en Verbonden 64:21 – Frederick G. Williams
Frederick G. Williams werd in oktober 1830 in Kirtland (Ohio)

lid van de kerk. Al snel na zijn doop vervulde
hij een zending. In 1832 riep de Heer

broeder Williams als raadgever van de
profeet Joseph Smith in het Eerste

Presidium. De profeet vertrouwde
hem, en hij was een getrouw leider
in de kerk. In 1837 wankelde zijn
toewijding aan de waarheid. Hij
werd ontheven van zijn roeping
en hij verloor het lidmaatschap van

de kerk. In 1838 werd hij herdoopt
en hij bleef getrouw tot aan zijn dood

in 1842. (Zie Black, Who’s who in the
Doctrine and Covenants, pp. 346–348.)

Leer en Verbonden 64:23 – Waarop heeft
‘vertienden’ in dit vers betrekking?
De wet van tiende werd pas ongeveer zeven jaar na de open-
baring in Leer en Verbonden 64 gegeven. (Zie LV 119.)
De term ‘vertienden’ in vers 23 betekende niet alleen een
tiende, maar alle vrijwillige gaven of bijdragen aan de
fondsen van de kerk.

Leer en Verbonden 64:21 – Waarom wilde de Heer
‘een sterkte in het land Kirtland handhaven voor
een periode van vijf jaren’?

President Joseph Fielding
Smith heeft gezegd: ‘In dat
land zou de eerste tempel
in deze bedeling gebouwd
worden. In die tempel
zouden de belangrijke
sleutels van de herstelling
geopenbaard worden. Het
ligt voor de hand dat, als
alle mensen in die tijd naar
Zion in Missouri zouden
zijn gegaan, de bouw van
een tempel door vijanden
zou zijn tegengehouden.

(. . .) De herstelling van de priesterschapssleutels, gedragen
door de profeten van weleer, was van het grootste belang
voor de vooruitgang van de kerk. De Heer gelastte dat er in
Kirtland een huis voor zijn naam moest worden gebouwd
waar Hij kon komen en waar Hij zijn boodschappers met die
sleutels heen kon sturen. De bouw van zo’n tempel vergde
tijd. (. . .) De openbaring waarin de Heer een beroep deed op
de heiligen om Kirtland stevig in handen te houden, werd
gegeven op 1 september 1831. In maart 1836 werd het huis
des Heren ingewijd en in april daarna werden die heilige
sleutels verleend.’ (Church History and Modern Revelation, deel 1,
p. 237.)

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 64 en maak twee van de
volgende opgaven (A–D).

Tekstenbeheersing – Leer en
Verbonden 64:9–11

Allemaal hebben we gezondigd en allemaal moeten we om
vergeving vragen. In Leer en Verbonden 64:7–11 maakte de
Heer enigszins duidelijk wie Hij zal vergeven. 

1. Schrijf de zin ‘Ik, de Heer, vergeef de zonden van degenen
die . . .’ in je notitieboekje. Zoek in de verzen 7–11 naar de
woorden belijden, vragen, dood, en vergeven en noteer de vier
voorwaarden die de Heer stelde om te vergeven. 

2. Sommigen vinden de vierde voorwaarde (zie vss. 8–10)
heel moeilijk. Leg uit waarom je het daarmee wel of niet
eens bent.

3. Ouderling Boyd K. Packer, lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen, heeft gezegd: ‘Vergeving is een krachtig, geeste-
lijk medicijn. Vergeving, die verzachtende balsem, schenken
aan wie u iets misdaan hebben, is genezing vinden.’ (Zie
De Ster, januari 1988, p. 15.) Leg aan de hand van de
uitspraak van ouderling Packer uit waarom jij vindt dat
vergeving weigeren een ‘groter zonde’ is (LV 64:9). 

Tekstenbeheersing – Leer en
Verbonden 64:23

In Leer en Verbonden 64:23 wees de Heer erop dat het eerlijk
betalen van onze tiende bescherming biedt tegen de reiniging
door vuur die met zijn wederkomst gepaard zal gaan.

1. Vergelijk vers 23 met vers 24 en leg uit waarom het betalen
van een eerlijke tiende voorkomt dat iemand zich bevindt
onder de ‘hoogmoedigen’ en ‘zij, die goddeloosheid
bedrijven’.

2. Waarom zou het meer voor de hand liggen dat iemand die
een volledige tiende betaalt ook probeert de andere
geboden te onderhouden?

3. Vraag een van je ouders of een priesterschapsleider naar de
algemene kenmerken van iemand die een volledige tiende
betaalt. Wat zegt dat jou over de waarde en het belang van
het betalen van een volledige tiende?

‘Wie vertiend wordt, zal bij zijn komst niet worden verbrand’ (LV 64:23).

B
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Schrijf een bemoedigende brief

Stel dat je een vriend had die van plan was op zending te gaan
maar die zich zorgen maakte of hij wel succes zou hebben.
Schrijf die vriend een bemoedigende brief aan de hand van
wat de Heer zei in Leer en Verbonden 64:29–33. Leg uit wat
hem in die woorden van de Heer zou moeten bemoedigen.
Leg uit wat succes volgens die verzen inhoudt en waarom hij
succes kan hebben.

Gebruik kernwoorden in een zin

In Leer en Verbonden 64 gaf de Heer meer informatie over
Zion. Herlees de verzen 37–43 en zoek de woorden rechter,
heerlijkheid, banier, en beven. Gebruik dan elk woord in een zin
waarin je uitlegt waarom dat woord een beschrijving is van
Zion.

In het Nieuwe Testament zei de Heer tegen zijn discipelen
dat ze voor de komst van Gods koninkrijk moesten bidden.
(Zie Matteüs 6:10.) Wat en waar is Gods koninkrijk?
Is het koninkrijk van God hetzelfde als het koninkrijk der
hemelen? In Leer en Verbonden 65, volgens de profeet
een gebed dat hem door openbaring werd ingegeven, staat
een aantal belangrijke antwoorden op die vragen.

De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 65

Leer en Verbonden 65:2 – Wat is de ‘steen, 
die uit de berg is losgehakt zonder toedoen van
mensenhanden’?
Het beeld van de steen die voort zou rollen en de hele aarde
zou vervullen komt uit een profetie uit het Oude Testament
over de herstelling van het koninkrijk van God in de laatste
dagen. (Zie Daniël 2:28–45.) Over die herstelling heeft
president Gordon B. Hinckley gezegd:

‘Wij zijn burgers van het grootste koninkrijk op aarde – een
koninkrijk dat niet geleid wordt door de wijsheid van mensen
maar door de Heer Jezus Christus. Het bestaat echt. We weten
zeker wat de bestemming ervan is. Het is het koninkrijk
waarover de profeet Daniël sprak – als het ware een steen, die
zonder handen uit de berg gehouwen zou worden, voort zou
rollen en de aarde vervullen. (Zie Daniël 2:34–35.)

Sleutels van het koninkrijk Gods (vs. 2) – Gezag van het
priesterschap om de kerk te presideren

Leer en Verbonden 65
Gods koninkrijk op aarde 

maakt de weg voor het 
koninkrijk der hemelen vrij

D

C ‘Dit koninkrijk is niet door een mens geschapen. Het is voort-
gekomen door openbaring van het goddelijk hoofd ervan.
En sinds het begin ervan in de negentiende eeuw, is het
voortgegaan als een rollende en steeds groter wordende
sneeuwbal.’ (‘Pillars of Truth’, Ensign, januari 1984, p. 4.) 

‘Het evangelie [zal] voortrollen naar de einden der aarde, zoals de steen die
losgehakt uit de berg is zonder toedoen van mensenhanden’ (LV 65:2).

Leer en Verbonden 65:5–6 – Wat is het verschil
tussen het koninkrijk van God en het koninkrijk
van de hemel?
Ouderling James E. Talmage heeft als lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen uitgelegd: 

‘De uitdrukking ‘koninkrijk van God’ is synoniem met de
term ‘kerk van Jezus Christus’; maar de Heer heeft duidelijk
gemaakt dat Hij de term ‘koninkrijk van de hemel’ soms in
een andere betekenis gebruikt heeft. In 1832 vestigde Hij de
aandacht op deze woorden waarbij Hij sprak tot de
ouderlingen van de kerk [zie LV 65:1–6]. 

‘Dat was het gebed, dat is het gebed dat mensen moeten
bidden, niet alleen in woorden. Ze moeten het niet alleen
uitspreken, maar ze moeten het bidden – dat het koninkrijk
van God op de aarde mag voortrollen om de aarde voor te
bereiden op de komst van het koninkrijk der hemelen. Die
bepaling in het gebed van de Heer: “Uw koninkrijk kome, uw
wil geschiede op aarde zoals in de hemel” is niet afgeschaft.
Wij bidden dat het koninkrijk der hemelen mag komen, en we
proberen de aarde daarop voor te bereiden. Gods koninkrijk
dat al op aarde is (. . .) probeert geen enkele bestaande
bestuursvorm omver te werpen; het beweert niet dat het
controle uitoefent op zaken die behoren tot de regeringen op
aarde, behalve door het verkondigen van juiste beginselen en
door te trachten de mensen ertoe te brengen te leven volgens
de beginselen van waar bestuur, voordat het koninkrijk
der hemelen komt en op aarde gevestigd zal worden met een
Koning aan het hoofd. Maar wanneer Hij komt, zal Hij
regeren, want dat is zijn recht.’ (Conference Report, april 1916,
pp. 128–129.) 
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De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 65 en maak een of meer van de
volgende opdrachten.

Zoek de zin bij een vers

Zoek de zin uit Leer en Verbonden 65 bij de zin die het beste
de betekenis ervan weergeeft.

Vat het gebed samen

Vat samen wat er volgens het gebed van Joseph Smith in Leer
en Verbonden 65:4–6 zou gebeuren, en leg dan uit wat jij kunt
doen om bij die gebeurtenissen te helpen.

William E. McLellin (ook wel gespeld als M’Lellin) vroeg
de profeet Joseph Smith om een openbaring waardoor
hij zou weten hoe hij het evangelie beter kon naleven.
Denk er tijdens je studie van Leer en Verbonden 66 over
na wat broeder McLellin van die openbaring gevonden
kan hebben. Welke delen zijn vertroostend en bemoedigend?
Welke delen zouden hem zorgen baren?

De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 66
Vertoef (vs. 6) – Blijf

Leer en Verbonden 66
William E. McLellin – 

‘U [bent] rein, maar niet geheel’

B

1. ëMaakt zijn paden recht’
(vs. 1)

2. ‘De sleutels van het
koninkrijk Gods (vs. 2)

3. ‘De steen, die uit 
de berg is losgehakt’
(vs. 2)

4. ‘Het maaltijd van het
Lam’ (vs. 3)

a. Gezag van het
priesterschap

b. De vergadering van de
getrouwen om Christus
te ontmoeten

c. Veel licht en macht 
tonen

d. De herstelde kerk in de
laatste dagen

e. Een weg voorbereiden;
klaarmaken

5. ‘Gekleed in de luister
van zijn heerlijkheid’
(vs. 5)

A

Leer en Verbonden 66 – William E. McLellin
William McLellin woonde in Paris (Illinois) toen hij van
Harvey Whitlock en David Whitmer over het herstelde
evangelie hoorde. Hij sloot zijn school met dertig tot veertig
leerlingen en vertrok naar Independence (Missouri). Op 20
augustus 1831 liet hij zich door Hyrum Smith dopen. In 1838
werd hij geëxcommuniceerd wegens afvalligheid.

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 66 en maak opgave A.

Zoek een voorbeeld

Leer en Verbonden 66 bevat bemoedigende beloften voor
William E. McLellin, maar ook berispingen en
waarschuwingen. 

1. Noteer in je notitieboekje een voorbeeld van een belofte en
van een berisping in deze openbaring. Geef aan in welke
verzen ze staan.

2. In welk opzicht komt deze openbaring overeen met een
patriarchale zegen die we in deze tijd kunnen ontvangen?

3. Lees naast Leer en Verbonden 66:3 ook Jakob 4:7 en Ether
12:27. Waarom zei de Heer toen broeder McLellin Hem om
raad vroeg wat er in zijn leven ‘niet welgevallig’ was?
(Je kunt Jakob 4:7 en Ether 12:27 in de kantlijn bij LV 66:3
als verwijzingen noteren.)

Als wij tot Jezus Christus komen, zal Hij ons helpen bij onze
bekering. (Zie LV 66:3.)

A
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Tijdens een bijzondere conferentie in Hiram (Oho) stelde
de profeet Joseph Smith voor om de openbaringen die
hij van de Heer had ontvangen in boekvorm uit te geven.
Tijdens de conferentie hechtte de Heer zijn goedkeuring
aan de publicatie door de openbaring die we nu kennen als
afdeling 1, die de Heer ‘mijn voorwoord op het boek van
mijn geboden’ noemde (LV 1:6). Het is zijn inleiding tot
de openbaringen en zijn getuigenis ervan.

Oliver Cowdery las de openbaring in afdeling 1 voor aan
degenen die bij de conferentie aanwezig waren, waarna
een aantal broeders opstond om te getuigen van de
waarheid van de openbaring en om het voorstel tot het
drukken van het boek te steunen. Enkele broeders
meenden dat de taal van de openbaringen verbeterd moest
worden. Als gevolg van die aangelegenheid ontving
Joseph de openbaring die we nu kennen als Leer en
Verbonden 67 en waarin de Heer degenen die iets op de
openbaringen hadden aan te merken, uitdaagde om iets te
maken wat gelijk stond aan wat volgens hen de geringste
was van de openbaringen die de profeet had ontvangen.
(Zie LV 67:6–8.) 

De profeet Joseph Smith schreef:
‘Toen [LV 67] was ontvangen,
waagde William E M’Lellin
[McLellin] het, als de in zijn
ogen verstandigste, terwijl hij
meer kennis had dan gezond
verstand, om een gebod te
schrijven dat het minste [gebod]
van de Heer benaderde, maar 
het lukte hem niet; het was een
vreselijke verantwoordelijkheid
om in de naam van de Heer te
schrijven. De ouderlingen en
alle aanwezigen die getuige
waren van de vergeefse poging
om de taal van Jezus Christus
te imiteren, hernieuwden hun

geloof in de volheid van het evangelie en in de waarheid
van de geboden en openbaringen die de Heer door mij aan
de kerk had gegeven; en de ouderlingen gaven te kennen
bereid te zijn de hele wereld hun getuigenis te geven.’
(History of the Church, deel 1, p. 226.) 

William McLellin, een onder-
wijzer, meende dat hij betere
openbaringen kon schrijven
dan die welke de Heer aan de
profeet Joseph Smith had
gegeven. Hij probeerde het,
maar hij moest zelf toegeven
dat het niet lukte. En later
getuigde hij dat hij wist dat de
openbaringen van God waren.

Leer en Verbonden 67
Toetsing van Schriftuur

Door de beperkingen van ons begrip komen we vaak in de
verleiding om aan onze leiders te twijfelen. Let tijdens
je studie van Leer en Verbonden 67 vooral op wat de Heer
zei over de reden waarom we in de door Hem gekozen
leiders moeten geloven.

De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 67

Leer en Verbonden 67:10–12 – Het voorrecht om
God te zien
De uitdrukking in Johannes 1:18 en 1 Johannes 4:12: ‘Niemand
heeft ooit God gezien’ heeft enige verwarring veroorzaakt
omdat we weten dat profeten als Mozes, God ‘van aangezicht
tot aangezicht’ hebben gezien. (Exodus 33:11; zie ook Jesaja
6:5; De Geschiedenis van Joseph Smith 1:17.) In Leer en
Verbonden 67:11 maakte de Heer duidelijk dat iemand om in
Gods tegenwoordigheid te kunnen zijn, ‘bezield [moet
worden] door de Geest Gods’. Dat betekent dat hij dusdanig
moet veranderen dat hij zijn heerlijkheid kan verdragen.
Mozes beschreef het als ‘veranderd’ worden (Mozes 1:11).

De Schriften bestuderen  
Leer en Verbonden 67 en maak opgave A of B.

Wat betekenen deze openbaringen
voor jou?

Leer en Verbonden 1 werd kort voor afdeling 67 ontvangen.
Beide openbaringen gaan over de voorgestelde publicatie in
boekvorm van de openbaringen die de profeet Joseph Smith
van de Heer ontving. (Zie de inleiding tot LV 67 in deze
studiegids.)

1. Lees Leer en Verbonden 1:17–24 en 67:4–9 nog eens door en
vat samen wat de Heer zei over de openbaringen die Joseph
Smith ontving.

2. Waarom krijgen we door deze teksten meer inzicht in de
vorm waarin de openbaringen zijn geschreven?

3. Schrijf een alinea waarin je vertelt wat je vindt van de open-
baringen die je dit jaar tot nu toe bestudeerd hebt. Vertel
iets over ten minste één tekst die je geraakt heeft en invloed
op je heeft gehad.

Beschrijf het proces

De zegeningen die de Heer ons zou willen geven, ontvangen
we soms niet omdat we niet klaar zijn voor die zegeningen.
Beschrijf aan de hand van wat de Heer zei in Leer en Verbon-
den 67:1–3, 10–14 wat wij moeten doen om de door Hem
beloofde zegeningen te ontvangen.

B

A

Vleselijk (vss. 10, 12) – Werelds, aards
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Wat is de definitie van ‘Schriftuur’? Wat is het doel van
zendingswerk, en welke macht hebben zendelingen? Wie
kan er geroepen worden als bisschop? En wat heeft dat te
maken met een letterlijke afstammeling van Aäron? Wat
zijn de eerste verantwoordelijkheden van ouders? Over
welke problemen onder de heiligen was de Heer volgens
zijn zeggen ‘niet tevreden’? Let bij het lezen van Leer en
Verbonden 68 goed op de antwoorden op deze vragen. 

Ouders horen hun kinderen te leren bidden en oprecht voor de Heer te leren
wandelen.

De Schriften begrijpen

Leer en Verbonden 68:1 – Een profetie aan
Orson Hyde
‘De profetie in dit vers is letterlijk in vervulling gegaan. Orson
Hyde heeft het evangelie “van volk tot volk en van land tot
land” verkondigd. In 1832 trok hij met Samuel H. Smith te
voet door de staten New York, Massachusetts, Maine en
Rhode Island – meer dan drieduizend kilometer. In 1835 werd
hij tot apostel geordend en in 1837 ging hij op zending naar
Engeland. In 1840 werd hij op zending naar Jeruzalem
gestuurd. Hij stak de oceaan over, trok door Engeland en
Duitsland, bezocht Konstantinopel, Caïro en Alexandrië, en
bereikte uiteindelijk de heilige stad. Op 24 oktober 1841
beklom hij de Olijfberg en wijdde in een gebed Palestina toe
aan de vergadering van de Joden.’ (Smith en Sjodahl, Doctrine
and Covenants Commentary, p. 409.)

Leer en Verbonden 68
De Schriften, Gods macht en ouders

Leer en Verbonden 68:4 – Wat is Schriftuur? 
President Joseph Fielding Smith heeft gezegd:

‘Als een van de broeders in deze tijd voor een groep mensen
staat en de inspiratie van de Heer op hem rust, spreekt hij wat
de Heer wil. Het is net zo goed Schriftuur als om het even
wat u in deze verslagen aantreft, en toch noemen we die de
standaardwerken van de kerk. We zijn natuurlijk afhankelijk
van de leiding van de broeders die recht hebben op inspiratie.

‘Er is in de kerk slechts één man tegelijk die het recht heeft
om voor de hele kerk openbaring ontvangen, en dat is de
president van de kerk. Maar dat verhindert geen enkel lid van
deze kerk om het woord van de Heer te spreken, zoals
bedoeld in deze openbaring, afdeling 68, maar een openbaring
die, zoals de openbaringen in dit boek, voor de kerk bestemd
is, wordt slechts gegeven door middel van de presiderende
functionaris van de kerk; toch is het woord van de Heer dat
wordt gesproken door andere dienstknechten tijdens alge-
mene conferenties en ringconferenties, of waar zij zich ook
mogen bevinden wanneer zij zeggen wat de Heer hun in
de mond heeft gelegd, evenzeer het woord van de Heer als
de geschriften en woorden van andere profeten in andere
bedelingen.’ (Zie De leer tot zaligmaking, deel 1, p. 171.)

Hoe kunnen we weten dat wat onze
kerkleiders gezegd hebben, door de
Heilige Geest geïnspireerd is?
President J. Reuben Clark jr. heeft
als lid van het Eerste Presidium
gezegd:

‘Ik heb over die vraag nagedacht en
voor zover ik dat kan bepalen, is het
antwoord: we kunnen alleen weten
of de sprekers “door de Heilige
Geest worden gedreven” als we zelf

“door de Heilige Geest worden gedreven”. 

‘Dat verschuift in zekere zin de verantwoordelijkheid om te
bepalen of zij op die manier spreken, van hen naar ons.’
(When Are the Writings or Sermons of Church Leaders Entitled to
the Claim of Scripture? [Toespraak voor leerkrachten gods-
dienstleer, 7 juli 1954], p. 7.) 

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 68 en maak opgave A of B.

Leg het uit aan een kind

Stel dat je lesgeeft in een jeugdwerkklas en de kinderen van
tien jaar wilt uitleggen wat de Heer bedoelt met zijn definitie
van Schriftuur in Leer en Verbonden 68 :4. Schrijf op wat je
zou zeggen om dat belangrijke begrip uit te leggen. (Gebruik
zo nodig de informatie in ‘De Schriften begrijpen’ – maar leg
het uit in eigen woorden.)

A

‘En wat zij ook spreken,
wanneer gedreven door
de Heilige Geest, zal
Schriftuur zijn’ (LV 68:4).
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Maak een lijst

1. Lees Geloofsartikelen 1:4. Noteer dan in je notitieboekje de
‘eerste beginselen en verordeningen van het evangelie’ die
ouders volgens Leer en Verbonden 68:25–28 van de Heer
aan hun kinderen moeten leren.

2. Leer en Verbonden 68:29–33 bevat nog meer beginselen
voor leden van de kerk. Noteer wat je daar vindt, en leg
dan uit waarom de Heer volgens jou niet tevreden zou zijn
over de ‘goddeloosheid’ waarover in vers 31 gesproken
wordt.

Tijdens de conferentie van de kerk
op 1 en 2 november 1831 werd
besloten de openbaringen naar
Missouri te sturen, waar ze
gepubliceerd zouden worden als Het
boek der geboden in de drukkerij
van W.W. Phelps. De openbaring in
Leer en Verbonden 69 werd gegeven
om duidelijk te maken hoe de
openbaringen en het geld van de 
kerk naar Missouri moesten worden
overgebracht. Let er bij het lezen
van deze openbaring op waarom
de Heer niet wilde dat Oliver
Cowdery alleen ging. Let ook op de

uitleg die John Whitmer kreeg van wat de Heer van
hem verwachtte.

Volgens de beginselen van de wet van toewijding krijgen
de leden rentmeesterschap als middel om de kost te verdie-
nen en de samenleving van dienst te zijn. Hun rentmees-
terschap kon bijvoorbeeld zijn: land voor een boer, een
winkel voor een zakenman, of een drukkerij voor een
drukker. Leer en Verbonden 70 is een openbaring over het
bijzondere rentmeesterschap dat toebedeeld werd aan
enkele broeders in de kerk. Let bij het bestuderen van deze
openbaring op wat de Heer zei en op hoe jij getrouwer
kunt zijn in het vervullen van de plichten en taken die je
gegeven zijn.

De profeet Joseph Smith
en andere broeders
kregen de publicatie van
de openbaringen en
ander materiaal van
de kerk als hun
rentmeesterschap.

Leer en 
Verbonden 69–70
De openbaringen van God – 
een heilig rentmeesterschap

B De Schriften begrijpen

Leer en Verbonden 70:5–8 – ‘[Zij mogen] die
dingen niet aan de kerk geven’
De aanstelling van de broeders tot ‘rentmeester over de
openbaringen en geboden’ (LV 70:3) hield in dat zij moesten
zorgen voor het drukken en verspreiden van die boeken van
de kerk. Zij moesten de ‘baten [inkomsten] daarvan’ (vs. 5)
gebruiken voor hun eigen onderhoud en dat van hun gezin,
zoals een boer of een winkelier dat zou doen. De inkomsten
uit de verkoop van de materialen van de kerk moesten niet
rechtstreeks aan de kerk gegeven worden, want ‘wie aange-
wezen is om geestelijke dingen te besturen, die is zijn loon
waard’ (vs. 12). Al het inkomen dat meer was dan ze nodig
hadden, wat in overleg met de bisschop was bepaald, moest
gegeven worden aan het voorraadhuis van de Heer om voor
armen te zorgen. (Zie vs. 7.)

Leer en Verbonden 70:14 – Wat houdt het in om in
stoffelijke zaken gelijk te zijn?
President Joseph Fielding Smith heeft uitgelegd: ‘Hieruit
[LV 70] en uit andere openbaringen leren we dat iedereen die
opging naar Zion of dat overwoog, gebonden was door de
wet van toewijding waarop Zion gebouwd moest worden. Ze
kregen ook het gebod om in stoffelijke zaken gelijk te zijn,
en de verbonden niet met tegenzin aan te gaan. Die gelijkheid
hield niet in dat iedereen evenveel voedsel had, maar ieder-
een moest hebben wat hij nodig had. Een man ontving
bijvoorbeeld in verhouding tot het aantal gezinsleden dat hij
had, en niet overeenkomstig de aard van zijn werk.’ (Church
History and Modern Revelation, deel 1, pp. 268–269.)

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 69–70 en maak twee van de
volgende opgaven (A–C).

Wat zijn de Schriften waard?

In een conferentie van de kerk waarin werd besloten om de
openbaringen die de Heer aan de profeet Joseph Smith gege-
ven had, uit te geven, ‘bepaalde de conferentie bij stemming
dat zij de waarde van openbaringen zo hoog schatten als
alle rijkdommen van de wereld.’ (History of the Church, deel 1,
p. 235.) 

1. Kies en noteer in je notitieboekje een van de waarheden uit
Leer en Verbonden 69–70 die volgens jou van bijzondere
waarde is voor de kerk.

2. Kies en noteer nog een waarheid die je ergens in de Leer
en Verbonden te weten bent gekomen en die voor jou
persoonlijk een bijzondere betekenis heeft. Leg ook uit
waarom.

Hoe werkt dat?

In Leer en Verbonden 70 staat een voorbeeld van de manier
waarop de wet van toewijding werd toegepast.

B

A
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1. Noteer de zes mannen die in deze openbaring genoemd
worden en leg uit wat hun rentmeesterschap was.
(Zie vss. 1–5 en het onderdeel ‘De Schriften begrijpen‘
bij LV 70:5–8.)

2. Wat moesten zij van de Heer doen met het inkomen van
hun rentmeesterschap? (Zie vss. 6–12.)

Leg uit wat gelijkheid betekent

Stel dat je een vriend of vriendin had die na het lezen van
Leer en Verbonden 70:14–18 zei: ‘Ik weet nog niet of ik wel in
Zion wil wonen waar iedereen precies evenveel heeft. Hoe
moet dat als ik niet hou van wat iedereen fijn vindt?’ Schrijf
aan de hand van wat je te weten bent gekomen uit Leer en
Verbonden 51:3; 70:14–16; en het onderdeel ‘De Schriften
begrijpen’ een antwoord aan die vriend of vriendin. Zorg dat
je het misverstand rechtzet over wat gelijkheid in stoffelijke
zaken inhoudt, en voeg er een alinea aan toe waarin je de
voordelen van het leven in Zion uitlegt. 

Het is belangrijk dat mensen
die geen lid van de kerk zijn,
juiste informatie over de kerk
kunnen krijgen. Als er veel
mensen zijn die verkeerde
opvattingen en leugens ver-
spreiden, is de stem van de
leden de beste reclame voor
de waarheid van de kerk als
zij de waarheden van het
herstelde evangelie uitleggen.
Let bij je studie van Leer en

Verbonden 71 op wat de Heer van de profeet vroeg in
verband met de misvattingen die in de kranten van zijn
tijd in omloop werden gebracht.

De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 71

Leer en Verbonden 71:1–8 – Wanneer moeten we
‘[onze] vijanden tot zwijgen brengen’? 
Ezra Booth, voormalig predikant bij de methodisten die lid
werd van de kerk toen hij getuige was geweest van een

Brengt uw vijanden tot zwijgen (vs. 7) – Leg ze het zwijgen
op, weerleg hun woorden

Leer en Verbonden 71
‘Geen enkel wapen dat tegen u wordt 

gesmeed, zal succes hebben’

C

genezing, werd afvallig en schreef negen brieven tegen de
kerk. De brieven, die gepubliceerd werden in de Ohio Star in
Ravenna (Ohio), bevatten veel kritiek, en de profeet Joseph
Smith schreef dat ze ‘door hun verkeerde voorstelling van
zaken, de leugens, en de opzet om het werk van de Heer te
gronde te richten, zijn (Booth’s) zwakheid, goddeloosheid en
dwaasheid onthulden, waarmee hij zichzelf te schande
maakte en waar de wereld vreemd van zou opkijken.’ (History
of the Church, deel 1, p. 217.) Booth was niet de eerste afvallige
maar wel de eerste die als lid van de kerk anti-mormoons
materiaal schreef en publiceerde.

De opwinding die Ezra Booth veroorzaakte, nam zulke
ernstige vormen aan dat de Heer op 1 december 1831 Joseph
Smith en Sidney Rigdon hun vertaalwerk liet onderbreken
om het evangelie krachtig en overtuigend aan de wereld te
verkondigen. ‘Soms is het verstandig om de aanvallen van de
goddelozen te negeren, op andere momenten is het nood-
zakelijk om ze onbevreesd en bekwaam tegemoet te treden.’
(Smith and Sjodahl, Doctrine and Covenants Commentary,
p. 423.)

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 71 en maak opgave A.

Let op de details

1. Welke opdracht kregen Joseph Smith en Sidney Rigdon in
Leer en Verbonden 71? Waarom? (Zie vss. 1–8, de inleiding
tot de afdeling, en het onderdeel ‘De Schriften begrijpen’.)

2. Hoe zouden ze weten wat ze moesten zeggen? (Zie vs. 1.)

3. Waaraan heb je in de geschiedenis van de kerk vanaf de
tijd van Joseph Smith tot nu gemerkt dat wat de Heer in de
verzen 9–11 beloofde, ook in vervulling is gegaan?

De Heer riep in februari 1831 Edward Partridge als de
eerste bisschop van de kerk. (Zie LV 41:9.) Bisschop
Partridge vergezelde de profeet Joseph Smith naar
Independence (Missouri), waar hij werkzaam was als
bisschop in Zion. Vervolgens riep de Heer Newel K.
Whitney als bisschop in Kirtland (Ohio). (Zie LV
72:7–8.) Tegen het eind van het jaar was de vrouw van
bisschop Partridge met hun kinderen van Ohio naar
Independence gereisd om zich bij haar man te voegen.

De taak die wij in deze tijd hebben om in de kerk werk-
zaam te zijn, is geen rentmeesterschap in dezelfde

Leer en Verbonden 72
Meer over rentmeesterschap 

en de plichten van een bisschop

A
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betekenis als de plichten die we in het kader van de wet
van toewijding zouden krijgen. Van de raad die de Heer
aan die heiligen gaf in verband met hun rentmeesterschap,
kunnen we echter een aantal belangrijke lessen leren.
Let bij je studie van Leer en Verbonden 72 op wat iemand
volgens de Heer moest doen om een goede dienstknecht
te zijn. 

De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 72

Leer en Verbonden 72:1–8 – De taken van de
bisschop in de eerste tijd van de kerk

Bisschop Edward Partridge was
geroepen als de eerste bisschop van
de kerk. Later, toen anderen werden
geroepen, werd hij wat in deze tijd
presiderende bisschop genoemd
wordt. Newel K. Whitney stond dus
in feite onder bisschop Partridge.
President Joseph Fielding Smith
heeft uitgelegd: ‘De bisschop in
Kirtland moest aan de bisschop in 
Zion het verslag van de rent-
meesterschappen “overhandigen”,

waar de definitieve verslagen moesten worden bewaard. Voor
die taak werd Newel K. Whitney geroepen als bisschop. Hij
moest het voorraadhuis van de Heer in Kirtland beheren, de
voorraden in dat deel van de wijngaard en een rekening van
de ouderlingen in ontvangst nemen zoals hem was
opgedragen; in de behoeften voorzien van allen die moesten
betalen voor wat ze ontvingen, voor zover ze het konden
betalen. Die fondsen moesten voor de kerk worden gebruikt,
“voor de armen en behoeftigen”. Als er mensen waren die
niet konden betalen, moest er een rekening worden opge-
maakt en worden “overhandigt aan de bisschop van Zion, die
de schuld zal betalen uit hetgeen de Heer in zijn handen zal
leggen.”’ (Church History and Modern Revelation, deel 1, p. 270.) 

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 72 en maak opgave A of B.

Leg uit hoe het werkt

Hoewel de term rentmeesterschap alleen betrekking heeft op
plichten die onder de wet van toewijding vallen, kan het
beginsel van verantwoordelijkheid ook van toepassing zijn op
de taken die wij nu in de kerk hebben. Leg uit waar en
wanneer iemand verslag kan uitbrengen van de vervulling
van zijn of haar taken, en aan wie dat verslag kan worden
uitgebracht. (Zie LV 72:2–5.)

A

Newel K. Whitney, de
tweede bisschop in de kerk

Geschreven aangelegen-
heden (vs. 20) – Taken in
verband met publicaties van
de kerk

Eenieder aannemelijk
(vs. 17) – Voor iedereen
aanvaardbaar

1. Een presidente van de rozenmeisjes

2. Een priester in het Aäronisch priesterschap

3. Een huisonderwijzer

4. Een tiendebetaler

De plichten van een bisschop

Hoewel we momenteel niet onder de wet van toewijding
leven, komen veel taken van een bisschop in deze tijd overeen
met die welke in Leer en Verbonden 72:5–13 worden
beschreven.

1. Bespreek die verzen met je bisschop of gemeentepresident
of met een van zijn raadgevers, en noteer in je notitieboekje
de plichten die een bisschop in deze tijd heeft die overeen-
komen met de genoemde plichten. Leg uit wat een bisschop
doet om die taken uit te voeren.

2. Wat zou jij kunnen doen om het werk van de bisschop te
vergemakkelijken?

Gedurende het grootste gedeelte van december 1831 ver-
kondigden Joseph Smith en Sidney Rigdon het evangelie
in het gebied rond Kirtland (Ohio) om de schade die
aangericht was door de onjuiste verslagen van afvalligen
ongedaan te maken. (Zie de inleiding tot LV 71.) Die
roeping eiste dat ze het werk aan de geïnspireerde versie
van de Bijbel door de profeet onderbraken. In Leer en
Verbonden 73 kreeg Joseph Smith opdracht van de Heer
om zich weer op het vertaalwerk te richten, waarbij
Sidney Rigdon als schrijver moest fungeren.

Leer en Verbonden 73
De voltooiing van de 

Bijbelvertaling van Joseph Smith

B
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Schutblad van de King Jamesvertaling van de Bijbel in het bezit van Joseph
Smith. De profeet Joseph Smith kreeg opdracht om zijn geïnspireerde revisie
van de Bijbel te voltooien.

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 73 en maak opgave A.

Het belang van de Bijbelvertaling van
Joseph Smith

Een van de eerste opdrachten die de Heer aan Joseph Smith
gaf, was de vertaling van het Boek van Mormon. Tijdens het
vertalen stelde de profeet veel vragen, die de Heer
beantwoordde. Veel van die openbaringen werden afdelingen
van de Leer en Verbonden. (Zie bijvoorbeeld LV 3; 5–6; 8–10.)

1. Wat moesten de profeet en Sidney Rigdon weer gaan doen
volgens wat de Heer in Leer en Verbonden 73:3 tegen hen
zei?

2. Lees de inleidingen tot Leer en Verbonden 76–77; 86; en 91.
Leg uit wat die openbaringen met de vertaling van Joseph
Smith te maken hebben en geef een korte samenvatting van
wat erin staat.

Leer en Verbonden 74 is een voorbeeld van de manier
waarop de Bijbelvertaling van Joseph Smith heeft bijge-
dragen tot de herstelling van de volheid van het evangelie
en ons inzicht in belangrijke evangeliebeginselen. Er
rezen veel vragen toen de profeet Joseph Smith nadacht
over de teksten in de Bijbel. Samen met Sidney Rigdon
legde hij die vragen voor aan de Heer, waardoor de weg
voor openbaring werd vrijgemaakt. Denk er tijdens
je studie van deze openbaring over na wat een zegen het
is om hedendaagse openbaring te hebben waardoor we
oude Schriftuur kunnen begrijpen.

Leer en Verbonden 74
Een vraag van een profeet

A

De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 74

Leer en Verbonden 74:1 – Wat te doen met een
huwelijkspartner die niet gelooft
In de tijd van de apostel Paulus geloofden sommige leden van
de kerk in Korinte ‘blijkbaar dat, als de man of de vrouw lid
van de kerk was geworden, hij of zij de partner die geen lid
was geworden, moest verlaten omdat die onrein en bezoedeld
zou zijn. Maar dat was beslist niet de bedoeling! Paulus zei in
werkelijkheid dat het gezin door de bekering van een van de
partners een heiligende invloed onderging. [Zie 1 Korintiërs
7:12–14.]’ (Smith en Sjodahl, Doctrine and Covenants
Commentary, p. 432.)

Leer en Verbonden 74:1–7 – ‘De wet van Mozes
[moest] onder hen [worden] weggedaan’
De apostel Paulus vond het belangrijk dat leden van de kerk
die nog niet getrouwd waren, binnen de kerk trouwden en
op die manier de problemen vermeden die ontstaan als man
en vrouw niet hetzelfde geloof hebben. Hij wilde vooral
vermijden dat men de wet van Mozes bleef onderhouden.

‘Het centrale thema vinden we in het eerste en het laatste vers
[LV 74:1, 7], en kan als volgt worden geformuleerd: Kleine
kinderen, geheiligd door de verzoening van Jezus Christus,
zijn zonder zonde.

‘Daaruit volgen twee conclusies. De eerste die in deze open-
baring uiteengezet wordt, is dat kleine kinderen niet hoeven
te worden besneden om geheiligd te worden, zoals door
aanhangers van het Mozaïsch geloof wordt geleerd. De
tweede is even belangrijk, namelijk dat kleine kinderen
zonder zonde zijn door de verzoening van Jezus Christus.’
(Smith en Sjodahl, Doctrine and Covenants Commentary, 
p. 432.)

Leer en Verbonden 74:5 – Het belang van een
huwelijk met iemand van hetzelfde geloof

Als lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen heeft ouderling
Spencer W. Kimball geschreven:
‘Het ligt voor de hand dat een
goed huwelijk begint met de juiste
partnerkeuze in de verkeringstijd.
Men trouwt gewoonlijk met
iemand die men kent, met wie
men naar school en naar de kerk
gaat, met wie men omgaat. Wij

waarschuwen [zie Deuteronomium 7:3–4; 2 Korintiërs 6:14]
dan ook met grote nadruk. Neem geen risico door afspraakjes
te maken met niet-leden of met kerkleden die onvoldoende
kennis van het evangelie hebben en ontrouw zijn. Een meisje
zegt misschien: “Ach, ik ben helemaal niet van plan om met

Wet der besnijdenis (vs. 2) –
Godsdienstig gebruik dat
onder de wet van Mozes
vereist was

Geheiligd (vs. 1) – Rein
gemaakt, vrij van zonde
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deze jongen te trouwen. Ik ga zomaar ‘voor de aardigheid’
met hem uit.” Maar we kunnen ons het risico niet veroor-
loven verliefd te worden op iemand die het evangelie nooit
zal aanvaarden. Een klein percentage heeft zich weliswaar
uiteindelijk laten dopen na hun huwelijk met een lid van de
kerk. Sommige goede vrouwen en mannen zijn na het sluiten
van een gemengd huwelijk lid van de kerk geworden en
toegewijd en actief gebleven. We zijn trots op hen en dank-
baar. Zij vormen onze gezegende minderheid. Anderen
die geen lid van de kerk zijn geworden, waren toch vriende-
lijk en voorkomend voor hun partner die lid was, en zo attent
om hun partner toe te staan om zijn of haar geloof volgens
de opvattingen van de kerk te belijden. Maar het merendeel is
geen lid van de kerk geworden en (. . .) bij veel van die huwe-
lijken waren wrijving, frustratie en echtscheiding het gevolg.’
(The Miracle of Forgiveness, pp. 241–242.) 

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 74 en maak opgave A.

Vat de belangrijkste punten samen

Leer en Verbonden is een hulpmiddel om 1 Korintiërs 7:12–14
beter te begrijpen, en geeft antwoord op drie belangrijke
vragen. Schrijf de volgende drie vragen in je notitieboekje en
vat samen welk antwoord deze openbaring geeft op elk van
die vragen. (Gebruik zo nodig het onderdeel ‘De Schriften
begrijpen’.)

1. Wat moet iemand doen als zijn of haar huwelijkspartner
zich tot het evangelie heeft bekeerd?

2. Welke raad heeft de Heer gegeven met betrekking tot een
toekomstige huwelijkspartner?

3. Wat heeft de Heer gezegd over kleine kinderen?

Leer en Verbonden 75 is ontvangen tijdens een conferentie
in Amherst (Ohio) – ongeveer 65 kilometer ten westen
van Kirtland. Een belangrijke gebeurtenis tijdens die
conferentie was de steunverlening aan Joseph Smith als
president van de Melchizedekse priesterschap. Dit was een
van de eerste stappen in de organisatie van het Eerste
Presidium van de kerk. Deze openbaring bevat ook de

Leer en Verbonden 75
Zendingsoproepen

A

vervulling van de belofte die de Heer twee weken daarvoor
gedaan had om de ouderlingen ‘door de stem van de
conferentie hun verschillende opdrachten’ bekend te maken
(LV 73:2). In die tijd kregen gehuwde mannen een
zendingsoproep en verlieten ze hun vrouw en gezin om op
zending te gaan. Welke praktische raad kregen die
mannen en hun gezin door deze openbaring? Wat was de
taak van de rest van de kerkleden ten aanzien van een
gezin waarvan een vader en echtgenoot op zending was?

De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 75

De Heer vergeleek zendingswerk met het verzamelen van korenschoven
tijdens de oogst.

Leer en Verbonden 75:18–20 – Wat betekent
‘Het stof van uw voeten afschudden’?
Zie het onderdeel ‘De Schriften begrijpen’ voor Leer en
Verbonden 24:15 (p. 36).

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 75 en maak opgave A. 

Denk na over de beloften

1. Lees Leer en Verbonden 75:5, 1–11, 13, 16 nog eens door en
noteer wat de Heer gebood en wat Hij beloofde aan wie op
zending gingen.

2. Kies een van de beloften en schrijf twee of drie zinnen
waarin je uitlegt waarom die belofte indruk op je heeft
gemaakt.

3. Ouderling Spencer w. Kimball heeft als lid van het
Quorum der Twaalf Apostelen gezegd: ‘Een zending is niet
zomaar iets – het is geen alternatief programma in de kerk.
Een zending is ook geen kwestie van kiezen, net zo min als
het betalen van tiende een keuze is, of de avondmaals-
dienst, of het woord van wijsheid. Natuurlijk hebben we
onze keuzevrijheid, maar de Heer heeft ons keuzemogelijk-
heden gegeven. We kunnen doen wat we willen. We
kunnen op zending gaan of thuis blijven. Maar iedere
normale jongeman is net zo verplicht om op zending
te gaan als hij is om zijn tiende te betalen, de bijeenkomsten
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Met vele schoven beladen (vs. 5) – Een symbolische
uitdrukking voor veel succes in het zendingswerk
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bij te wonen, de sabbat heilig te houden en zijn leven
vlekkeloos en rein te houden.’ (Circles of Exaltation
[toespraak tot godsdienstleerkrachten, 28 juni 1968], p. 3.)

President Gordon B. Hinckley heeft gezegd dat
jongevrouwen niet dezelfde verplichting hebben als
jongemannen om op zending te gaan:

‘Het Eerste Presidium en de Raad der Twaalf [zeggen]
gezamenlijk tegen onze jonge zusters dat ze niet verplicht
zijn op zending te gaan. Ik hoop dat ik kan zeggen wat ik
moet zeggen op een manier waardoor niemand gekwetst
wordt. Jongevrouwen moeten niet het gevoel hebben dat
ze een plicht hebben die vergelijkbaar is met die van
de jongemannen. Sommigen zullen heel graag op zending
willen. Als dat zo is, moeten ze hun bisschop en hun
ouders raadplegen. Als het voornemen blijft, weet de
bisschop wat hij moet doen. 

‘Ik zeg wat al eerder gezegd is, dat zendingswerk in
beginsel een plicht van de priesterschap is. Daarom moeten
onze jongemannen het grootste aandeel leveren. Dat is hun
taak en hun plicht.’ (De Ster, januari 1998, p. 57.)

Welke voorbereidingen behoren jongemannen te treffen om
een goede zendeling te worden? Wat kunnen jongevrouwen
doen om de jongemannen op hun zending voor te bereiden?

Leer en Verbonden 76 werd ontvangen terwijl de profeet
Joseph Smith en Sidney Rigdon werkten aan de geïnspi-
reerde vertaling van de Bijbel (BJS.) Broeder Philo Dibble,
die aanwezig was toen deze openbaring werd ontvangen,
schreef:

‘Het visioen dat in het boek Leer en Verbonden werd
opgetekend, werd gegeven in het huis van “Vader
Johnson” in [Hiram] (Ohio), en terwijl Joseph en Sidney
in de Geest waren en de hemelen geopend zagen, waren er
andere mannen in de kamer, ongeveer twaalf, waaronder
ikzelf voor een deel van de tijd – waarschijnlijk tweederde
van de tijd – en ik zag de heerlijkheid en voelde de kracht,
maar ik zag het visioen niet. (. . .)

‘Joseph zei met tussenpozen: “Wat zie ik?” zoals iemand
zou zeggen die uit het raam keek en zag wat de anderen in
de kamer niet konden zien. Vervolgens vertelde hij wat hij
gezien had of waarnaar hij keek. Dan antwoordde Sidney:
“Ik zie dat ook.” Kort daarna zei Sidney: “Wat zie ik?” en
herhaalde hij wat hij gezien had of zag, en dan antwoordde
Joseph: “Ik zie dat ook.”

Leer en Verbonden 76
Het visioen van de 

verschillende graden van heerlijkheid

‘Zulke gesprekken vonden plaats met korte tussenpozen,
tot aan het einde van het visioen, en al die tijd werd er
door niemand anders iets gezegd. Niemand maakte een
geluid of een beweging, behalve Joseph en Sidney, en het
kwam me voor dat zij in de tijd dat ik er was, meer
dan een uur en tot het einde van het visioen, geen vin
verroerden.

‘Joseph zat al die tijd kalm te midden van een luisterrijke
heerlijkheid, maar Sidney zat er krachteloos en bleek bij,
zo slap als een vaatdoek. Toen Joseph dat zag, zei hij
glimlachend: “Sidney is hier niet zo aan gewend als ik.”’
(‘Recollections of the Prophet Joseph Smith’, The
Juvenile Instructor, 15 mei 1892, pp. 303–304.)

Let er bij je studie van Leer en Verbonden 76 op wat
Joseph en Sidney lazen en waardoor ze dat visioen kregen.
Hoe begon het visioen, en in welke volgorde zagen zij de
koninkrijken van heerlijkheid? Stel je voor hoe het geweest
zou zijn als jij tijdens dat visioen in die kamer geweest
was en die belangrijke gebeurtenis had meegemaakt.

De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 76

Uitspansel (vss. 70–71, 81,
109) – Hemelgewelf
Kloekmoedig (vs. 79) –
Getrouw en moedig
Heerschappij (vss. 91, 95,
111, 114, 119) – Gezag,
bestuur)

Verderf (vs. 26) – Een naam
voor Satan; verwoesting
Zonen des verderfs (vs. 32) –
Volgelingen van Satan
Vaten des toorns (vs. 33) –
Vol boosheid of woede
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Leer en Verbonden 76 – De structuur van de
openbaring
Leer en Verbonden 76 verschaft antwoorden op een aantal
van de belangrijkste vragen die de mensheid ooit gesteld
heeft. De inhoud ervan kan in de volgende categorieën
worden onderverdeeld:

• Beloften aan de getrouwen (zie vss. 1–10)

• De omstandigheden die tot deze openbaring hebben geleid
(zie vss. 11–18)

• De heerlijkheid van de Zoon van God (zie vss. 19–24)

• De val van Lucifer (zie vss. 25–29)

• Het lijden van de zonen des verderfs (zie vss. 30–38, 43–49)

• Degenen die een celestiale heerlijkheid beërven 
(zie vss. 50–70, 92–96)

• Degenen die een terrestriale heerlijkheid beërven 
(zie vss. 71–80, 87, 91, 97)

• Degenen die een telestiale heerlijkheid beërven 
(zie vss. 81–90, 98–112)

• Hoe we de openbaring kunnen begrijpen (zie vss. 114–119)

Leer en Verbonden 76:22–24 – Het belang van
getuigen
Het is belangrijk om te beseffen dat de profeet Joseph Smith
niet de enige was die deze openbaring ontving. Sidney
Rigdon was niet alleen ooggetuige van het hele visioen, maar
er waren nog andere mannen in de kamer en zij getuigden
dat zij de kracht ervan voelden, hoewel zij het visioen niet
zagen. Altijd als de Heer een nieuwe leerstelling aan zijn volk
openbaart, stuurt Hij meer dan één getuige. President Joseph
Fielding Smith heeft uitgelegd dat dit een beginsel is dat we
kennen als de ‘goddelijke wet der getuigen’:

‘In de Schriften staat een duidelijke wet over het getuigenis en
het aanwijzen van getuigen. Aan deze wet heeft de Heer zich
altijd gehouden als Hij nieuwe openbaringen aan het volk
wilde schenken.

‘Door alle eeuwen heen is deze wet onveranderlijk geweest.
Als wij volmaakte kronieken hadden van alle eeuwen,
zouden wij zien dat wanneer de Heer een bedeling vestigt, er
meer dan één getuige is om voor Hem te getuigen. Paulus zei
in zijn brief aan de Korintiërs: “Op de verklaring van twee
getuigen of van drie zal iedere zaak vaststaan” [2 Korintiërs
13:1].’ (De leer tot zaligmaking, deel 1, p. 185.)

Leer en Verbonden 76:29 – De strijd om de ziel van
de mens
De oorlog waarin we in dit leven verwikkeld zijn – de strijd
van licht tegen duisternis, van goed tegen kwaad – is niet hier
op aarde begonnen. Voordat deze aarde voor ons geschapen
werd, was er ‘oorlog in de hemel’ (Openbaring 12:7). Satan
werd verslagen en ‘werd (op de aarde) geworpen, (. . .) en zijn
engelen met hem’ (vs. 9). De oorlog is daarmee echter niet
opgehouden, want hier op aarde probeert Satan vooral

degenen te vernietigen die ‘de geboden van God bewaren en
het getuigenis van Jezus hebben’ (vs. 17).

Ouderling M. Russell Ballard, lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen, heeft gezegd:

‘De leden van de kerk staan in de
voorste linie in de strijd om de ziel van
de mens. De zendelingen bevinden zich
op het slagveld en vechten met het
zwaard der waarheid om de heerlijke
boodschap van de herstelling van het
evangelie van Jezus Christus aan de
volken van de aarde te brengen. Geen

enkele oorlog is ooit vrij van risico geweest. De profetieën
van de laatste dagen doen mij geloven dat de hevigheid van
de strijd om de ziel van de mens zal toenemen, en dat de
gevaren groter zullen worden naarmate de wederkomst van
de Heer dichterbij komt.

‘Onszelf en ons gezin voorbereiden op de moeilijkheden van
de komende jaren zal inhouden dat wij vrees vervangen door
geloof. Wij moeten in staat zijn om de vrees voor vijanden die
ons bestrijden en bedreigen te overwinnen. De Heer heeft
gezegd: “Vrees daarom niet, kleine kudde; doet goed; laat
aarde en hel tegen u samenspannen, want indien gij op mijn
rots zijt gebouwd, kunnen zij u niet overweldigen.”’ (De Ster,
januari 1990, p. 32.)

Leer en Verbonden 76:31–35 – Wie zijn de ‘zonen
des verderfs’?
Over degenen die de onvergeeflijke zonde begaan en
daardoor zonen des verderfs worden, heeft de profeet Joseph
Smith gezegd: ‘Alle zonden zullen vergeven worden, behalve
de zonde tegen de Heilige Geest; want Jezus zal allen
behouden, behalve de zonen des verderfs. Wat moet iemand
doen om de onvergeeflijke zonde te begaan? Hij moet de
Heilige Geest ontvangen, de hemelen moeten voor hem
geopend zijn, hij moet God kennen en dan tegen Hem
zondigen. Als iemand tegen de Heilige Geest heeft gezondigd,
is er geen vergeving voor hem. Hij moet zeggen dat de zon
niet schijnt, terwijl hij het ziet; hij moet Jezus Christus
verloochenen, hoewel de hemelen voor hem geopend zijn; hij
moet het heilsplan verloochenen, hoewel zijn ogen voor de
waarheid geopend zijn; en van die tijd af begint hij een vijand
te worden.’ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, p. 326.)

Leer en Verbonden 76:37–38 – Wat is de tweede
dood?
President Joseph Fielding Smith heeft gezegd dat de zonde
tegen de Heilige Geest, de onvergeeflijke zonde, ‘een zonde
tot de dood [is], want het gevolg is een geestelijke verbanning
– de tweede dood – waardoor zij die deze dood sterven geen
recht hebben op Gods tegenwoordigheid, en gedoemd zijn
eeuwig bij de duivel en zijn engelen te vertoeven.’ (De leer tot
zaligmaking, p. 52.)
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Leer en Verbonden 76:54 – Wat is de kerk van de
Eerstgeborene?
President Joseph Fielding Smith heeft gezegd: ‘Iedereen die
zich in de kerk laat dopen, is verplicht de geboden van de
Heer te onderhouden. Hij heeft een verbond gesloten, want
de doop is een “nieuw en eeuwigdurend verbond” (LV 22:1).
Wanneer hij bewezen heeft dat hij volgens de normen van de
kerk leeft, getrouw is geweest in alles wat van hem is
gevraagd, dan heeft hij het voorrecht om andere verbonden te
ontvangen en andere verplichtingen op zich te nemen
waardoor hij erfgenaam wordt, en dan zal hij lid worden van
de “kerk van de Eerstgeborene”. Dat zijn degenen “in wier
handen de Vader alle dingen gegeven heeft.” Hij zal ont-
vangen van de volheid en de heerlijkheid van de Vader. Is dat
de moeite waard? Het kan niet zonder enige inspanning
bereikt worden.’ (Conference Report, april 1969, pp. 122–123.)

Leer en Verbonden 76:84 – ‘Dezen zijn het die
worden neergeworpen in de hel’
Ouderling Bruce R. McConkie heeft als lid van het Quorum
der Twaalf Apostelen uitgelegd welk verband er bestaat
tussen de hel en degenen die telestiaal zijn:

‘Het deel van de geestenwereld dat bewoond wordt door
goddeloze geesten die wachten op de dag van hun opstan-
ding noemen we hel. Tussen hun dood en hun opstanding
worden deze zielen van de goddelozen in de buitenste
duisternis geworpen, in de sombere holte van het dodenrijk,
in het schimmenrijk van wachtende, goddeloze geesten, in de
hel. Daar ondergaan zij de kwellingen van de verdoemden;
daar wentelen zij rond in de straf van eeuwig vuur; daar is
geween, geweeklaag en tandengeknars; daar wordt de vurige
verbolgenheid van Gods wraak over de goddelozen
uitgestort. (Alma 40:11–14; LV 76:103–196.) (. . .)

‘Na hun opstanding zullen de meesten van degenen die in de
hel hebben geleden, in het telestiale koninkrijk terecht komen;
het resultaat zal voor de vervloekte zonen des verderfs zijn
dat ze worden overgeleverd aan de eindeloze ellende van de
duivel en zijn engelen. (. . .)

‘Wie gaan er naar de hel? Die vraag wordt in de Schriften
overvloedig beantwoord. Aangezien degenen die naar een
telestiaal koninkrijk gaan, hun bestemming bereiken via de
diepten van de hel en als gevolg van gehoorzaamheid aan een
telestiale wet, volgt daaruit dat iedereen die een telestiale wet
naleeft, naar de hel gaat.’ (Mormon Doctrine, pp. 349–350.)

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 76 en maak opgave A en drie
van de andere opgaven (B–F).

Inzicht krijgen in de structuur

1. Markeer je Schriften aan de hand van het onderdeel
‘De Schriften begrijpen’ voor Leer en Verbonden 76 (‘De
structuur van de openbaring’) om aan te geven welke
verzen te maken hebben met de hieronder aangegeven
categorieën. Markeer de Schriften zoals jij dat het prettigst
vindt.

A

2. Teken drie kolommen in je notitieboekje en zet erboven:
‘Het celestiale koninkrijk’, ‘Het terrestriale koninkrijk’ en
‘Het telestiale koninkrijk’. Lees Leer en Verbonden
76:30–112 nog eens door en noteer de eigenschappen van
degenen die in de verschillende koninkrijken van heer-
lijkheid komen. 

Illustreer het visioen

Maak in je notitieboekje tekeningen voor twee delen van Leer
en Verbonden 76 die indruk op je hebben gemaakt. Schrijf
bij elke tekening een korte beschrijving en vertel waarom die
onderdelen van de openbaring indruk op je hebben gemaakt.

Schrijf een brief

1. Zoek in Leer en Verbonden 76:1–10 de zinsdelen op die
beschrijven wat God zal doen om ‘hen te eren die Mij in
gerechtigheid en waarheid dienen tot het einde’ (vs. 5), en
noteer die zinsdelen. 

2. Stel dat je een vriend, vriendin of familielid hebt die vindt
dat rechtschapen zijn te moeilijk is en die zich afvraagt
of het zelfs de moeite wel waard is. Schrijf aan de hand van
je lijstje een brief waarin je uitlegt wat God de rechtschapen
mensen beloofd heeft. Vertel welke beloften veel voor je
betekenen, en leg uit waarom.

Tekstenbeheersing – Leer en
Verbonden 76:22–24

1. Lees het getuigenis in 76:20–24 nog eens door. Noteer wat
we uit die verzen over de Heiland te weten komen.

2. Denk erover na hoe de profeet Joseph Smith en Sidney
Rigdon zich na dat visioen van de Heiland gevoeld moeten
hebben. Schrijf in je dagboek je eigen getuigenis van Jezus
Christus en wat je over Hem weet.

D

C

B
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Schrijf een test

Schrijf voor elke categorie in het onderdeel ‘De Schriften
begrijpen’ voor Leer en Verbonden 76 (‘De structuur van de
openbaring’) ten minste één zinvolle testvraag. Zet bij elke
vraag het antwoord en leg uit waarom het belangrijk is om
het antwoord op die vraag te weten.

Het celestiale koninkrijk: vereisten en
beloningen

1. Noteer aan de hand van Leer en Verbonden 76:50–53 wat
vereist wordt van iemand die verlangt naar celestiale
heerlijkheid.

2. Waarom zou van ons verwacht worden dat we ‘door geloof
overwinnen’ (vs. 53)? Waarom zijn hard werken, vast-
beslotenheid en wilskracht niet genoeg? (Zie ook LV 76:69;
2 Nephi 31:19–21.)

3. Noteer aan de hand van wat er in Leer en Verbonden
76:50–70, 92–96 staat over degenen die naar het celestiale
koninkrijk gaan, ten minste twee zegeningen die voor jou
van belang zijn en leg uit waarom je die zegeningen zou
willen ontvangen. 

De profeet Joseph Smith heeft eens verklaard: ‘Het boek
Openbaring is een van de duidelijkste boeken die God ooit 

heeft laten schrijven.’
(Teachings of the
Prophet Joseph
Smith, p. 290.) Veel
leden van de kerk
vinden het boek van de 
apostel Johannes iets
moeilijker, en de

christelijke wereld heeft over de betekenis ervan al eeuwen
gediscussieerd. Leer en Verbonden 77 voorziet in een
aantal sleutels voor meer inzicht in het boek Openbaring
waarmee we het kunnen ontsluiten en waardoor we
het kunnen gaan begrijpen zoals Joseph Smith dat deed.
Gebruik ook het boek Openbaring om de context te
begrijpen van de antwoorden die de Heer in afdeling 77
geeft.

De apostel Johannes zag een boek dat
met zeven zegels verzegeld was.

Leer en Verbonden 77
Vragen over de openbaringen 

van Johannes

F

E De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 77

Leer en Verbonden 77:2–3 – Wat weten we over de
dieren die Johannes zag?
Johannes zag verheerlijkte levensvormen die, hoewel wij ze
niet kennen, een belangrijk onderdeel zijn van de scheppingen
van onze hemelse Vader. De profeet Joseph Smith heeft over
die scheppingen gezegd: ‘Ik veronderstel dat Johannes daar
duizenden wezens van verschillende vorm zag, die op
tienduizenden werelden zoals deze zalig waren geworden –
vreemde dieren waarvan wij geen idee hebben; die allemaal
in de hemel kunnen zijn. De grote verborgenheid was dat aan
Johannes werd getoond wat er zich in de hemel bevond.’
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, p. 291.) Een andere keer
heeft hij gezegd: ‘De vier dieren waren vier van de edelste
dieren die de mate van hun schepping hadden vervuld en die
op andere werelden zalig waren geworden omdat ze vol-
maakt waren: zij waren als engelen in hun sfeer. Ons is niet
verteld waar zij vandaan kwamen, en ik weet het niet; maar
Johannes heeft gezien en gehoord hoe ze God prezen
en verheerlijkten.’ (History of the Church, deel 5, pp. 343–344.)
In ieder geval opent deze openbaring onze ogen voor een
universum dat veel complexer en grootser is dan we vaak
veronderstellen. 

Leer en Verbonden 77:15 – Wat weten we over de
‘twee getuigen’?
Ouderling Bruce R. McConkie heeft als lid van het Quorum
der Twaalf Apostelen gezegd: ‘Deze twee zullen volgelingen
zijn van die nederige man, Joseph Smith, door wie de Heer
van de hemel de volheid van zijn eeuwig evangelie in deze
laatste bedeling van genade heeft hersteld. Het zullen zonder
twijfel leden zijn van de Raad der Twaalf of van het Eerste
Presidium van de kerk.’ (Doctrinal New Testament Commentary,
deel 3, p. 509.)

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 77 en maak de volgende
opgaven (A–B).

Een boek met zeven zegels

1. Wat komen we in Leer en Verbonden 77:6–7 te weten over
het boek ‘dat met zeven zegels was verzegeld’ en de zegels
die Johannes in Openbaring 5:1 zag?

2. Hoeveel troost geeft het je als je weet dat God vanaf het
begin wist wat er op deze aarde zou gebeuren?

A

Elias (vs. 9) – Een benaming
voor een boodschapper van
God

Figuurlijk (vs. 2) –
Symbolisch
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Leg een begrip uit

1. Leer en Verbonden 77:9–11 bevat de antwoorden van de
Heer op de vragen van Joseph Smith over de getrouwen
die aan hun voorhoofd verzegeld werden. Lees ook
Openbaring 7:1–4 en 14:1 en leg uit wat er volgens jou door
die ‘verzegeling’ over die mensen duidelijk wordt.

2. Denk je dat dit nu met mensen gebeurt, of dat het in de
toekomst zal gebeuren?

Denk je dat het de bedoeling van onze hemelse Vader was
dat sommige mensen veel meer bezitten dan ze nodig
hebben terwijl anderen moeten worstelen om in leven te
blijven? In Leer en Verbonden 78 legde de Heer uit hoe
Hij in het onderhoud van al zijn kinderen wilde voorzien.
Let op de beloften die de Heer deed aan degenen die hun
aardse zegeningen gebruiken zoals Hij dat bedoeld heeft.

De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 78

Leer en Verbonden 78:3 – ‘Het voorraadhuis voor
de armen onder mijn volk’
Toen de Heer de kerk in februari 1831 zijn wet gaf, gaf Hij
de leden de opdracht om ‘aan de armen [te] denken, en
hetgeen gij hun te geven hebt van uw bezittingen, voor hun
onderhoud toewijden’ (LV 42:30). Hetgeen voor steun aan de
armen werd gegeven, moest ‘worden voorgelegd aan de
bisschop van mijn kerk en zijn raadgevers’ (vs. 31). Wat over
was nadat de bisschop in de onmiddellijke behoeften had

De Zoon Ahman (vs. 20) –
De Zoon van God (Ahman
betekent ‘God’ in de taal van
Adam)

Ingezet (vs. 4) –
Aangenomen

Leer en Verbonden 78
De noodzaak om een 

voorraadhuis van 
de bisschop te vestigen

B voorzien, moest ‘in mijn voorraadhuis worden bewaard om
de armen en de behoeftigen te helpen’ (vs. 34). In maart 1832
was de tijd aangebroken voor de vestiging van het beloofde
voorraadhuis.

Leer en Verbonden 78:5–7 – Wat houdt
gelijkheid in?
President Joseph Fielding Smith heeft gezegd: ‘Met gelijkheid
bedoelt de Heer niet dat iedereen evenveel vergoeding voor
zijn werk ontvangt, maar dat iedereen ontvangt overeen-
komstig zijn behoeften, waardoor gelijkheid wordt gehand-
haafd. Als er geen zelfzucht in het hart van de mensen is,
kan dit gewenste doel worden bereikt, maar het mislukt zeker
als jaloezie en zelfzucht niet uit de ziel worden uitgebannen.
Het is van het grootste belang dat we in staat zijn de celestiale
wet van gelijkheid te onderhouden.’ (Church History and
Modern Revelation, deel 1, p. 307.)

President Ezra Taft Benson heeft gezegd: ‘Sommigen hebben
ten onrechte geconcludeerd dat de verenigde orde in theorie
en praktijk zowel socialistisch als communistisch is omdat in
de openbaringen sprake is van gelijkheid. Gelijkheid onder de
verenigde orde houdt geen economische en sociale nivellering
in zoals sommigen in deze tijd voorstaan. Gelijkheid zoals
de Heer die beschrijft, is “iedere man gelijkelik overeen-
komstig zijn gezin, overeenkomstig zijn omstandigheden en
zijn noden en behoeften” (LV 51:3).’ (‘A Vision and a Hope for
the Youth of Zion’, 1977 Devotional Speeches of the Year [1978],
p. 74.)

Leer en Verbonden 78:11–12 – Wat zijn ‘de slagen
van Satan’?
Ouderling Bruce R. McConkie heeft als lid van het Quorum
der Twaalf Apostelen gezegd: ‘Overgeleverd worden aan de
slagen van Satan betekent aan hem overgeleverd worden,
waarbij alle beschermende macht van het priesterschap, van
rechtschapenheid en goddelijkheid wordt weggenomen,
zodat het Lucifer vrij staat om die persoon zonder beper-
kingen te kwellen, te vervolgen en te teisteren. Als de
hindernissen zijn weggenomen, brengen de pijnigingen en de
vervloekingen van Satan, zowel in deze als in de komende
wereld, onbeschrijflijke smart teweeg die gesymboliseerd
wordt door brandend hellevuur. Zo lijden de verdoemden in
de hel.’ (Mormon Doctrine, p. 108.)

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 78 en maak drie van de
volgende opgaven (A–D).

Voer een gesprek

1. Lees Leer en Verbonden 42:30–34 en 78:1–4 nog eens door.
Beschrijf hoe de voorraadschuur werd gebruikt onder de
wet van toewijding.

2. Vraag je presidente van de ZHV of een priesterschapsleider
in welk opzicht het voorraadhuis van de bisschop nu,
onder de wet van tiende, anders functioneert. Schrijf een
samenvatting van wat je te weten komt.

A
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Stel je het verschil voor

1. Leg aan de hand van wat je in Leer en Verbonden 78
gelezen hebt, uit wat de Heer bedoelde toen Hij het had
over ‘gelijk [zijn] in aardse dingen’. (Zie vs. 6; zie ook
het onderdeel ‘De Schriften begrijpen’ voor LV 78:5–7.) 

2. Wat zou er beter zijn in je buurt, op school en in de
samenleving als iedereen op die manier ‘gelijk’ was?

Geef een reden

In Leer en Verbonden 78:14 zei de Heer dat de kerk
‘onafhankelijk [moest] staan’ van de rest van de wereld.
1. Welke aanwijzingen gaf de Heer in deze openbaring aan de

kerkleden waardoor ze onafhankelijk konden worden?
2. Wat wordt er in de kerk nog meer gedaan en geleerd

waardoor we onafhankelijker kunnen worden?

Wat zou jij zeggen?

Stel dat je een vriend hebt die quorumpresident leraren is
en ontmoedigd is geraakt omdat hij diverse leden van zijn
quorum niet enthousiast kan krijgen voor de activiteiten.
Ze komen wel naar de kerk, maar willen niet deelnemen aan
de doordeweekse activiteiten van de jongemannen. Maak je
vriend aan de hand van Leer en Verbonden 78:17–18 duidelijk
wat de Heer hem volgens jou aan het verstand wil brengen.

Denk je eens in hoe geweldig het zou zijn een zendings-
oproep te ontvangen die door de profeet ondertekend is.
Stel je voor hoe de broeders in Leer en Verbonden 79–80
zich voelden toen ze hun zendingsoproep ontvingen.
Voor welke problemen zouden die broeders gesteld kunnen
zijn toen zij hun zendingsoproep aanvaardden, waarmee
zendelingen in deze tijd niet geconfronteerd worden?

Leer en 
Verbonden 79–80

Zendingsoproepen

D

C

B De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 79

Leer en Verbonden 80:4 – Je kunt anderen niet
leren wat je zelf niet weet
Ouderling Orson Pratt heeft als lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen over zendingswerk gezegd: ‘Ik ben met ver-
schillende groepen zendelingen naar het buitenland geweest
(. . .), en ik heb ze zien klagen en treuren, gehoord hoe ze hun
gevoelens aan elkaar kenbaar maakten en zeiden – “O, had ik
de tijd die ik verbeuzeld heb, maar besteed om me de beginse-
len van het eeuwige leven eigen te maken, – had ik de Schrif-
ten maar bestudeerd – had ik me maar meer verdiept in de
leringen van de kerk – had ik me maar verdiept in de beginse-
len die ons vanuit de hemel tot leiding geopenbaard zijn!
Dan zou ik voorbereid zijn geweest om voor de inwoners van
de aarde te staan en ze op te bouwen met onze beginselen.”’
(Journal of Discourses, deel 7, p. 76.)

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 79–80 en maak opgave A of B.

De zegeningen van zendingswerk

1. Welke beschrijving gaf de Heer van het evangelie in Leer
en Verbonden 79:1 aan Jared Carter?

2. Wat zouden mensen moeten doen als ze niet op die manier
over het evangelie denken?

3. Welke beloften deed de Heer aan broeder Carter als hij
getrouw was? Hoe zou jij die beloften nu ook kunnen
ontvangen?

Voorbereiding op een zending

1. Wat moesten Stephen Burnett en Eden Smith volgens Leer
en Verbonden 80 op hun zending verkondigen?

2. Wat moet elke zendeling doen om aan dat gebod te kunnen
voldoen zoals de Heer dat bedoelde?

B

A

Met schoven bekronen
(vs. 3) – Zegenen
met bekeerlingen

Oostelijke gebieden (vs. 1) –
De oostelijke van de
Verenigde Staten
Trooster (vs. 2) – Heilige
Geest)
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De Heer heeft niet ineens de volledige organisatie van zijn
kerk aan zijn profeet geopenbaard. De organisatie groeide
met de kerk mee. In Leer en Verbonden 81 gaf de Heer aan
Joseph Smith aanvullende raad over het ‘Presidium van
de Hoge Priesterschap’, dat later het Eerste Presidium zou
worden. Let op wat de Heer deed om Joseph Smith hulp te
geven bij het leiden van de kerk. Stel je voor hoe Frederick
G. Williams zich gevoeld moet hebben toen hij die roeping
van de Heer ontving. Denk eraan dat deze openbaring
oorspronkelijk bedoeld was voor Jesse Gause, maar dat die
niet trouw bleef. 

Frederick G. Williams werd geroepen als raadgever van de profeet
Joseph Smith.

De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 81

Leer en Verbonden 81:2 – De ‘sleutels van het
koninkrijk’ worden altijd gedragen door het Eerste
Presidium
Het feit dat de sleutels van het koninkrijk altijd berusten bij
het Eerste Presidium is tijdens een algemene priesterschaps-
vergadering uitgelegd door president Joseph Fielding Smith:

Alpha en Omega (vs. 7) – De eerste en de laatste letter van
het Griekse alfabet en een benaming voor Jezus Christus.
De naam symboliseert dat Jezus het Begin en het Einde, de
Eerste en de Laatste is.

Leer en Verbonden 81
De raad van de Heer 
voor het presidium

‘Deze sleutels [de sleutels van
Gods koninkrijk op aarde]
behoren het presidium toe; ze
vertegenwoordigen de macht en
de bevoegdheid om alle zaken
van de Heer op aarde te besturen
en te leiden. Degenen die ze
dragen, hebben de macht om de
manier waarop alle anderen in
het priesterschap werkzaam
zijn, te leiden en te controleren.
We kunnen allemaal het pries-

terschap dragen, maar we kunnen het alleen gebruiken als we
daartoe gemachtigd en geleid worden door degenen die de
sleutels dragen.

‘Dat priesterschap en die sleutels zijn door Petrus, Jakobus
en Johannes aan Joseph Smith en Oliver Cowdery verleend,
en door Mozes, Elia en andere profeten van weleer. Ze zijn
verleend aan de mannen die aangesteld zijn als lid van de
Raad der Twaalf. Maar omdat ze tot het recht van het presi-
dium behoren, kunnen ze alleen volledig worden gebruikt
door de senior-apostel van God op aarde, namelijk de presi-
dent van de kerk.

‘Mag ik nu zeggen – heel duidelijk en nadrukkelijk – dat wij
het heilig priesterschap hebben en dat de sleutels van Gods
koninkrijk hier zijn. Ze worden alleen aangetroffen in De Kerk
van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

‘Door openbaring aan Joseph Smith heeft de Heer gezegd
dat die sleutels “altijd het Presidium van de Hoge Priester-
schap” toebehoren (LV 81:2). (…)

‘Welnu, broeders, ik denk dat we één ding heel goed in
gedachten moeten houden. Noch de president van de kerk,
noch het Eerste Presidium, noch de eenparige stem van
het Eerste Presidium en de Twaalf zullen ooit de heiligen op
een dwaalspoor brengen of de wereld raad geven die
tegengesteld is aan de wil van de Heer.

‘Een individuele persoon kan van de weg raken, visioenen
hebben, of raad geven die niet beantwoordt aan het doel van
de Heer. Maar de stem van het Eerste Presidium en de
eenparige stem van de anderen die met hen de sleutels van
het koninkrijk dragen, zullen de heiligen en de wereld altijd
leiden op de wegen waar de Heer hen wil hebben. (…)

‘Ik getuig dat, als wij opzien naar het Eerste Presidium en
hun raad en leiding volgen, geen enkele macht op aarde
stand kan houden of onze koers als kerk kan wijzigen, en dat
we als individuele personen vrede kunnen vinden in dit
leven en erfgenamen zullen worden van de eeuwige heerlijk-
heid in de komende wereld.’ (Conference Report, april 1972,
blz. 98–99.)
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De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 81 en maak opgave A.

Stel een controlelijst op

Neem Leer en Verbonden nog eens door en noteer wat de
Heer van Frederick G. Williams vroeg. Zet een markerings-
teken naast de punten die volgens jou alleen van toepassing
zijn op het Eerste Presidium en zet een cirkeltje om de punten
die volgens jou op elk lid van de kerk van toepassing zijn.

Wij geloven dat de stad Zion vóór de wederkomst van
Jezus Christus gevestigd zal worden in Independence
(Missouri). Welke rol zul jij bij die gebeurtenis spelen,
en hoe kun je je daarop voorbereiden? Wat moeten we bij
onszelf verbeteren en veranderen? De raad van de Heer
aan de leiders van de jonge kerk is net zo belangrijk voor
ons als voor hen, omdat ook wij goed moeten luisteren
en gehoorzamen om deel te hebben aan de vestiging van
Zion.

De Heer zei dat Zion groeit als de ringen van de kerk versterkt worden.

De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 82

Leer en Verbonden 82:14 – ‘Zion moet zich
verheffen’
Het woord Zion komt meer dan tweehonderd keer voor in
de Bijbel en het Boek van Mormon, en bijna net zo vaak in de
Leer en Verbonden. Het is een heel belangrijk beginsel dat

Slagen van Satan (vs. 21) – Kwellingen (zie ook het onder-
deel ‘De Schriften begrijpen’ voor LV 78:11–12)

Leer en Verbonden 82
Instructies voor 

de vestiging van Zion

A

met de laatste dagen samenhangt. De profeet Joseph Smith
was erg opgetogen toen hij Independence (Missouri) bezocht
en het inwijdde als het land Zion. Over Zion heeft hij gezegd:
‘De opbouw van Zion is een zaak waarin het volk van God
altijd geïnteresseerd is geweest; het is een thema waarmee
profeten, priesters en koningen zich met bijzondere verruk-
king hebben beziggehouden; ze hebben met vreugdevolle
verwachting uitgekeken naar de tijd waarin wij leven; en vol
hemelse en vreugdevolle verwachting hebben zij over deze
tijd – onze tijd – gezongen, geschreven en geprofeteerd;
(. . .) wij zijn het begunstigde volk dat God heeft gekozen om
de glorie van de laatste dagen tot stand te brengen; het is
aan ons om de glorie van de laatste dagen te zien, er deel aan
te hebben en bij te dragen aan de voortgang ervan.’ (History
of the Church, deel 4, pp. 609–610.)

Leer en Verbonden 82:22 – ‘Maakt vrienden onder
de mammon der ongerechtigheid’
President Joseph Fielding Smith heeft uitgelegd: ‘Het gebod
van de Heer dat de heiligen vriendschappen moeten sluiten
met behulp van “de mammon der ongerechtigheid” lijkt een
moeilijke uitspraak als we die niet goed begrijpen. Het was
niet de bedoeling dat de broeders door vrienden te worden
met de ‘mammon der ongerechtigheid’ ook de daaraan ver-
bonden zonden moesten begaan; zich ernaar moesten voegen;
zich ermee moesten verbinden en zich op andere manieren tot
dat niveau moesten verlagen. Ze moesten zo leven dat de
vrede met hun vijanden verzekerd was. Ze moesten hen vrien-
delijk behandelen, op goede voet met hen staan voor zover
de juiste en deugdzame beginselen dat toestonden, maar ze
mochten nooit een verbond met ze sluiten of met hen drinken
en uitbundig feestvieren. Als ze vooroordeel konden verzach-
ten, bereidheid konden tonen om zaken met hen te doen en
als ze een vriendelijke geest tentoonspreidden, kon dat bittere
gevoelens wegnemen. Het oordeel moest aan de Heer worden
overgelaten.’ (Church History and Modern Revelation, deel 1,
p. 323.) 

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 82 en maak twee van de
volgende opgaven (A–C).

Tekstenbeheersing – Leer en
Verbonden 82:3

1. Lees 1 Nephi 3:7 en Leer en Verbonden 82:3 en leg uit wat
er in die teksten staat over gehoorzaamheid. Vermeld de
denkbeelden uit beide teksten.

2. Schrijf een slagzin of ontwerp een poster waarin je de
belangrijkste begrippen van die twee teksten vastlegt.

Tekstenbeheersing – Leer en
Verbonden 82:10

1. Lees Ether 3:12 en leg uit hoe we weten dat onze hemelse
Vader Zich altijd aan zijn beloften houdt.

B

A
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2. Lees Leer en Verbonden 82:10 nog eens door en leg uit wat
God daar beloofde. Schrijf het op als een ‘als-dan’-
uitspraak.

3. Schrijf een ‘als-dan’-uitspraak voor het gebod om de sabbat
te heiligen dat je in Leer en Verbonden 59:12–20 hebt
bestudeerd.

4. Schrijf een ‘als-dan’-uitspraak voor een gebod naar keuze.

Zoek oorzaak en gevolg

In Leer en Verbonden 82 gaf de Heer meer instructies aan
Joseph Smith over de opbouw van Zion.

1. Zet het volgende diagram in je notitieboekje en zet het
volgende erin.

2. Noteer onder ‘Gewenst resultaat’ wat de Heer wilde dat er
in Zion zou gebeuren. (Zie LV 82:14.)

3. Zoek en markeer het woord daarom in vers 15.

4. Lees de verzen 15–19 nog eens door en noteer onder ‘Deze
geboden’ welke geboden de Heer aan de heiligen gaf om
ze het gewenste resultaat te laten behalen.

5. Leg uit waarom er zonder gehoorzaamheid aan de
geboden niet zou gebeuren wat de Heer wilde. 

Het is voor een moeder
moeilijk om haar kinderen
alleen op te voeden. In
Leer en Verbonden 83
legde de Heer uit hoe de
kerk kon helpen als de
leden zich hielden aan de
wet van toewijding.

Dat beginsel is ook nu nog grotendeels van toepassing.

Leer en Verbonden 83 
Verantwoordelijkheid 

voor vrouwen en kinderen

Gewenst 
resultaat

Daarom

Deze 
geboden

C

De Schriften begrijpen

Leer en Verbonden 83:6 – ‘Voor weduwen en de
wezen moet worden gezorgd’
President Joseph F. Smith heeft gezegd: ‘Het is de bedoeling
dat er gezorgd wordt voor weduwen die hulp nodig hebben,
en dat er uit de fondsen van de kerk gezorgd wordt voor
wezen en kinderen zonder vader; ze moeten gekleed en
gevoed worden en een opleiding kunnen volgen, net als
kinderen met ouders die voor hen zorgen. Als een kind geen
ouders heeft, wordt de kerk de ouder van dat kind, en de
kerk is verplicht voor dat kind te zorgen en erop toe te zien
dat het dezelfde kansen krijgt als de andere kinderen in
de kerk. Dit is een grote verantwoordelijkheid.’ (Conference
Report, oktober 1899, p. 39.)

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 83 en maak opgave A.

Schrijf een nieuwsbericht

Stel dat je verslaggever bent bij een kleine, plaatselijke krant
en opdracht krijgt om iets te schrijven over een gezin waar-
van de vader door een ongeluk om het leven is gekomen. In
je interview met de weduwe vraag je hoe ze het redt zonder
het inkomen en de steun van haar man en zij legt uit dat ze
een heilige der laatste dagen is. Schrijf aan de hand van Leer
en Verbonden 83 een artikel waarin je vermeldt wat zij zou
kunnen zeggen over de hulp die de kerk haar en haar kinde-
ren geeft in die moeilijke periode. (Vraag zo nodig hulp aan
je ouders of aan een leider in de kerk.)

Wat weet je van het priesterschap van God? Wat is
het doel ervan? Welke invloed heeft het op jouw leven?
Waarom is het belangrijk voor de rest van de wereld?
Wat is de eed en het verbond van het priesterschap, wat
houdt het in voor wie het aanvaarden? In Leer en Verbon-
den staan veel inzichten betreffende het priesterschap en
de manier waarop degenen die het dragen de kerk besturen
en ons – en de hele wereld – tot zegen zijn.

Leer en Verbonden 84
Een openbaring 

betreffende het priesterschap

A

95

34190_120_BODY.pdf   100 5/20/16   8:03 AM



De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 84

Leer en Verbonden 84:2 – ‘Voor de herstelling van
zijn volk’
Het woord herstelling in Leer en Verbonden 84:2 heeft geen
betrekking op het terugbrengen van de volheid van het evan-
gelie in de laatste dagen. Het heeft betrekking op het terug-
brengen van Gods kinderen naar zijn koninkrijk op aarde –
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste
Dagen – en vervolgens terug in zijn tegenwoordigheid om te
genieten van het eeuwige leven. Die herstelling tot het eeu-
wige leven is mogelijk gemaakt door de macht van de verzoe-
ning van Jezus Christus, die blijkt uit de verordeningen en
de macht van het priesterschap en die besproken worden in
Leer en Verbonden 84.

-Gods tegen-
woordigheid

De herstelling van zijn kinderen

We wonen 
bij Hem. 

We lijken op Hem. 
We ontvangen 

alles wat 
Hij heeft.

Wij hebben 
bij Hem 
gewoond

Gods 
kinderen

De 
verzoening

De wereld

Wetten en verordeningen

Berispt (vs. 76) – Streng
toegesproken
Toegemeten (vs. 85) –
Toegewezen
Bestraffen (vss. 87, 117) – Tot
bekering roepen, corrigeren
Was in barensnood en heeft
haar kracht voortgebracht
(vs. 101) – Dit verwijst naar
de pijn bij een geboorte; het
is een symbool voor de moei-
lijkheden op aarde vóór de
wederkomst van Jezus
Christus, gevolgd door de
‘geboorte’ van het duizend-
jarig rijk.

Het grotere priesterschap
(vs. 19) – Het Melchizedeks
priesterschap
Het lagere priesterschap
(vs. 26) – Het Aäronisch
priesterschap
Vleselijk (vs. 27) – Stoffe-
lijk of materieel, verband
houdend met stoffelijke
zaken (die met dit leven te
maken hebben)
Recht te maken (vs. 28) –
Voor te bereiden
Bevestig, bevestigd (vss. 42,
48) – Wettig en werkzaam
verklaar, verklaard

Leer en Verbonden 84:4–5 – Welke tempel?
Welk geslacht?
In Leer en Verbonden 84:4–5 zei de Heer dat er in het nieuwe
Jeruzalem (in Jackson County [Missouri]) een bijzondere tem-
pel zou worden gebouwd. Hij zei ook dat de tempel in ‘dit
geslacht’ zou worden gebouwd en dat zijn heerlijkheid er op
een bijzondere manier op zou rusten.

De profeet Joseph Smith heeft
een plaats voor die tempel
gewijd (zie LV 57 en het onder-
deel ‘De Schriften begrijpen’
voor LV 58:57, p. 69), maar de
heiligen waren toen niet in staat
om die tempel te bouwen. In
Leer en Verbonden wordt die
belofte dat de tempel in deze

bedeling zal worden gebouwd, weer bevestigd. ‘Dit geslacht’
(zie LV 84:4–5) heeft betrekking op deze bedeling, de laatste
bedeling vóór de wederkomst van Jezus Christus.

Leer en Verbonden 84:6 – Een denkbeeld wordt
onderbroken
In Leer en Verbonden 84:6 begon de Heer in verband met
de tempel die in het nieuwe Jeruzalem gebouwd zou worden,
te spreken over de zoons van Mozes. Na de openingszin –
‘En de zonen van Mozes’ – onderbrak Hij om te spreken
over het priesterschap dat Mozes en de kinderen van Israël
droegen. Hij begon in vers 6 over de zoons van Mozes
en de tempel in het nieuwe Jeruzalem, en ging daarop door
in vers 31.

Leer en Verbonden 84:33 – Roepingen in het
priesterschap grootmaken
President Ezra Taft Benson heeft gezegd: ‘Onze roeping in het
priesterschap grootmaken betekent dat we steeds beter laten
zien hoeveel waarde en belang we eraan hechten, dat we het
versterken en zorgen dat anderen het ambt respecteren en
eren door de deugdzaamheid en de rechtschapenheid van de
man die het ambt vervult.’ (Teachings of Ezra Taft Benson,
p. 453.) 

Ouderling Neal A. Maxwell, lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen, heeft gezegd: ‘Een roeping grootmaken betekent
dat we met de ogen van ons geloof zien welke mogelijkheden
er nog meer zijn om door middel van ons priesterschap ons
gezin, onze kudde, onze vrienden en anderen nog beter van
dienst te zijn.’ (‘I Will Arise and Go to My Father’ Ensign,
september 1993, p. 66.)

Leer en Verbonden 84:54–58 – Het Boek van
Mormon en de veroordeling

In zijn openingstoespraak van de alge-
mene conferentie van april 1986 heeft
president Ezra Taft Benson getuigd:

‘Tenzij wij het Boek van Mormon lezen
en acht slaan op zijn leringen, zo ver-
klaarde de Heer in afdeling 84 van de
Leer en Verbonden, is de hele kerk

onder veroordeling [citaat uit LV 84:56–57]:
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‘Nu moeten we niet alleen meer praten over het Boek van
Mormon, maar we moeten er meer mee doen. Waarom?
De Heer antwoordt: [citaat uit LV 84:58]. Wij hebben die vloek
en dat oordeel gevoeld!

‘(. . .) Het Boek van Mormon was nimmer, en is dat ook nu
nog niet, de kern van onze persoonlijke studie, onze studie in
gezinsverband, onze prediking en ons zendingswerk. Daar
moeten we ons van bekeren.’ (De Ster, juli 1986, p. 3, 4.)

Later, tijdens diezelfde conferentie, heeft president Benson
opnieuw beklemtoond hoe belangrijk het is dat we het Boek
van Mormon gebruiken:

‘De Heer inspireerde zijn dienstknecht Lorenzo Snow her-
nieuwde aandacht te schenken aan het beginsel tiende, opdat
de kerk mocht worden bevrijd van haar financiële lasten. (. . .)

‘In deze tijd heeft de Heer de noodzaak
geopenbaard van hernieuwde aandacht voor
het Boek van Mormon – opdat de kerk en
alle kinderen van Zion gevrijwaard mogen
worden van veroordeling en tuchtiging.
(Zie LV 84:54–58.) Deze boodschap moet

uitgedragen worden aan alle leden van de
kerk, waar ook ter wereld. (. . .)

‘(. . .) Ik zegen u met een groeiend begrip van het
Boek van Mormon. Ik beloof u dat, als u dagelijks wilt proe-
ven van het boek en de daarin vervatte geboden wilt naleven,
God vanaf dit moment ons – kinderen van Zion en de kerk –
zal overspoelen met ongekende zegeningen. En wij zullen de
Heer smeken dat hij de veroordeling en tuchtiging zal ver-
lichten. Hiervan getuig ik plechtig.’ (De Ster, juli 1986, p. 74.)

Leer en Verbonden 84:77–90 – Instructies en
beloften voor zendelingen
Ouderling Bruce R. McConkie heeft als lid van het Quorum
der Twaalf Apostelen gezegd: ‘Er geldt een bijzondere regel
voor degenen die geroepen zijn zonder beurs of reiszak de
wereld in te trekken om het evangelie te verkondigen. In de
periode van hun zending moeten zij zich niet druk maken
over zakelijke aangelegenheden of stoffelijke zaken. Ze moe-
ten vrij zijn van de belemmerende verplichtingen die altijd
met wereldse zaken gepaard gaan. Hun volle aandacht en al
hun kracht en talenten moeten gericht zijn op het zendings-
werk, en zij hebben de belofte van onze Vader dat Hij in hun
dagelijkse behoeften zal voorzien.’ (Doctrinal New Testament
Commentary, p. 243.)

Leer en Verbonden 84:92 – ‘Reinigt uw voeten’
Zie het onderdeel ‘De Schriften begrijpen’ voor Leer en
Verbonden 24:15 (blz. 36).

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 84 en maak opgave C en drie
van de andere opgaven (A–B, D–F),

Meer over het Melchizedeks
priesterschap te weten komen

Maak in je notitieboekje een overzicht zoals je hieronder
ziet. Noteer in de eerste kolom wat je uit Leer en Verbonden
84:14–25 leert aangaande het Melchizedeks priesterschap.
In de tweede kolom schrijf je op welke vragen je hebt als je
nadenkt over wat je door die verzen hebt geleerd. Bespreek
die vragen met je ouders, je seminarieleerkracht of een leider
in de kerk, en schrijf dan op wat je te weten bent gekomen
waardoor je meer inzicht hebt gekregen in Leer en Verbonden
84:14–25 en het Melchizedeks priesterschap.

Belangrijke begrippen die verband
houden met het Aäronisch

priesterschap

Lees Leer en Verbonden 84:26–30 aandachtig door en let op
wat er staat over het Aäronisch priesterschap. Kies uit die
verzen vier woorden of begrippen die volgens jou belangrijk
zijn om inzicht te krijgen in de rol, de functie of het doel
van het Aäronisch priesterschap. Schrijf die woorden en
begrippen in je notitieboekje, gevolgd door een korte uitleg
van hun belang. Wat zou bijvoorbeeld iemand die het
Aäronisch priesterschap draagt eraan hebben als hij meer
aandacht aan die begrippen zou besteden?

Tekstenbeheersing – Leer en
Verbonden 84:33–39

Leer en Verbonden 84:33–48 wordt meestal ‘de eed en het
verbond van het priesterschap’ genoemd. Een eed is een
officiële verklaring of belofte – waarbij iemand zijn woord
geeft en zich erop vastlegt. Een verbond is een heilige
overeenkomst tussen twee partijen. ‘De eed en het verbond
van het priesterschap’ is de zekerheid dat de beloofde
zegeningen uitgestort worden over degenen die voldoen aan
de voorwaarden die de Heer in die verzen stelt. Met andere
woorden: God belooft met een eed en sluit een verbond dat
wij al die zegeningen zullen krijgen – als wij ons deel van de
overeenkomst nakomen. In dit geval hebben de voorwaarden
voor die zegeningen betrekking op het priesterschap en de
verordeningen daarvan. 

1. Maak aan de hand van Leer en Verbonden 84:33–34 een
overzichtje van wat de Heer van priesterschapsleiders
vraagt en welke zegeningen Hij hun belooft.

C

B

Het Melchizedeks priesterschap

Wat ik van Leer en
Verbonden 84:14–25

geleerd heb

Mijn vragen Wat ik na een
bespreking met

anderen geleerd heb

A
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2. Lees in het onderdeel ‘De Schriften begrijpen’ voor Leer en
Verbonden 84:33 wat president Benson en ouderling
Maxwell gezegd hebben. Lees dan de volgende teksten en
leg uit wat we daaruit kunnen leren over onze roeping
grootmaken: Matteüs 20:26; Jakob 1:19; Helaman 10:4;
Moroni 9:6; Leer en Verbonden 42:12–14; 58:27–28;
107:99–100. (Je kunt eventueel een aantal van die verwij-
zingen naast Leer en Verbonden 84:33 noteren.) 

3. Maak van wat de Heer vraagt en wat Hij belooft nog
een overzicht aan de hand van de begrippen in Leer en
Verbonden 84:35–38.

Licht versus duisternis

Denk er eens over na hoe moeilijk het is om in het volslagen
donker, zonder ook maar een sprankje licht, van de ene plaats
naar de andere te gaan. Denk er ook over na hoe moeilijk
het is om bij weinig licht kleuren te onderscheiden. Om in dit
leven goede beslissingen te kunnen nemen en bij onze hemelse
Vader terug te kunnen keren, hebben we de helderheid van
geestelijk licht in ons leven nodig.

1. Wat staat er in Leer en Verbonden 84:43–47 over geestelijk
licht?

2. Wat leer je van Leer en Verbonden 50:24 en 93:28 over de
manier waarop we kunnen zorgen dat de helderheid van
dat licht toeneemt?

3. Waardoor wordt het volgens Leer en Verbonden 84:49–57
nog donkerder om ons heen? (Zie ook Alma 12:9–11.)

4. Stel dat jou gevraagd werd om les te geven in de beginse-
len en begrippen in Leer en Verbonden 84:43–57. Welk
voorbeeld uit jouw leven zou je gebruiken om een of meer
van die begrippen uit te leggen?

Bemoediging voor zendelingen

Kies uit Leer en Verbonden 84:60–102 vier passages die je zou
kunnen gebruiken om een groep zendelingen moed in te
spreken. Leg uit wat je over elk van die passages zou zeggen
en waarom je die hebt gekozen.

Geef training

Schrijf aan de hand van Leer en Verbonden 84:107–111 wat je
bij de training van een nieuw lid van een lerarenquorum zou
kunnen behandelen.

F

E

D
Als we een taak krijgen in de kerk, krijgen we ook vaak de
verantwoordelijkheid om te bepalen hoe we die taak ver-
vullen. (Zie LV 58:26–29.) Soms krijgen we echter bepaalde
instructies omtrent de methode die we moeten gebruiken.
Hoe belangrijk is het om die instructies op te volgen?

De profeet Joseph Smith had gemerkt dat bisschop Edward
Partridge de heiligen in Missouri hun erfgoederen (bezit
en andere levensbehoeften) niet gaf zoals de Heer dat had
gevraagd. Hij deed het op zijn eigen manier. En bisschop
Partridge was niet de enige die iets verkeerd deed.
Sommige heiligen gingen wel naar Missouri, maar wilden
de wet van toewijding niet naleven – waarvan de Heer
had gezegd dat het vereist werd van degenen die in die
tijd in Zion bij elkaar kwamen. Leer en Verbonden 85 is
een deel van de brief die de profeet Joseph Smith schreef
aan William W. Phelps in Missouri om de zaken recht
te zetten. Denk er tijdens het lezen niet alleen over na wat
er gezegd wordt, maar ook over de manier waarop het
gezegd wordt. Dat zegt veel over wat de Heer vond van
degenen die de dingen op hun eigen manier willen
doen terwijl Hij al duidelijk en in detail heeft aangegeven
wat Hij wil.

De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 85

Leer en Verbonden 85:5, 7, 11 – ‘Die machtig en
sterk is’
In Leer en Verbonden 85:7 wordt gezegd dat als bisschop
Partridge zich niet bekeerde en niet op de manier van
de Heer te werk zou gaan, de Heer ‘iemand die machtig en
sterk is’ zou zenden om te doen wat hij had moeten doen.
Bisschop Partridge bekeerde zich, en dus was het niet nodig
dat de ‘machtige en sterke’ geroepen werd om hem te
vervangen.

Scepter (vs. 7) – Staf die
gezag symboliseert (in dit
geval symbolisch gebruikt)

Erfdeel (inleiding, vss. 1–3,
7, 11) – Bezit dat onder de
wet van toewijding bij akte
aan iemand werd overge-
dragen

Leer en Verbonden 85
Jouw manier of 

de manier van de Heer
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Leer en Verbonden 85:7 – ‘Het boek van de wet
van God’
President Joseph f. Smith heeft gezegd dat het boek van
de wet van God ‘rechtstreeks betrekking heeft op de wet
van tiende. (. . .)

‘Sommige mensen maakt het
niet veel uit of hun naam wordt
opgetekend of niet, maar dat
komt voort uit het feit dat ze
niet van de gevolgen op de

hoogte zijn. Als hun naam niet wordt opgetekend, (. . .) zullen
ze afgesneden worden van de verordeningen van het huis
Gods.’ (Conference Report, oktober 1899, blz. 42.) De tiende-
vereffening bijwonen is een manier om te zorgen dat je naam
in de tiendeverslagen wordt opgetekend.

Leer en Verbonden 85:8 – Wat betekent ‘de ark
Gods te steunen’?
De ark waarop in de zinsnede ‘de ark van God (. . .) steunen’
gezinspeeld wordt, was de ark van het verbond die in het
heilige der heiligen in de tabernakel, of de tempel, van Israël
stond. Op de ark was een zetel geplaatst en stelde de plaats
voor waar God onder de Israëlieten verbleef. In 2 Samuël
6:6–7 (ook in 1 Kronieken 13:9–12) staat het verhaal van een
man, Uzza, die naast de wagen liep waarop de ark van het
verbond stond. De wagen reed over een hobbel en begon te
kantelen. Uzza strekte zijn hand uit om de ark tegen te hou-
den en was op slag dood. De zinsnede ‘de ark van God
steunen’ wordt hier gebruikt met betrekking tot hen die geen
geloof hebben in de Heer en zijn dienstknechten en in plaats
daarvan dingen doen waarbij zij uitgaan van hun eigen
wijsheid. 

Leer en Verbonden 85:9 – Wat is het gedenkboek?
Ouderling Bruce R. McConkie, voormalig lid van het Quorum
der Twaalf, heeft uitgelegd:

‘Adam hield een verslag bij van getrouwe nakomelingen
waarin hij hun geloof, hun werken, hun rechtschapenheid en
toewijding, hun openbaringen en visioenen en hun trouw aan
het geopenbaarde heilsplan optekende. Om aan te geven hoe
belangrijk het is onze rechtschapen voorouders te eren, en
gehoor te geven aan de hun geopenbaarde, belangrijke waar-
heden, noemde Adam zijn verslag een “gedenkboek”. Het is
gemaakt “naar het voorbeeld gegeven door de vinger Gods”
(Mozes 6:4–6, 46).

‘Dergelijke verslagen zijn door alle eeuwen heen door de
heiligen bijgehouden. (Maleachi 3:16–17; 3 Nephi 24:15–16.)
Veel geschriften die we nu hebben, zijn tot ons gekomen
omdat ze eerst geschreven zijn door profeten die Adams
voorbeeld, een gedenkboek bijhouden, hebben nagevolgd.
De kerk houdt ook nu zulke verslagen bij (LV 85) en vraagt
haar leden dringend om hun persoonlijke gedenkboek
en dat van hun familie bij te houden.’ (Mormon Doctrine,
p. 100.)

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 85 en maak opgave A of B.

Wat maakt het uit?

1. Wat leer je in Leer en Verbonden 85 over het belang van
kerkelijke verslagen? (Zie ook het onderdeel ‘De Schriften
begrijpen’ voor LV 85:7 en de tekstverwijzing die de Heer
gaf in vers 12.)

2. Welke invloed zou wat je uit deze openbaring leert, kunnen
hebben op de manier waarop je een roeping als secretaris
of schrijver in de kerk zou vervullen?

Geef een voorbeeld

1. Schrijf, als je Leer en Verbonden 85 en het onderdeel
‘De Schriften begrijpen’ bij Leer en Verbonden 85:8 gelezen
hebt, een kort voorbeeld van de manier waarop iemand
van jouw leeftijd in de verleiding kan komen om in onze
tijd ‘de ark te steunen’.

2. Welke raad zou je, uitgaande van wat je uit Leer en Ver-
bonden en het Oude Testament geleerd hebt over het begrip
‘de ark steunen’, geven aan iemand die op een ‘arksteuner’
lijkt?

Waarom laat de Heer toe dat er tege-
lijkertijd goed en kwaad bestaat?
Wat zou er gebeuren als hij al het
kwaad van de wereld zou weg-
nemen? In Leer en Verbonden 86
gaf de Heer de betekenis van zijn
gelijkenis van de tarwe en het
onkruid (zie Matteüs 13:24–30,
36–43) en gaf Hij antwoorden op
deze vragen.

De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 86
Gelijkenis (vs. 1) – Een kort verhaal met een les of een
moraal 

Leer en Verbonden 86
De gelijkenis van 

de tarwe en het onkruid

B

A
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Leer en Verbonden 86:5 – Engelen die gereed zijn
om te maaien
Tot een groep tempelwerkers heeft president Wilford Wood-
ruff in 1894 gezegd: ‘God heeft de engelen der verwoesting
vele jaren tegengehouden, opdat zij de tarwe niet met het
onkruid zouden afmaaien. Maar ik wil u nu vertellen dat die
engelen nu de portalen van de hemel hebben verlaten en nu
boven dit volk en dit land en boven de aarde zweven,
wachtend tot zij de oordelen erover kunnen uitstorten. En
vanaf deze dag zal dat ook gebeuren. Rampen en tegenspoed
op aarde nemen toe, en dat heeft een betekenis. Denk daaraan,
denk erover na. Als u uw plicht doet, als ik mijn plicht doe,
zullen we bescherming genieten en zullen we in vrede en
veiligheid de moeilijkheden doorstaan.’ (Geciteerd in Susa
Young Gates, ‘The Temple Workers’ Excursion’, The Young
Woman’s Journal, augustus 1894, pp. 512–513.)

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 86 en maak opgave A of B.

Leg de gelijkenis uit

1. Lees Matteüs 13:24–30, 36–43. Welke aanvullende inzichten
over de gelijkenis van de tarwe en het onkruid geeft Leer
en Verbonden 86 ons nog meer? 

2. Zou deze gelijkenis in onze tijd minder toepasselijk of
juist toepasselijker zijn dan in de tijd van het Nieuwe
Testament? Waarom?

Pas de boodschap toe

1. Beschrijf iets wat jij of een andere jongere heeft meegemaakt
waarop de gelijkenis van de tarwe en het onkruid van toe-
passing kan zijn.

2. Wat heeft de boodschap in Leer en Verbonden 86:8–11 te
maken met de gelijkenis van de tarwe en het onkruid?

Leer en Verbonden 87 bevat een profetie over de Ameri-
kaanse burgeroorlog – die in 1869 uitbrak. De details van
de profetie zijn opmerkelijk, in aanmerking genomen dat
hij bijna dertig jaar vóór de aanvang van de oorlog werd
opgeschreven. De openbaring spreekt echter over meer dan
de burgeroorlog, namelijk over oorlog in de hele wereld.
Hij bevat een verontrustende maar belangrijke boodschap
voor de mensen in de laatste dagen.

Leer en Verbonden 87
Profetie over een oorlog

B

A De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 87

Leer en Verbonden 87:1 – De opstand van South
Carolina
In 1832 weigerde de staat South Carolina in de Verenigde
Staten belasting te betalen op goederen die uit Europa kwa-
men. De president van de Verenigde Staten, Andrew Jackson,
stuurde daarop federale troepen om de opstand van South
Carolina de kop in te drukken. De staat gaf zich over en er
was een oorlog voorkomen. De profeet Joseph Smith bleef
echter bij zijn profetie. (Zie LV 130:12–13.)

Ongeveer 28 jaar nadat Joseph Smith dit voor het eerst pro-
feteerde, kwam South Carolina weer in opstand tegen de
Verenigde Staten. Toen sloten de andere staten in het zuiden
van de Verenigde Staten zich erbij aan, en het gevolg was de
burgeroorlog – precies zoals was geprofeteerd. 

Leer en Verbonden 87:3 – De zuidelijke staten,
Groot-Brittannië en de wereldoorlog
In Leer en Verbonden gaat het over meer dan alleen de
Amerikaanse burgeroorlog. De zuidelijke staten vroegen
tijdens de burgeroorlog hulp aan Groot-Brittannië en andere
landen. Toen deden Groot-Brittannië en die andere landen
later, zoals in dit vers geprofeteerd wordt, een beroep op
andere volken om hulp bij hun strijd tegen hun vijanden –
zoals in de twee wereldoorlogen, toen de hele wereld er op de
een of andere manier bij betrokken was.

‘menigte’ , of alle mensen,
en vaak heeft het te maken
met het feit dat de Heer
de almachtige Schepper is.
(Zie ook LV 95:7.)

Vastbesloten verdelging
(vs. 6) – De volle straf
waartoe God heeft besloten
De Here Sebaot (vs. 7) – De
Heer der heirscharen; sebaot
is Hebreeuws en betekent)
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De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 87 en maak opgave A en B.

Geef voorbeelden

Geef in je notitieboekje voorbeelden van de vervulling van ten
minste twee profetieën in Leer en Verbonden 87.

Geef je mening en licht die toe

Wat is volgens jou voor mensen in deze tijd de belangrijkste
boodschap in Leer en Verbonden 87? Waarom?

Het leven kan soms heel moeilijk zijn als we te maken
krijgen met problemen en beslissingen die ons bijna teveel
worden. Op die momenten vraagt onze hemelse Vader ons
vaak om die beproevingen in een eeuwig perspectief te
zien. De openbaring in Leer en Verbonden 88 geeft zo’n
perspectief. Het is een hulpmiddel om verder te denken
dan het alledaagse, namelijk in de heerlijke werkelijkheid
in de kern van het grote plan van geluk van onze hemelse
Vader. Er staat in deze openbaring veel wat je tot diep
nadenken stemt. Gebruik je studie ervan als een gelegen-
heid om de moeilijkheden van het leven in een eeuwige
samenhang te zien. Dit moet, na de ontnuchterende bood-
schap van Leer en Verbonden 87, een welkome troost
voor de eerste heiligen zijn geweest. Dat kan het ook voor
jou zijn.

De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 88

iedereen de kans zal krijgen
om van het evangelie te
horen, zodat ze geen excuus
hebben voor hun daden
Delen 
(vs. 123) – Geven, laten delen
in wat je hebt

Gerechtvaardigd (vs. 39) –
Onschuldig verklaard
Gelaat (vss. 52–53) – Gezicht
De wet toebinden en het
getuigenis verzegelen
(vs. 84) – Een symbolische
manier om te zeggen dat 

Leer en Verbonden 88
Het Olijfblad: 

een boodschap van vrede

B

A

Leer en Verbonden 88:3 – Nog een Trooster
De profeet Joseph Smith heeft gezegd:

‘Er is sprake van twee
Troosters. De Ene is de
Heilige Geest, die ook op
de pinksterdag gegeven
werd en die alle heiligen
ontvangen als ze geloven,
zich bekeren en zich laten
dopen. (. . .)

‘(. . .) Als iemand geloof
heeft in Christus, zich van
zijn zonden bekeert en
zich laat dopen tot verge-
ving van zijn zonden,

de Heilige Geest ontvangt (door oplegging van handen), de
eerste Trooster, laat hij zich dan voor God blijven verootmoe-
digen en hongeren en dorsten naar rechtschapenheid, en
leven bij elk woord van God. Dan zal de Heer weldra tegen
hem zeggen: Zoon, gij zult verhoogd worden. Als de Heer
hem grondig op de proef heeft gesteld en gezien heeft dat de
man vastbesloten is Hem in alle omstandigheden te dienen,
dan zal die man zijn roeping en uitverkiezing bevestigd zien,
en dan zal hij het voorrecht hebben de andere Trooster te
ontvangen. (. . .)

‘Wie is nu die andere Trooster? Dat is niemand minder
dan de Heer Jezus Christus zelf; en dat is de kern van de
hele zaak: als iemand die laatste Trooster ontvangt,
zal Jezus Christus hem vergezellen of van tijd tot tijd aan
hem verschijnen.’ (Teachings of the Prophet Joseph Smith,
pp. 149–151.)

Leer en Verbonden 88:6–13 – Het licht van Christus
Zie Moroni 7:16, 18–19

Leer en Verbonden 88:74–86 – De ouderlingen van
de kerk moeten rein zijn

Meer dan eens heeft
de Heer in Leer en Ver-
bonden 88 nadrukke-
lijk gezegd dat degenen
die het evangelie ver-
kondigen, rein moeten
zijn. Degenen die
wachtten op een zen-
dingsoproep, moesten
zich goed voorberei-
den, zowel door zich
in volken en culturen
als in de leringen van

het evangelie te verdiepen (zie vss. 77–80), maar hun werd
ook geleerd: ‘zuivert uw hart en reinigt uw handen en uw
voeten’( vs. 74) en ‘verstrikt u niet in de zonde’ (vs. 86).
President Brigham Young heeft de volgende raad gegeven:
‘Als de ouderlingen niet met schone handen en een zuiver
hart kunnen gaan, kunnen ze beter hier blijven. Denk niet dat
u zich, als u bij de Missouri, de Mississippi, de Ohio of bij de
Atlantische Oceaan aankomt, dan wél zult reinigen; maar
vertrek van hier met schone handen en een zuiver hart, wees
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van top tot teen rein; en leef zo vervolgens elk uur. Ga op die
manier, werk op die manier en keer terug, zo rein als een
zuiver wit blad papier. Dat is de manier om te gaan; en als u
het zo niet doet, zal uw hart u pijnigen.’ (Discourses of Brigham
Young, samengesteld door John A. Widtsoe [1941], p. 89.)

Ouderling L. Aldin Porter van de Zeventig heeft dat nader
uitgelegd: ‘Priesterschapsleiders, laten we zorgen dat we
jonge zendelingen niet toestaan op zending te gaan met on-
opgeloste overtredingen. Dat is letterlijk de strijd aangaan
zonder helm, zwaard of schild. Laten we niet vergeten dat het
tijd vergt kracht te ontwikkelen om het vuur van verleiding
te weerstaan. Het vergt tijd om de zoete troost te ontvangen
die komt in het hart van wie oprecht en berouwvol zijn. Geef
hun voldoende tijd.’ (Ensign, mei 1992, p. 46.)

Leer en Verbonden 88:127 – De school der profeten
Gehoor gevend aan de raad in Leer en Verbonden 88 richtte
men in het begin van 1833 de school der profeten op. Het doel
van die school was de priesterschapsdragers voor te bereiden
op de verkondiging van het evangelie, de zaken van de kerk
te behartigen en de samenleving van dienst te zijn. Later, toen
de Kirtlandtempel gebouwd was, werden die lessen in de
tempel gegeven. De school der profeten werd in de eerste tijd
van de pioniers met tussenpozen in Utah voortgezet. Die
eerste scholen vestigden een traditie – zowel geestelijk als
stoffelijk – die leidde tot de stichting van academies, univer-
siteiten, seminarie en instituut. Het is wel duidelijk dat de
Heer wil dat zijn volk een opleiding volgt.

Leer en Verbonden 88:138–141 – ‘De verordening
van de voetwassing’
Kort voordat Hij gekruisigd werd, waste Jezus de voeten
van zijn apostelen naar de gewoonte en de wet van de Joden,
en stelde het in als een verordening. Leer en Verbonden
88:138–141 heeft betrekking op de herstelling van die veror-
dening voor de kerkleiders die deelnamen aan de school
der profeten. Toen de heiligen de Kirtlandtempel bouwden,
zei de profeet Joseph Smith dat de verordening van de
voetwassing in de tempel moest plaatsvinden. (Zie History of
the Church, deel 2, pp. 307–310.) Die verordening moest deel
uitmaken van een aantal verordeningen die in de tempel
worden ontvangen en waardoor we begiftigd worden met
macht zodat we het werk kunnen doen waarvoor we in dit
leven zijn geroepen – zoals deze eerste bediening van de
verordening de kerkleiders op hun werk voorbereidde.

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 88 en maak vijf van de
volgende opgaven (A–H).

Wat gaat er in je om?

Leer en Verbonden 88:6–13 nodigt ons uit om na te denken
over Jezus Christus en hoe belangrijk Hij is voor elke levend
wezen. Lees deze tekst en schrijf een paar gedachten op over
de Heiland en zijn invloed in jouw dagelijks leven – wat jij
kunt zien, en wat meestal niet wordt opgemerkt. Noteer ook
een aantal gedachten over de manieren waarop deze tekst
jou de komende dagen zal beïnvloeden. Wat zou het verschil
zijn als meer mensen wisten en onthielden wat er in deze
tekst staat?

Leg de leer uit

Geef aan de hand van Leer en Verbonden 88:17–39 zo volledig
mogelijk uitleg aan iemand die wil weten waarom God niet
gewoon iedereen in het celestiale koninkrijk toelaat.

Daden en de gevolgen ervan

1. In Leer en Verbonden 88:62–69 sprak de Heer over manie-
ren waarop we tot Hem konden komen. Er zijn ten minste
acht voorwaarden waaraan we volgens Hem moeten vol-
doen. Elk van die acht voorwaarden wordt gevolgd door
de belofte van een zegening als wij zijn raad opvolgen.
Teken twee kolommen in je notitieboekje en zet ‘Als’ boven
de ene en ‘Dan’ boven de andere kolom. Noteer onder
‘Als’ welke raad de Heer ons gaf. Noteer onder ‘Dan’ wat
de gevolgen van elk van die daden zijn.

2. Kies twee aspecten van de raad van de Heer en schrijf op
wat iemand kan doen om zijn raad te gehoorzamen.

Een plan ter voorbereiding op een
zending 

1. Lees Leer en Verbonden 88:70-86 nog eens door en noteer
wat de Heer in de tijd van Joseph Smith tegen de kerk-
leiders zei waardoor ze zich konden voorbereiden om het
evangelie aan de hele wereld te verkondigen.

2. Wat betekent het volgens jou dat we schone handen en een
zuiver hart moeten hebben?

3. Wat zijn volgens de verzen 81–86 de redenen dat de leiders
en de leden van de kerk alle mensen moeten waarschuwen?
(Zie ook Ezechiël 33:1–9.)

Maak een leerplan

Stel dat jou gevraagd werd een school te beginnen voor jonge
heiligen der laatste dagen om ze voor te bereiden op het
leven, maar in het bijzonder op het werk dat ze voor de Heer
gaan doen. Welke onderwerpen zou je, op grond van Leer en
Verbonden 88:77–80, op die school behandelen? 

E

D

C

B

A
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Noteer de gebeurtenissen

Noteer welke gebeurtenissen er volgens Leer en Verbonden
88:87–116 zullen plaatsvinden. Noteer ook van elke gebeurte-
nis in welke periode die zal plaatsvinden: voor de weder-
komst van de Heiland, tijdens zijn wederkomst of aan het
einde van het duizendjarig rijk.

Pas de Schriften toe

Hoewel het in Leer en Verbonden 88:119 over de tempel gaat,
is het ook een voorbeeld van hoe ons gezin behoort te zijn –
want ons thuis moet ook een heilige plek zijn. Leg in het kort
uit wat gezinsleden volgens jou kunnen doen om elk beginsel
waarover de Heer in dit vers sprak toe te passen als ze willen
dat hun huis een ‘huis van God’ is, of, met andere woorden,
een plek waar zijn Geest kan verblijven en alle bewoners kan
sterken en beschermen. 

Tekstenbeheersing – Leer en
Verbonden 88:123–124

1. Noteer wat de Heer in Leer en Verbonden 88:123–124 van
ons vraagt. Maak twee lijsten: ‘Doen’ en ‘Niet doen’ 

2. Kies twee geboden uit die lijsten en leg uit waarom de
Heer dat volgens jou van ons wil of niet wil. Geef voor-
beelden uit eigen ervaring of uit de Schriften.

In 1833 woonde de profeet Joseph Smith met zijn gezin
in de winkel van Newel K. Whitney in Kirtland (Ohio).
In een van de kamers boven de winkel van Whitney
stichtte de profeet de eerste school der profeten (zoals hem
in LV 88 was geboden). President Brigham Young
vertelde, hoewel hij destijds geen lid was van de school der
profeten, over die instructievergaderingen en hoe de
openbaring in Leer en Verbonden 89 tot stand kwam:
‘Als zij na het ontbijt in die kamer bijeen kwamen, staken
zij eerst hun pijp aan en spraken zij al rokende over
de belangrijke zaken van het koninkrijk, spuwden op de
grond en namen, zodra ze hun pijp uit hun mond namen,
een flink stuk pruimtabak. Vaak was de kamer, tegen
de tijd dat de profeet binnenkwam om les te geven, vol
tabaksrook. Dat, en de klachten van zijn vrouw, die
de ernstig bevuilde vloer moest schoonmaken, stemde de
profeet tot nadenken en hij vroeg de Heer om raad in
verband met het rookgedrag van de ouderlingen.’ (Journal

Leer en Verbonden 89
Het woord van wijsheid

H

G

F of Discourses, deel 12, p. 158.) De openbaring die we
kennen als het woord van wijsheid was het resultaat
daarvan.

Let erop dat de Heer in Leer en Verbonden 89:3 zei dat
deze openbaring ‘een beginsel met een belofte’ was. Let bij
het lezen van deze afdeling vooral op de beloften van de
Heer. In deze tijd hebben we veel medische bewijzen die de
raad in het woord van wijsheid onderbouwen, maar in
de tijd dat deze openbaring werd gegeven, was daar weinig
over bekend. Let echter vooral op de beloofde geestelijke
zegeningen. De wetenschap doet niet eens een poging om
de geestelijke zegeningen die de Heer beloofde te verifiëren,
maar miljoenen mensen kunnen getuigen dat ze waar
zijn. Deze openbaring is eens te meer een bewijs van de
profetische roeping van de profeet Joseph Smith.

De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 89

Leer en Verbonden 89:2 – ‘Niet als gebod of
beperking’
President Joseph F. Smith heeft uitgelegd: ‘De reden waarom
het woord van wijsheid werd gegeven –niet “als gebod of
beperking”, was in die tijd ongetwijfeld dat het, als het als
gebod gegeven zou zijn, elke man die verslaafd was aan het
gebruik van die schadelijke zaken onder veroordeling had
gebracht; de Heer was daarom barmhartig en gaf hun de
gelegenheid om die verslaving te overwinnen voordat Hij het
hun als wet gaf. Later is door president Brigham Young
bekendgemaakt dat het woord van wijsheid een openbaring
en een gebod van de Heer was.’ (Conference Report, oktober
1913, p. 14.) Gehoorzaamheid aan het woord van wijsheid is
ook een van de vereisten voor een tempelaanbeveling.

Leer en Verbonden 89:9 – Wat zijn ‘hete dranken’?
President Hyrum Smith – de broer
van Joseph Smith, patriarch van de
kerk en assistent van de president –
heeft gezegd: ‘En verder: “hete
dranken zijn niet voor het lichaam
of de buik”; velen vragen zich
af wat dat betekent; of dat al of niet
betrekking heeft op thee of koffie.
Ik zeg dat het betrekking heeft op

thee en koffie.’ (‘The Word of Wisdom’, Times and Seasons,
1 juni 1842, p. 800.)

Merg (vs. 18) – Het
binnenste van het bot dat
voedingsstoffen bevat (stelt
vitaliteit en kracht voor)

Hete dranken (vs. 9) – Koffie
en thee (zie het onderdeel
‘De Schriften begrijpen’ voor
LV 89:9)
Navel (vs. 18) – Symbool
voor inwendige organen
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Leer en Verbonden 89:19 – Wijsheid en grote
schatten aan kennis vinden
President Boyd K. Packer heeft als waarnemend president
van het Quorum der Twaalf Apostelen gezegd:

‘Je lichaam is het instrument van je denken. De geest en het
lichaam komen het dichtstbij elkaar in je emoties. Wat je
geestelijk leert, hangt in zekere mate af van hoe je je lichaam
behandelt. Daarom is het woord van wijsheid zo belangrijk.

‘De gewoontevormende middelen die in die openbaring
worden verboden – thee, koffie, alcohol en tabak – hinderen
de tere gevoelens van geestelijke communicatie, wat ook voor
drugs geldt.

‘Negeer het woord van wijsheid niet, want dat zou je de
“grote schatten aan kennis, ja, verborgen schatten” [LV 89:19)
wel eens kunnen kosten, die worden beloofd aan hen die zich
eraan houden. En een goede gezondheid is een toegevoegde
zegen.’ (De Ster, januari 1995, p. 55.)

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 89 en maak drie van de
volgende opgaven (A–D).

Leg het begrip uit

In Leer en Verbonden 89:3 zei de Heer dat het woord van
wijsheid is ‘aangepast aan de capaciteit van de zwakken en
de zwaksten van alle heiligen’. Leg uit hoe iemand door het
woord van wijsheid te gehoorzamen in alle aspecten van het
leven sterk kan worden – lichamelijk, verstandelijk, emotio-
neel, sociaal en geestelijk.

Lever het bewijs

1. In Leer en Verbonden 89:4 legde de Heer een van de
redenen uit waarom Hij het woord van wijsheid heeft
gegeven. Schrijf op wat dat vers betekent.

2. Zoek bewijzen die het doel van het woord van wijsheid
onderbouwen. Let bijvoorbeeld op reclame op aanplak-
borden, in tijdschriften, kranten of op de televisie. Beschrijf
er één of twee in je notitieboekje. Wat is de belangrijkste
boodschap ervan? Wat vertellen ze je niet? Op welke
manieren zijn ze een vervulling van de profetie in vers 4? 

3. Geef een kort antwoord op de volgende vragen:

a. Waarom zouden sommige mensen je aanmoedigen
om stoffen te gebruiken die in het woord van wijsheid
verboden worden?

b. Waarom zou je het woord van wijsheid moeten
gehoorzamen?

B

A

Maak een lijst

1. De Heer noemde een aantal schadelijke stoffen en gezonde
voedingsmiddelen in Leer en Verbonden 89:5–17. Maak
in je notitieboekje twee lijsten – boven de ene zet je ‘Schade-
lijke stoffen’ en boven de andere ‘Gezonde voedings-
middelen’. Noteer in elke lijst in het kort wat de Heer
gezegd heeft over het gebruik ervan.

2. De Heer heeft in het woord van wijsheid niet alles genoemd
wat we wel of niet moeten eten en drinken. We worden
verondersteld ons gezonde verstand te gebruiken, te luiste-
ren naar de raad van plaatselijke en algemene kerkleiders
en naar de leiding van de Geest. President Boyd K. Packer
heeft gezegd:

‘Er zijn leden die schrijven en vragen of dit of dat tegen het
woord van wijsheid is. Het is alom bekend dat thee, koffie,
alcohol en tabak niet zijn toegestaan. Uitvoeriger wordt het
niet uitgelegd. In plaats daarvan krijgen we onderricht
in het beginsel, samen met de beloofde zegeningen. Er zijn
veel gewoontevormende en verslavende stoffen die iemand
kan drinken, kauwen, snuiven of spuiten, die schade toe-
brengen aan zowel lichaam als geest, maar die niet in de
openbaring worden genoemd. 

‘Niet alles wat schadelijk is, wordt met name genoemd;
arsenicum bijvoorbeeld – ongetwijfeld schadelijk, maar
duidelijk niet gewoontevormend! Hij die Ik in alles moet
gebieden, zei de Heer, “is een trage en geen verstandige
dienstknecht.”’ (De Ster, juli 1996, p. 18.)

Denk na over de uitspraak van president Packer en over
andere raad van kerkleiders met betrekking tot het woord
van wijsheid en voeg dan aan je lijst nog een paar andere
dingen toe die we wel en niet moeten doen.

Tekstenbeheersing – Leer en
Verbonden 89:18–21

1. Noteer welke zegeningen de Heer in Leer en Verbonden
89:18–21 beloofde aan hen die het woord van wijsheid
gehoorzamen.

2. Welke voorbeelden zou jij van elk van die zegeningen
geven als je voor een groep jongeren een toespraak over
het woord van wijsheid moest houden?

D

C
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President Joseph Fielding Smith heeft gezegd dat de
sleutels van Gods koninkrijk ‘rechtens aan het presidium
behoren; ze vormen de macht en het gezag om alle zaken
van de Heer te besturen en te regelen. Degenen die ze
dragen, hebben de macht om toezicht te houden op
de manier waarop alle anderen in het priesterschap
werkzaam mogen zijn.’ (Conference Report, april 1972,
p. 98.) Let tijdens het lezen van Leer en Verbonden 90 op
wat de Heer tegen de profeet Joseph Smith over die
priesterschapssleutels gezegd heeft. 

De Schriften begrijpen

Leer en Verbonden 90:3 – De sleutels van het
koninkrijk zullen nooit van de profeet Joseph
worden afgenomen
In Leer en Verbonden 90:3 gaf de Heer aan dat de profeet
Joseph Smith de sleutels van het koninkrijk in deze bedeling
zou dragen, zelfs na zijn dood. President George Q. Cannon,
voormalig raadgever in het Eerste Presidium, heeft gezegd
dat president Brigham Young zei dat de profeet Joseph Smith

Leer en Verbonden 90
De sleutels van het koninkrijk

‘aan het hoofd van deze bedeling stond, dat Joseph de sleutels
draagt, dat hij, hoewel Joseph naar de andere kant van de
sluier was gegaan, aan het hoofd van deze bedeling stond en
dat hijzelf [Brigham Young] de sleutels droeg die aan hem
ondergeschikt waren.’ President Cannon zei verder dat presi-
dent John Taylor ‘diezelfde leer verkondigde en dat u nooit
een andere leer zult horen van de getrouwe apostelen of
dienstknechten van God die de orde van het heilige priester-
schap begrijpen.’ (Gospel Truth, deel 1, p. 255.)

Leer en Verbonden 90:6 – Raadgevers in het Eerste
Presidium als ‘gelijken gerekend’
Het Eerste Presidium is het hoogste presidium in de kerk en
presideert alle zaken van de kerk. De raadgevers in het Eerste
Presidium kunnen alles doen wat de president doet – alsof de
president het zelf doet. Zij zijn echter werkzaam onder leiding
van de president en handelen onder zijn leiding en met zijn
toestemming. Zoals de profeet Joseph Smith heeft gezegd:
‘De Twaalf zijn aan niemand anders onderworpen dan aan
het Eerste Presidium (. . .) en waar ik [de president van de
kerk] niet ben, daar is geen Eerste Presidium over de Twaalf.’
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, pp. 105–106.) Met andere
woorden: als de president van de kerk sterft, presideren
de raadgevers in het Eerste Presidium de kerk niet meer.

Leer en Verbonden 90:13 – ‘De vertaling van de
profeten’
In Leer en Verbonden 90:13 gaat het over de geïnspireerde
vertaling van de profeet Joseph Smith van de King James-
Bijbel (de Bijbelvertaling van Joseph Smith) waaraan hij bezig
was.

Leer en Verbonden 90:28–31 – Vienna Jacques
De Heer nodigde zuster Vienna Jacques uit om naar het land
Zion te gaan en een erfland te ontvangen. Hij zei ook dat ze
geld moest krijgen om de verhuizing te bekostigen. Ze had
dat geld nodig omdat ze kort na haar doop al haar vermogen
aan de kerk had gegeven. Na deze openbaring ging zuster
Jacques Vienna naar Jackson County (Missouri) en kreeg daar
land, maar door de vervolging was ze gedwongen naar het
noorden van Missouri te verhuizen. Zij was een oprecht en
trouw lid dat veel werk voor de kerk heeft gedaan dat niet
openbaar is gemaakt. Toen ze zestig was, reed ze met haar
eigen wagen over de vlakten naar Salt Lake Valley. Ze stierf
toen ze 96 was. In haar overlijdensbericht stond dat ‘ze haar
verbonden trouw was gebleven en de herstelling van het
evangelie beschouwde als een kostbare schat’. (‘In Memoriam:
Vienna Jacques’, Woman’s Exponent, 1 maart 1884, p. 152.)

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 90 en maak twee van de
volgende opgaven (A–C).

De sleutels van het koninkrijk 

1. Welke sleutels kreeg de profeet Joseph Smith volgens Leer
en Verbonden 90:1–6?

A
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2. Wie kreeg die bevoegdheid nog meer?

3. Noem de mannen die in deze tijd op aarde die sleutels
dragen.

4. Vat in een zin samen welke belangrijke waarheid er in
vers 5 staat.

In je eigen woorden

1. Schrijf op wat Leer en Verbon-
den 90:4–5 voor jou betekent.

2. Beschrijf een moeilijke periode
waarin je je krachtig voelde
omdat je niet lichtvaardig met
de woorden van God omsprong.
Als zo’n periode je niet te binnen
schiet, vraag dan een gezinslid,
een leider in de kerk of een
vriend of vriendin of die jou 

iets kunnen vertellen over een dergelijke gebeurtenis in hun
leven. Vat dat samen in je notitieboekje.

Plichten en taken

1. Wat zijn volgens Leer en Verbonden 90:13–18 de plichten
en taken van het Eerste Presidium?

2. Welke van die plichten en verantwoordelijkheden zijn
ook van toepassing op een klas jongevrouwen of een
Aäronisch priesterschapsquorum? Leg bij elke plicht en
taak waarbij dat niet het geval is, uit waarom dat zo is.

Sommige versies van de Bijbel bevatten boeken die we
kennen als de apocriefe boeken. Apocrief betekent
‘verborgen’. Algemeen wordt aangenomen dat die boeken
de Apocriefen worden genoemd omdat niet bekend is of
het echte en juiste Schriftuur is. Toen de profeet Joseph
Smith met zijn vertaling van de Bijbel bezig was, wilde
hij weten of hij de apocriefe boeken ook moest vertalen.
Leer en Verbonden 91 bevat het antwoord van de Heer
daarop. Het verschaft nuttige informatie als je de apocriefe
boeken wilt lezen, en de raad kan ook van toepassing zijn
op andere goede boeken die je interesseren.

Leer en Verbonden 91
De apocriefe boeken

C

B

De Schriften begrijpen

Leer en Verbonden 91 – De apocriefe boeken
De apocriefe boeken vormen een verzameling Hebreeuwse
geschriften uit de tijd van het Oude Testament. Ze behoorden
niet tot de in het Hebreeuws geschreven geschriften van die
periode, maar ze behoorden tot de in het Grieks geschreven
geschriften in de tijd van de aardse bediening van de Heiland.
Zelfs toen vroegen velen zich af wie de schrijver was en of
het wel geïnspireerde geschriften waren. De apocriefe boeken
kunnen ons inzicht geven in een deel van de geschiedenis
van het Joodse volk tussen het einde van het Oude Testament
en het begin van het Nieuwe Testament. 

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 91 en maak opgave A of B.

Beantwoord de vraag van een vriend
of vriendin

Stel dat je met een vriend of vriendin praat over godsdienst
en dat jij hem of haar je bijbel laat zien. Hij of zij zegt dat er
iets aan ontbreekt en vraagt waarom de apocriefe boeken
er niet in staan. Beantwoord die vraag aan de hand van Leer
en Verbonden 91.

Maak een vergelijking

1. Wat openbaarde de Heer in Leer en Verbonden 91 over
de manier waarop we de waarheid in de apocriefe boeken
kunnen vinden? 

2. In hoeverre kan die raad van toepassing zijn op andere
boeken, bijvoorbeeld schoolboeken?

Sommige openbaringen in de Leer en Verbonden kunnen
heel persoonlijk of toepasselijk lijken voor een bepaalde
tijd in de geschiedenis van de kerk. We kunnen denken dat
die openbaringen niet op ons van toepassing zijn, maar
meestal staan er beginselen in die op verschillende manie-
ren op veel verschillende momenten kunnen worden
toegepast. Denk bij het lezen van Leer en Verbonden 92
– een heel korte en specifieke openbaring – na over een
hedendaagse toepassing.

Leer en Verbonden 92
Wees een werkzaam lid

B

A
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De Schriften begrijpen

Leer en Verbonden 92:1 – De verenigde orde
In Leer en Verbonden 92 heeft de term ‘verenigde orde’
betrekking op een groep mannen die door de Heer werd
geroepen om samen de schuldproblemen van de kerk op te
lossen. (Zie LV 82:11–19.) Die mannen beloofden plechtig
de wet van toewijding na te leven en al het mogelijke te doen
om het geld bij elkaar te brengen dat nodig was om de kerk
van haar schulden te bevrijden. De groep werd in notulen van
hun vergaderingen ook wel de ‘verenigde groep’ genoemd.
Hoewel ze niet helemaal succesvol waren, krijgen we door de
aanwijzingen die de Heer aan deze groep gaf – en die te
vinden zijn in een aantal afdelingen van de Leer en Verbon-
den – meer inzicht in de wet van toewijding en de zegeningen
die eruit voortvloeien voor degenen die eraan gehoorzamen.
In Leer en Verbonden 92 gebood de Heer dat Frederick G.
Williams, die kort daarvoor geroepen was als raadgever van
de profeet Joseph Smith (zie LV 90:6) als lid in deze orde
moest worden opgenomen. 

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 92 en maak opgave A.

Geef een voorbeeld

Hieronder vind je een aantal mogelijk-
heden voor werkzaamheden in de
kerk. Geef bij elk daarvan een voor-
beeld van wat iemand in die roeping
kan doen om een ‘werklustig lid’

te zijn, zoals de Heer in Leer en Verbonden 92:2 aanraadde.

1. Een jeugdwerkleidster voor kinderen van zeven jaar

2. Een junior-collega van een huisonderwijzer

3. De presidente van een klas bijenkorfmeisjes

4. Een lid van het jeugdcomité dienstbetoon in de wijk

5. De buurman van een bejaard echtpaar

De profeet Joseph Smith heeft niet verteld wat de achter-
grond was van de openbaring in Leer en Verbonden 93,
want op die dag schreef hij, voordat hij de openbaring
optekende: ‘Het volgende heb ik ontvangen.’ (History
of the Church, deel 1, p. 343.) Vers 19 geeft ons echter
enig idee van het doel ervan. Aan de hand van deze
openbaring kunnen we meer te weten komen over

Leer en Verbonden 93
Licht en waarheid

A

de manier waarop we moeten aanbidden en wie we
aanbidden.

Je zou je af kunnen vragen: wat betekent ‘aanbidden’?
Het betekent: eren en eerbiedigen, deelnemen aan officiële
godsdienstige activiteiten, en dusdanig handelen dat
we goddelijker eigenschappen krijgen. We weten dat we
moeten proberen onze hemelse Vader en Jezus Christus
te aanbidden, maar zoals ouderling James E. Talmage,
destijds lid van het Quorum der Twaalf Apostelen, heeft
geschreven: ‘De mate waarin iemand kan aanbidden,
is afhankelijk van zijn begrip van de waarde van hetgeen
Hij aanbidt. De mate waarin iemand kan aanbidden is
een maatstaf voor zijn begrip van God.’ (The Articles of
Faith, 12e druk [1961], pp. 395–396.) Let dus bij het
bestuderen van Leer en Verbonden 93 op wat er staat over
onze hemelse Vader en Jezus Christus, en wat jij kunt
doen om meer te worden zoals Zij. Denk goed na over deze
afdeling, want hij bevat waarheden die eenvoudig genoeg
zijn om door kinderen begrepen te worden en die krachtig
genoeg zijn om een uitdaging te vormen voor de meest
geleerde en geestelijk ingestelde mensen.

De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 93

Leer en Verbonden 93:6–18 – Het verslag van
Johannes
Het verslag van Johannes waarover in Leer en Verbonden 93
gesproken wordt, is een verslag dat Johannes de Doper,
die aanwezig was bij de doop van Jezus, heeft bijgehouden.
Het volledige verslag van Johannes de Doper moet nog
geopenbaard worden, maar het zal in de toekomst tevoor-

Tabernakel (vs. 4, 35) –
Verblijfplaats

Verzaakt (vs. 1) – Zich
bekeert van, nooit meer doet
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schijn komen. Dit verslag moeten we niet verwarren met
de geschriften in het Nieuwe Testament van de apostel
Johannes de Openbaarder. (Zie Neal A. Maxwell, ‘Not My
Will, But Thine’ [1988], p. 44.) 

Leer en Verbonden 93:11–17 – ‘[Ontving]
aanvankelijk niet van de volheid’
President Lorenzo Snow heeft gezegd: ‘Toen Jezus als hulpe-
loos kind in de kribbe lag, wist Hij niet dat Hij de Zoon van
God was, en dat Hij eertijds de aarde had geschapen. (. . .)
Hij groeide op tot volwassenheid en tijdens zijn ontwikkeling
werd Hem geopenbaard wie Hij was, en met welk doel Hij
in de wereld was. Hem werd bekendgemaakt welke heerlijk-
heid en macht Hij bezat voordat Hij in de wereld kwam.’

Leer en Verbonden 93:12–13, 19–20 – ‘Genade op
genade’ en ‘genade tot genade’
Genade heeft te maken met het ontvangen van kracht en
macht van God. In Leer en Verbonden 93:12 staat dat Jezus
Christus ‘genade op genade’ ontving. Terwijl Hij opgroeide,
ontving Hij hulp en geestelijke gaven van zijn Vader. In vers
13 staat dat Jezus ‘van genade tot genade [vorderde] totdat
Hij een volheid ontving’. Hij maakte vooruitgang in de hulp,
de kracht en de macht die hij van zijn Vader ontving –
van het ene niveau naar het andere – totdat Hij die volheid
ontving. Als wij trouw en gehoorzaam blijven aan de
geboden, zullen ook wij ‘genade op genade ontvangen’
(vs. 20) en ‘te zijner tijd van zijn volheid ontvangen’ (vs. 19). 

Leer en Verbonden 93:21–23, 25, 29, 38 – ‘In het
begin’
De eeuwigheid heeft geen begin en geen einde, en wij zijn
eeuwig. De zinsneden ‘in het begin’ of ‘vanaf het begin’
in Leer en Verbonden 93 hebben betrekking op een periode
waarin de aanzet werd gegeven tot dit sterfelijke leven.
In dat begin heeft onze hemelse Vader ons zijn grote heilsplan
voorgelegd waardoor wij kunnen worden zoals Hij is.

Leer en Verbonden 93:40 – ‘[Breng] uw kinderen
[groot] in licht en waarheid’
In Leer en Verbonden 93:36–39 maakte de Heer duidelijk
wat licht en waarheid is en hoe dat verloren kan gaan of weg-
genomen kan worden. En in vers 40 gebood Hij ouders hun
‘kinderen in licht en waarheid groot te brengen’. Ouderling
Marion G. Romney, voormalig lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen en later raadgever in het Eerste Presidium, heeft
gewaarschuwd: ‘Als ouders nalaten hun kinderen te onder-
wijzen, heeft dat niet alleen invloed op hen en hun kinderen,
maar op hele beschavingen.

‘Die nalatigheid heeft bijgedragen tot de goddeloosheid die
de zondvloed tot gevolg had; tot de val van het oude Israël,
en tot de uitroeiing van het volk van het Boek van Mormon.’
(Conference Report, april 1969, pp. 108–109.)

Tot de priesterschapsdragers van de
kerk heeft president Harold B. Lee
gezegd: ‘Onze jeugd loopt gevaar.
Zorg dat u een sterke band houdt met
uw gezin, broeders. Zoals we alle-
maal getracht hebben te zeggen, en
zoals ik al vele malen herhaald heb:
(. . .) “Broeders, het belangrijkste werk
van de Heer dat u ooit als vader zult
doen, ligt binnen de muren van uw
eigen huis.” Broeders, verwaarloos

uw vrouw niet. Verwaarloos uw kinderen niet. Trek tijd uit
voor de gezinsavond. Verzamel uw kinderen om u heen.
Onderwijs ze, leid ze en bescherm ze. Als we dat doen, zal
deze kerk over de hele wereld met sprongen vooruit gaan in
kracht en invloed.’ (Conference Report, april 1973, p. 130.) 

President Gordon B. Hinckley heeft deze raad gegeven:
‘Ouders, bescherm uw gezin. Voed uw kinderen op in licht en
waarheid, zoals de Heer geboden heeft. Geef ze veel liefde,
maar verwen ze niet. Geef ze uw getuigenis. Lees samen in de
Schriften. Leid en bescherm ze. U heeft geen grotere zegen
en geen belangrijker taak dan degenen die de Heer aan uw
hoede heeft toevertrouwd. Bid samen. Er is niets mooiers dan
het gezinsgebed waarbij u samen neerknielt voor de Heer.’
(Zie De Ster, juli 1999, p. 105.)

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 93 en maak twee van de
volgende opgaven (A–C).

Wat heb je geleerd?

In Leer en Verbonden 93:19 zei de Heer dat Hij ons ‘deze
woorden’ (vss. 1–18) gaf ‘opdat u begrijpen en weten hoe te
aanbidden, en weten wat u aanbidt’ (cursivering toegevoegd)
opdat wij uiteindelijk de volheid van de Vader – de verhoging
– mogen ontvangen. (Zie LV 132:6, 19–20.) Je kunt eventueel
ook de korte bespreking van aanbidding in de inleiding tot
Leer en Verbonden in deze studiegids nog eens doornemen.

1. Maak twee kolommen in je notitieboekje en zet boven de
ene ‘Hoe we moeten aanbidden’ en boven de andere
‘Wat we aanbidden’. Noteer in de juiste kolom wat je uit
Leer en Verbonden 93:1–18 te weten komt. Leg uit wat
je daarvan leert over de manier van aanbidden en wie je
aanbidt.

2. Wat ga je nu anders doen door wat je hebt geleerd?

Hoe belangrijk is het?

Soms zijn de eenvoudigste waarheden ook de belangrijkste en
de krachtigste. Bestudeer Leer en Verbonden 93:20, 26–28,
36–39 en schrijf op wat daarin staat over het belang van het
onderhouden van de geboden.

B
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‘Ik heb u geboden’

1. Vat samen welke raad de Heer in Leer en Verbonden
93:40–50 heeft gegeven aan de drie leden van het Eerste
Presidium en aan de bisschop in Kirtland (Ohio).

2. Waarom vond de Heer het belangrijk om die kerkleiders
raad te geven met betrekking tot hun gezin?

3. Noteer welke drie dingen je gaat doen als je vader of
moeder bent geworden om je gezin op te voeden in
overeenstemming met de raad die de Heer in deze verzen
heeft gegeven. (Zie ook het onderdeel ‘De Schriften
begrijpen’ voor Leer en Verbonden 93:40–50.)

De kerk zet momenteel over de hele wereld veel gebouwen
neer, zoals wijk- en ringgebouwen, tempels, en gebouwen
voor seminarie en instituut. Toen echter de openbaring in
Leer en Verbonden 94 werd gegeven, hadden de heiligen
nog helemaal niets gebouwd. De Heer had de bouw van
een tempel – de Kirtlandtempel – geboden, maar de leden
waren daar nog niet aan begonnen. In deze openbaring
kreeg de kerk van de Heer het gebod om nog twee andere
gebouwen neer te zetten. Denk er bij je studie van deze
openbaring over na wat we kunnen leren van het gebod
van de Heer om die twee gebouwen en de tempel te
bouwen en wat er belangrijk is als fundament voor het
werk van God.

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 94 en maak opgave A of B.

Bouwen en prioriteiten

Noteer welke drie gebouwen de kerk volgens het gebod van
de Heer in deze bedeling moest bouwen (zie LV 94:1, 3, 10)
en leg het doel van elk van die gebouwen uit.

A

Leer en Verbonden 94
Aanwijzingen voor 

het bouwcomité van de kerk

C Pas het beginsel toe

Alle gebouwen van de kerk worden ingewijd met een gebed
door een priesterschapsleider die daartoe aangewezen
wordt door degenen die daartoe bevoegd zijn. Lees Leer en
Verbonden 94:8–9 om erachter te komen wat de Heer
verwachtte van ingewijde gebouwen. Leg uit hoe dat van
toepassing is op de gebouwen van de kerk in deze tijd.

Historische plekken in Kirtland

Waarom wachten sommige mensen met het uitvoeren van
een opdracht van de Heer? Er waren bijna zes maanden
verstreken sinds de Heer geboden had gegeven in verband
met de bouw van een tempel in Kirtland, en ze waren
nog niet begonnen. Door Leer en Verbonden 95 begrijpen
we beter wat de Heer voelt als we treuzelen met wat Hij
vraagt. We komen ook te weten welke gevolgen een
dergelijke laksheid van onze kant heeft, en waarom en hoe
de Heer ons corrigeert en ons aanzet tot bekering.

Leer en Verbonden 95
Bouw een huis voor Mij!

BankDrukkerij

rivier Chagrin

-Begraaf-
plaats

Kerk van de 
Methodisten

Huis
van John
Johnson

Huis van 
Sidney Rigdon

Huis van 
Hyrum Smith

Huis van. 
Newel K. 
Whitney.

Looierij 
van Orson Hyde

Winkel van 
Whitney

Herberg van 
John Johnson

Huis van
Joseph Smith sr.

Bazar van 
Joseph Smith

Huis van 
Joseph Smith jr.

Tempel
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Hopelijk zijn we allemaal net als de profeet Joseph Smith
en anderen die bij hem waren toen deze openbaring werd
gegeven. President Brigham Young heeft later gezegd:
‘Zonder openbaring kon Joseph niet beter weten dan wie
ook wat er nodig was, en zonder gebod waren de kerkleden
te klein in aantal, te zwak in geloof en te arm om zoiets
groots te ondernemen. Maar met al die stimulansen:
slechts een handjevol mannen die van de lucht en een
beetje melk en honing moesten leven, en vaak afhankelijk
waren van anderen als er geen melk te krijgen was; de
grote profeet Joseph die in de steengroeve eigenhandig
rotsblokken uithakte; en de weinige leden van de kerk die
zijn voorbeeld van gehoorzaamheid en ijver volgden
wanneer dat het hardst nodig was; met werkers op de
muren, met het zwaard in de ene hand om zich tegen het
gepeupel te beschermen terwijl ze met de andere hand de
steen plaatsten en de troffel hanteerden, werd de Kirtland-
tempel – het tweede huis des Heren waarvan op deze
aarde geschreven verslag is uitgebracht – zo ver voltooid
dat hij kon worden ingewijd.’

De Schriften begrijpen

Leer en Verbonden 95:4 – ‘Mijn vreemde daad’
De zinsnede ‘mijn vreemde daad’ komt uit Jesaja 28:21, waar
de Heer zei dat Hij mensen zou corrigeren die dachten dat ze
zich niet hoefden te bekeren. In onze tijd wordt de boodschap
van de herstelling van het evangelie verkondigd aan velen die
denken dat ze de waarheid al hebben. Mensen in die situatie
kunnen onze inspanningen vreemd vinden. Bovendien is de
herstelling van het evangelie en de vestiging van de ware
kerk op aarde een vreemd gebeuren voor mensen die geloof
in openbaring, bezoeken uit de hemel en andere geestelijke
zaken dwaasheid vinden.

Leer en Verbonden 95:14 – De Heer toonde het
ontwerp aan drie mensen
De leden van het Eerste Presidium waren de drie aan wie
de Heer het ontwerp van de Kirtlandtempel toonde. Tempel-
architect Truman O. Angell schreef in zijn rapport:

‘Frederick G. Williams, een van de raadgevers van president
Smith, kwam de tempel binnen, en het volgende gesprek
werd in mijn aanwezigheid gevoerd. 

‘Timmerman Rolph zei: “Dokter, wat vindt u van het huis?”

‘[Frederick G. Williams] antwoordde: “Het ziet er precies
zo uit als het bouwplan.” Toen vertelde hij het volgende:
“Joseph ontving het woord van de Heer dat hij twee raad-
gevers moest nemen, Williams en Rigdon, dat hij voor
de Heer moest komen en dat Hij hun het plan of model zou
tonen van het huis dat gebouwd moest worden. We knielden
neer, riepen de Heer aan en het gebouw verscheen voor onze
ogen: ik ontdekte dat het eerst. Daarna zagen we het allemaal.
Toen we de buitenkant goed hadden bekeken, leek het alsof

het gebouw over ons heen werd gezet; en de inrichting van
deze hal lijkt identiek aan wat ik daar tot in het kleinste detail
heb gezien.”’ (Marvin E. Smith, ‘The Builder’, Improvement
Era, oktober 1942, p. 639.)

De Kirtlandtempel

Leer en Verbonden 95:16–17 – Doelen van de
Kirtlandtempel
Een belangrijk doel van de Kirtlandtempel was voorzien
in een plaats waar de Heer de priesterschapssleutels kon her-
stellen voor het werk dat in deze tijd in de tempels verricht
wordt. (Zie LV 110.) Hij deed ook dienst als vergaderplaats en
als school. 

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 95 en maak twee van de
volgende opgaven (A–D).

Waarom kastijdt de Heer ons?

We vinden het vaak niet fijn als we gekastijd of gestraft
worden. Soms aanvaarden we die correcties nederig,
maar vaak komen we in de verleiding om ons beledigd te
voelen of boos te worden. Waarom kastijdt de Heer ons
volgens Leer en Verbonden 95:1–2?

Waarmee kwetsen we de Heer?

1. Zoek de zinsnede ‘zeer ernstige zonde’ in Leer en Ver-
bonden 95:3, 6, 10. Noteer de drie zonden die de kerkleden
begingen en die de Heer onwelgevallig waren.

2. Wat waren volgens de verzen 4–8 en 11–12 de gevolgen
van die zonden?

B
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3. Wat zei de Heer in de verzen 13–14 over de manier waarop
de heiligen zich konden bekeren van hun nalatigheid in
verband met de bouw van de tempel?

Maak een tekening of een schema

Denk na over het beginsel dat de Heer in Leer en Verbonden
95:12 uitlegde. (Zie ook 2 Nephi 7:10–11.) Maak een tekening
of een schema waarmee je dat beginsel illustreert.

Geef de tekening een naam

Maak in je notitieboekje een eenvoudige tekening van de
Kirtlandtempel zoals je hieronder ziet. Geef aan de hand
van Leer en Verbonden 95:13–17 de delen van de tempel een
naam en let op het doel van iedere etage of ruimte.

Om de tempel te kunnen bouwen en het werk van de Heer
in Kirtland (Ohio) te laten doorgaan, kocht de kerk
een groot stuk land van een man, Peter French. (Zie het
overzicht in het onderdeel ‘De Schriften begrijpen’.)
Bij die aankoop hoorde een gebouw dat diende als gemeen-
schapshuis en hotel. (Het huis waarvan sprake is in
LV 96:9.) De leiders van de kerk konden niet tot overeen-
stemming komen hoe ze het land moesten verdelen,
en dus vroeg Joseph Smith dat aan de Heer. Let bij het
lezen van Leer en Verbonden 96 op wat de Heer aangaf
als belangrijk voor zijn werk toen Hij raad gaf in deze
stoffelijke aangelegenheid.

Leer en Verbonden 96
De verdeling 

van het land in Kirtland

3

2

1

D
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De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 96

Leer en Verbonden 96:2 – Newel K. Whitney krijgt
het beheer van de grond
Newel K. Whitney was de bisschop in Kirtland (Ohio).
Volgens eerdere openbaringen (zie LV 42; 51; 72) was de
bisschop verantwoordelijk voor de stoffelijke zaken in de
kerk. Daarom kreeg hij ook de verantwoordelijkheid voor de
grond waarop de tempel gebouwd zou worden. Dat is ook
een belangrijk geheugensteuntje voor ons – de Schriften,
de leringen van de profeten en de handboeken van de kerk
bevatten vaak oplossingen voor problemen waarmee we bij
ons werk in de kerk te maken krijgen.

Leer en Verbonden 96:6–9 – John Johnson
John Johnson woonde in Hiram (Ohio) toen hij de profeet
Joseph Smith voor het eerst ontmoette en lid werd van de
kerk. De profeet Joseph heeft met zijn gezin enige tijd bij de
familie Johnson gewoond. In het huis van Johnson werd de
openbaring in Leer en Verbonden 76 ontvangen. In Leer en
Verbonden 96 gaf de Heer de opdracht aan broeder Johnson
om te zorgen voor het hotel van Peter French en daar een
drukkerij voor de kerk te vestigen. Toen de verenigde orde
werd ontbonden, werd het hotel aan broeder Johnson
gegeven en heette het ‘Johnson’s Inn’.

Johnson’s Inn

Boer-
derij
van
Isaac
Morley

Boerderij van 
Frederick G. 
Williams

        Chagrin

Boerderij
van Peter 
French

Winkel van 
Whitney

TempelDrukkerij

Mijn orde (vs. 4) – De verenigde orde (zie het onderdeel
‘De Schriften begrijpen’ voor LV 92:1, blz. 105) 
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De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 96 en maak opgave A of B.

Wat en waarom

In Leer en Verbonden 96:1 zei de Heer dat het ‘raadzaam’ was
om de ring in Kirtland sterk te maken.

1. Wat zou, uitgaande van de raad van de Heer in Leer en
Verbonden 96, de ring Kirtland sterk maken? 

2. Noteer bij elk punt dat je opschrijft, waarom dat volgens
jou de ring sterker zou maken.

De waarde van de Schriften

Welke invloed kan het woord van de Heer volgens Leer en
Verbonden 96:5 op mensen hebben?

Zoals je bij het bestuderen van de Leer en Verbonden te
weten bent gekomen, is een van de doelen van de her-
stelling van het evangelie in de laatste dagen de vestiging
van Zion – een rein volk dat voorbereid is om hun God
te ontmoeten en in zijn tegenwoordigheid te verblijven.
In Leer en Verbonden 97 heeft de Heer meer over Zion
gezegd, en vooral waardoor Zion ‘voorspoedig [zal] zijn
en zich uitbreiden, en zeer heerlijk’ zou worden (vs. 18).
Denk goed na over wat de Heer in deze openbaring zei.
Want het is ook nu op ons van toepassing omdat wij Zion
proberen op te bouwen en te vestigen.

De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 97

Wraak (vss. 22, 26) – Oordeel
over goddeloze handelingen
Gesel (vs. 23) – Straf

Blijft in Mij (vs. 3) – 
Blijf Mij gehoorzamen
Huis (vss. 10, 12, 15) –
Tempel
Schrikbarend (vs. 18) – Ver-
schrikkelijk voor vijanden,
enorm

Leer en Verbonden 97
Tempels en Zion

B

A

Leer en Verbonden 97:3–6 – De school in Zion
Parley P. Pratt presideerde een school in Missouri. Die werd
de School der ouderlingen genoemd en bestond uit ongeveer
zestig leerlingen die eenmaal per week ergens buiten bij
elkaar kwamen. Veel belangrijke en prachtige zaken werden
op die school openbaar gemaakt en geleerd. 

Leer en Verbonden 97:21 – ‘Zion: DE REINEN VAN HART’
President Spencer W. Kimball heeft uitgelegd: ‘Zion bestaat
uit de reinen van hart – degenen die geheiligd zijn en wier
klederen door het bloed van het Lam zijn witgewassen.
(Zie Alma 13:11.) Zij zijn het die de naastenliefde als mantel
dragen en anderen dienen vanuit een rein hart.’ (Ensign,
november 1978, p. 76.)

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 97 en maak twee van de
volgende opgaven (A–D).

Bedenk een definitie

In Leer en Verbonden 97:2 heeft de Heer gezegd dat Hij de
zachtmoedigen genade betoont. Een aanwijzing voor de
betekenis van zachtmoedig vinden we aan het einde van vers 1.
Zoek aan de hand van de index in de Schriften naar meer
teksten over zachtmoedigheid. Schrijf dan op wat zachtmoe-
digheid betekent en noteer ten minste twee redenen waarom
jij beschreven zou willen worden als een zachtmoedig
iemand. 

Aangenomen door de Heer

Stel dat een vriend of vriendin tegen je zegt: ‘Ik weet dat de
kerk waar is en ik wil het goede doen. Hoe weet ik of mijn
manier van leven aanvaardbaar is voor de Heer?’ Beantwoord
die vraag door Leer en Verbonden 97:8–9 uit te leggen. Schrijf
in je notitieboekje wat je zou zeggen.

Maak vragen

In Leer en Verbonden 97:10–19 heeft de Heer een aantal
belangrijke beginselen uitgelegd met betrekking tot de bouw
van een tempel in Zion (Missouri). Schrijf ten minste vier
vragen over tempels die beantwoord kunnen worden aan de
hand van de beginselen in deze verzen. Die beginselen zijn
ook van toepassing op de bouw van tempels in onze tijd.

Redenen voor een tempelaanbeveling

Lees Leer en Verbonden 97:15–17 en beantwoord de volgende
vragen:

1. Waarom mag niet iedereen de tempels binnen en deel-
nemen aan de verordeningen?

2. Waarom moeten we eerlijk zijn over onze waardigheid om
de tempel te betreden?

D

C

B

A
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Op 20 juli 1833 viel een anti-mormoonse bende het
uitgeverskantoor van de kerk binnen. Het was tevens de
woning van W.W. Phelps. Ze vernielden de drukpers
en het grootste deel van de kopij van het bijna voltooide
Boek der geboden, smeten meubilair op straat en ver-
woestten een groot deel van het gebouw. Vervolgens
namen ze bisschop Edward Partridge en broeder Charles
Allen gevangen en eisten dat ze hun getuigenis van
het Boek van Mormon verloochenden. Anders zouden ze
gedwongen worden het gebied te verlaten. Ze weigerden,
en de bende smeerde ze in met pek en veren.

Drie dagen later keerde de bende terug en verwoestte
huizen en bedrijfspanden van kerkleden. Sommige kerk-
leiders wilden hun leven geven als de bende beloofde
de rest van de heiligen met rust te laten, maar dat werd
afgewezen. In plaats daarvan dwongen ze leiders van
de kerk een overeenkomst te tekenen om Jackson County
(Missouri) in januari te verlaten. Oliver Cowdery werd
naar Ohio gestuurd om de profeet Joseph Smith van die
gebeurtenissen op de hoogte te stellen. Voordat broeder
Cowdery daar aankwam, had de profeet de openbaring in
Leer en Verbonden 98 ontvangen, en die stuurde hij mee
terug naar de heiligen in Missouri. 

Stel je eens voor hoe de leden van de kerk zich voelden.
Misschien heb jij ooit iets meegemaakt waardoor je dat
kunt begrijpen. In dergelijke situaties kunnen we ons
afvragen: waarom gebeuren er soms nare dingen als we
proberen te doen wat de Heer vraagt? Wat moeten we
eraan doen? Wat kunnen we op zulke momenten leren?
Is het juist om wraak te willen nemen als iemand ons

Leer en Verbonden 98
Een reactie op de vervolging

kwetst? Vergeet bij het lezen van Leer en Verbonden 98
niet dat het de woorden van Jezus Christus zijn. Er staat
hoe Hij wil dat wij op vervolging reageren. Probeer niet
alleen te begrijpen wat deze openbaring betekende voor de
heiligen in Missouri, maar denk er ook over na in welk
opzicht hij op jou van toepassing is.

De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 98

Leer en Verbonden 98:16 – ‘Verwerpt oorlog en
verkondigt vrede’
Het Eerste Presidium heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog,
na het eerste deel van Leer en Verbonden 98:16 te hebben
aangehaald, gezegd:

‘Daarom is de kerk tegen oorlog en moet ze dat ook zijn.
De kerk kan zelf geen oorlog in beweging zetten, behalve als
de Heer nieuwe geboden geeft. Zij kan oorlog niet beschou-
wen als een gerechtvaardigd middel om af te rekenen met
internationale geschillen; die behoren en kunnen geregeld
worden – in onderling overleg – door vreedzame onder-
handeling en aanpassing.

‘Maar de leden van de kerk zijn burgers of onderdanen van
soevereine staten waarover de kerk geen zeggenschap heeft.
De Heer heeft zelf gezegd dat we “die wet, namelijk de
grondwet van het land”, moeten steunen: [Leer en Verbonden
98:4–7 wordt aangehaald].

‘Hoewel dit geopenbaarde woord vooral betrekking heeft op
dit land, Amerika, zijn de verkondigde beginselen wereldwijd
van toepassing, en ze zijn vooral gericht tot “u” (Joseph Smith),
“en uw broederen van mijn kerk”. Als daarom de grondwet,
in overeenstemming met deze beginselen, de mannen van de
kerk oproept om dienst te nemen in het leger van een land
dat zij trouw verschuldigd zijn, vereist hun burgerplicht dat
zij aan die oproep gehoor geven.’ (Conference Report, april
1942, p. 94.)

Leer en Verbonden 98:23 – ‘Geduldig (...)
verdraagt’
Bisschop Edward Partridge was een voorbeeld van de raad
die de Heer gaf in de tweede helft van Leer en Verbonden 98.
Over de periode in Jackson County (Missouri), toen hij met
pek en veren werd bedekt, schreef hij: ‘Ik droeg die mishande-
ling zo gelaten en nederig dat het de menigte leek te verbazen.
Ze lieten me in stilte gaan. Velen hadden een plechtige uit-
drukking op hun gezicht. Ik denk dat hun gevoel geraakt was.
En wat mijzelf betreft: ik was zo vervuld van de Geest en
liefde voor God, dat ik geen haat voelde voor mijn vervolgers
of wie dan ook.’ (History of the Church, deel 1, p. 391.)

Beschimpt (vss. 23, 25) –
Bespot, beledigt
Een rechtvaardige maat die
u is toegemeten (vs. 24) –
Iets wat u verdient

Trouwblijven (vs. 15) –
Gehoorzamen
Verfoeilijkheden (vs. 20) –
Goddeloosheid, weerzin-
wekkend voor de Heer
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De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 98 en maak twee van de
volgende opgaven (A–C).

Niet gemakkelijk

Misschien kunnen we de raad van de Heer aan de vervolgde
heiligen in Missouri in Leer en Verbonden 98 niet zien als een
vanzelfsprekend en gemakkelijk antwoord op de situatie.

1. Denk na over de toestand van de heiligen in Missouri die
vervolgd en uit hun huizen verdreven werden. Welke
raad in Leer en Verbonden 98:1–3 zouden zij volgens jou
moeilijk hebben gevonden?

2. Schrijf over een moment waarop jij veel verdriet had,
of gezien hebt hoe iemand anders veel verdriet had, maar
het kon opbrengen om niet te vrezen, ‘vertroost’ kon zijn,
zich ‘te allen tijde’ verblijdde, ‘bij alles’ dankte of later zag
dat het ‘voor uw welzijn’ werkte.

Geef raad

Stel dat een nieuw lid van de kerk jou vroeg hoe de kerk staat
tegenover een komende verkiezing. Welke begrippen zou jij
aan de hand van Leer en Verbonden 98:4–10 aan die persoon
uitleggen? Schrijf ten minste drie begrippen op en noteer de
verzen die dat begrip ondersteunen.

Geboden en beloften

1. Maak twee kolommen in je notitieboekje en zet er boven:
‘Geboden’ en ‘Beloften’. Noteer elk gebod en elke belofte
die je in Leer en Verbonden 98:11–18 vindt in de juiste
kolom.

2. Welk gebod of welke belofte zou de meeste indruk op
je hebben gemaakt als je in de tijd van die openbaring in
Missouri gewoond had? Waarom?

John Murdock (1792–1871) en zijn
gezin werden lid van de kerk toen

de eerste zendelingen in de herfst
van 1830 door Kirtland trokken.
Op 1 mei 1831, toen ze in Orange
woonden, stierf zijn vrouw,
Julia, terwijl ze aan een tweeling
het leven gaf. De dag daarvoor,

30 april, ongeveer twintig kilometer
verderop in Kirtland, had Emma

Smith ook een tweeling gekregen –

Leer en Verbonden 99
Een zendingsoproep voor 

John Murdock

C

B

A

beide kinderen stierven. Omdat broeder Murdock niet
goed voor zijn moederloze kinderen kon zorgen, stond hij
de profeet Joseph en Emma Smith toe zijn tweeling,
Julia en Joseph, te adopteren. De baby Joseph stierf later
aan een ziekte op de avond dat de profeet Joseph in Hiram
(Ohio) met pek en veren werd bedekt.

Denk bij het lezen van Leer en Verbonden 99 na over de
offers die de Heer van broeder Murdock vroeg. Welke
offers worden er in deze tijd van zendelingen gevraagd?
In welk opzicht lijken die op wat de Heer van broeder
Murdock vroeg? In welk opzicht zijn ze anders?

John Murdock vervulde zijn zending en aanvaardde in
zijn leven veel andere roepingen. Hij stierf in getrouwheid
aan de Heer en de kerk. 

De Schriften begrijpen

Leer en Verbonden 99:4 – ‘Uw voeten (...) reinigen’
Zie het onderdeel ‘De Schriften begrijpen’ voor Leer en
Verbonden 24:15 (p. 36).

Leer en Verbonden 99:6 – Zorg voor uw kinderen
voordat u vertrekt
‘In 1832 stuurde [John Murdock] zijn drie oudste kinderen
met wat geld voor hun onderhoud naar bisschop Partridge in
Missouri. Joseph [Smith] hield Julia, wiens tweelingbroertje
(Joseph) in maart 1832 stierf tijdens de vervolgingen in Hiram.
Broeder Murdock verkocht zijn bezit en stuurde een deel van
het geld daarvan naar bisschop Partridge in Missouri voor het
onderhoud van zijn kinderen, en ook gaf hij iets aan broeder
Joseph. Zo was hij klaar om het evangelie te gaan verkondi-
gen.’ (Andrew Jenson, Latter-day Saint Biographical Encyclope-
dia, vier delen [1901–1936], deel 2, p. 363.)

President Ezra Taft Benson heeft verteld hoe zijn vader,
George T. Benson, die een vrouw en zeven kinderen had, een
zendingsoproep ontving:

‘We kwamen bij elkaar rond de oude sofa in de huiskamer,
en mijn vader vertelde ons over zijn zendingsoproep. Toen
zei mijn moeder: “We zijn er trots op te weten dat vader
waardig beschouwd wordt om op zending te gaan. We huilen
een beetje omdat het betekent dat we twee jaar van elkaar
gescheiden zullen zijn.” (. . .)

114

34190_120_BODY.pdf   119 5/20/16   8:03 AM



‘En zo ging mijn vader op zending. Hoewel ik destijds
de intense toewijding van mijn vader niet helemaal begreep,
begrijp ik nu beter dat zijn bereidwillige aanvaarding van die
roeping een bewijs was van zijn grote geloof.’ (Ensign, novem-
ber 1986, p. 46.) 

In deze tijd vraagt de kerk niet of mannen voor een zending
hun vrouw en kinderen willen verlaten. Wij kunnen echter
onze grootouders aanmoedigen en steunen als zij een zen-
dingsoproep aanvaarden en hun familie achterlaten om de
Heer te dienen. Zo kunnen we dezelfde zegeningen ontvan-
gen die de kerkleden in vorige generaties ondervonden.

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 99 en maak opgave A of B en C.

Voer een gesprek

Vraag een zendeling of een teruggekeerde zendeling hoe het
is om het woord van God te verkondigen door de macht van
de Heilige Geest, zoals dat in Leer en Verbonden 99:2 staat.
Schrijf de antwoorden op. Dit kan je inzicht geven in vers 2.

Gebruik andere teksten ter
verduidelijking

In Leer en Verbonden 99:3 heeft de Heer gezegd dat we ‘als
een klein kind’ zijn dienstknechten moeten ontvangen. Leer
Mosiah 3:19 en leg uit hoe in die tekst duidelijk wordt wat dat
betekent.

Pas het toe op deze tijd

1. De Heer vroeg John Murdock zijn gezin te verlaten en op
zending te gaan. Welke offers brengen zendelingen in deze
tijd?

2. Waarom heeft broeder Murdock dat offer gebracht en
waarom brengen zendelingen in deze tijd die offers?

Soms is het moeilijk voor een zendeling om zijn thuis,
familie en vrienden achter te laten. De profeet Joseph
Smith en Sidney Rigdon waren niet anders dan andere
zendelingen. Wat zei de Heer tegen hen (en ons) in
Leer en Verbonden 100?

Leer en Verbonden 100
Raad voor de zending van de profeet

Joseph Smith en Sidney Rigdon

C

B

A

De Schriften begrijpen

Leer en Verbonden 100:3 – ‘Een doeltreffende deur
[zal] worden geopend’
Een gevolg van de korte zending van de profeet Joseph Smith
en Sidney Rigdon was dat ‘het bezoek van Joseph het werk
daar aanzienlijk meer glans gaf.’ (Church History in the Fulness
of Times, p. 117.)

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 100 en maak opgave A en B.

Schrijf een brief

Wat zou jij een vriend op zending die jou schreef dat hij thuis
miste, schrijven om hem aan te moedigen? Welke leringen uit
Leer en Verbonden 100:1–8, 12–17 zou je in je brief kunnen
gebruiken? Leg bij elke lering in het kort uit hoe en waarom
je die zou gebruiken.

Beschrijf de verschillen

In Leer en Verbonden 100:9–11 heeft de Heer uitgelegd wat
het verschil was tussen de functies en de taken van Joseph
Smith en die van Sidney Rigdon. Beschrijf die verschillen in je
notitieboekje.

De heiligen in Missouri kregen in de zomer van 1833 veel
vervolging te verduren. Daarom gingen de leden van de
kerk ermee akkoord om in januari 1834 Jackson County te
verlaten. In oktober en november 1833 werd de vervol-
ging echter heel intens. Er werden benden gevormd die de
heiligen afranselden, huizen, meubilair en oogsten
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Leer en Verbonden 101
Een reactie op de moeilijkheden 
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verwoestten, dieren doodden en net toen de winter in
aantocht was, honderden heiligen der laatste dagen uit
hun huizen verdreven. De meeste kerkleden staken
de Missouri over naar Clay County en sloegen daar een
tijdelijk onderkomen op. De profeet Joseph Smith schreef:
‘Het was een onbeschrijflijk tafereel, en het zou het hart
van iedereen op aarde hebben doen smelten, behalve dat
van de blinde onderdrukker, en dat van de bevooroordeelde
en onwetende fanaticus.’ (History of the Church, deel 1,
p. 437.)

Waarom stond de Heer toe dat de heiligen uit hun
huizen werden verdreven? En nu we het daarover hebben:
waarom verzetten die mensen in Missouri zich zo geweld-
dadig tegen de heiligen? Wat zou er van Zion terecht-
komen? Zes dagen voordat hij de openbaring in Leer en
Verbonden 101 ontving, schreef de profeet Joseph Smith:
‘Er zijn twee dingen die ik niet weet; en de Heer wil ze
niet aan mij tonen, wellicht met een wijs doel – ik bedoel
in zeker opzicht – en dat zijn: waarom heeft God zo’n
ramp over Zion laten komen, en wat is de belangrijkste
oorzaak van dit grote onheil; en nogmaals, met welke
middelen zal Hij haar terugbrengen naar haar erfgoed met
liederen van eeuwige vreugde op haar hoofd. Deze twee
dingen, broeders, worden gedeeltelijk achtergehouden; ze
worden niet duidelijk aan mij getoond; maar er zijn enkele
dingen waardoor we ons heel duidelijk het ongenoegen
van de Almachtige op de hals hebben gehaald.’ (History
of the Church, deel 1, p. 454.)

Let bij het lezen van Leer en Verbonden 101 op de open-
baring die de Heer aan Joseph Smith gaf met betrekking
tot die twee dingen die hij niet wist: waarom God toe-
stond dat de kerkleden zulke wrede vervolging moesten
ondergaan en hoe Hij hen zou helpen om Zion weer in
bezit te krijgen. Omdat wij allemaal te maken hebben met
teleurstelling en ontmoediging als het leven niet altijd
verloopt zoals we dachten of hoopten, bevat deze openba-
ring nuttige aanwijzingen voor iedereen. Bovendien leren
we van de antwoorden van de Heer op de vragen van
de profeet Joseph Smith meer over zijn werk in de laatste
dagen en over zijn wederkomst.

De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 101

Vertreden (vs. 40) – Vertrapt
Rentmeesters (vs. 90) –
Mensen die ergens de verant-
woordelijkheid voor hebben

Gramschap (vss. 10, 11) –
Gerechtvaardigde boosheid
Tabernakel (vs. 23) –
Verblijfplaats van de Heer
Verderfelijk (vs. 24, 25) –
Onvolmaakt, sterfelijk

Leer en Verbonden 101, inleiding – Waar waren de
heiligen in december 1833?

Leer en Verbonden 101:21–22 – Ringen van Zion
Het koninkrijk van de Heer op aarde is soms vergeleken met
een tent die vastgezet wordt met pinnen, palen of haringen.
(Zie bijvoorbeeld Jesaja 54:2; Moroni 10:31.) Net als een tent
verschaft de kerk veiligheid en een toevlucht, en ze wordt
stevig op haar plaats gehouden door haar ringen (zie
LV 45:66–67; 82:14) – groepen heiligen die samenkomen om
elkaar te onderwijzen en te steunen. Ze verbreidt zich en
bedekt de aarde.

In Leer en Verbonden 101 heeft de Heer aangegeven dat niet
alle leden van de kerk zich in Jackson County (Missouri)
moesten verzamelen omdat er niet genoeg plaats zou zijn. In
plaats daarvan moesten de leden samenkomen in de ringen
van Zion. Die ringen zijn ook ‘heilige plaatsen’ waar kerk-
leden dezelfde zegeningen ontvangen als degenen die in Zion
zelf wonen. (Zie ook LV 115:5–6.)

Leer en Verbonden 101:30 – ‘De levensduur van
een boom’
President Joseph Fielding Smith heeft gezegd dat de mensen
tijdens het duizendjarig rijk ‘niet zullen sterven voordat ze
oud zijn. Kinderen zullen niet sterven, maar de leeftijd van
een boom bereiken. Jesaja zegt dat zij honderd jaar zullen
worden. [Zie Jesaja 65:20–22.] (De leer tot zaligmaking, deel 1,
pp. 86–87.) 

Liberty

Independence

Missouri

Clay
County

Ray County

Caldwell
County

Jackson County

Van Buren
County

De heiligen
overleven

de winter in
Clay County

Juli 1833: de vervolging begint; 
de gewelddadigheden blijven 
tot in november toenemen

November 1833: heiligen steken 
op hun vlucht de Missouri over

‘Op de grond lag een dun 
laagje sneeuw, en ik kon 
hun spoor gemakkelijk 
volgen door het bloed dat 
uit hun gehavende voeten 
op de stoppels van 
de geblakerde prairie 
druppelde.’

 

– Lyman Wight (History of the 
Church, deel 1, pp. 438–439)
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Leer en Verbonden 101:39–40 – Zout dat zijn
smaak verliest
Ouderling Carlos E. Asay, heeft als voormalig lid van het
Presidium der Zeventig tegen priesterschapsdragers gezegd:

‘Een beroemd chemicus heeft me verteld dat zout in de loop
der jaren zijn smaak niet verliest. De smaak gaat verloren
door vermenging en verontreiniging. Zo verdwijnt ook de
macht van het priesterschap niet met de jaren, het gaat
verloren door vermenging en verontreiniging.

‘Als een jongere of een oudere man zijn gedachten vermengt
met pornografische lectuur, verliest hij iets aan smaak. 

‘Als een priesterschapsdrager zijn uitspraken vermengt met
leugens of vloeken, verliest hij iets aan smaak.

‘Als een van ons de massa volgt en deelneemt aan onzedelijke
handelingen of gebruik van drugs, tabak, alcohol of andere
schadelijke stoffen, verliest hij iets aan smaak.’ (Ensign, mei
1980, p. 42.)

Leer en Verbonden 101:81–90 – De gelijkenis van
de vrouw en de onrechtvaardige rechter
Toen Leer en Verbonden 101 ontvangen was, smeekten de
kerkleiders om hulp van plaatselijke rechters. Jammer genoeg
hadden velen van hen deel uitgemaakt van de benden die de
heiligen aanvankelijk uit hun huizen hadden verdreven.
Vervolgens gingen ze naar gouverneur Dunklin van Missouri
en vroegen hem om de zaken te regelen. Hij stelde voor dat
ze een gedocumenteerd verslag maakten van wat er volgens
hen verkeerd was gegaan. Dat deden ze en ze gingen terug
naar de gouverneur. Toen deed hij weinig om hen te helpen.
Vijf jaar later werden de heiligen uit de staat Missouri
verdreven, en deden ze een beroep op de president van de
Verenigde Staten, Martin Van Buren. De profeet Joseph Smith
bepleitte zelf hun zaak bij hem. De profeet schreef: ‘Tijdens
mijn verblijf had ik een gesprek met Martin Van Buren, de
president, die me uiterst lomp behandelde, en hij luisterde
heel terughoudend naar onze boodschap waarover hij, toen
hij die had aangehoord, zei: “Heren, u bepleit een rechtvaardige
zaak, maar ik kan niets voor u doen”; en “Als ik het voor u opneem,
verlies ik de stem van Missouri.”’ (History of the Church, deel 4,
p. 80.)

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 101 en maak vier van de
volgende opgaven (A–G).

Maak de zinnen af

Maak aan de hand van Leer en Verbonden 101:1–9 de
volgende zinnen af:

1. De Heer stond de vervolging van de heiligen in Missouri
toe omdat . . .

2. Ondanks de fouten van de heiligen in Missouri is de Heer
van plan om . . .

3. Net als de profeet Abraham moeten de kerkleden . . .

4. Als leden van de kerk geen kastijding verdragen, kunnen
zij niet . . .

A

5. De heiligen in Missouri waren schuldig aan . . .

6. De heiligen in Missouri waren traag om naar God te
luisteren, dus Hij was . . .

7. Als het leven gemakkelijk is, luisteren sommige kerkleden
niet naar de Heer, maar als het leven moeilijk is . . .

8. Ondanks de fouten van de heiligen in Missouri zal de
Heer. . .

De wederkomst van Jezus Christus

In Leer en Verbonden 101 heeft de Heer bevestigd dat Zion
nog steeds gevestigd wordt, dat het goede op den duur over
het kwade zegeviert, en dat Hij naar de aarde terugkeert
om een millennium van rechtschapenheid in te luiden. Schrijf
vijf vragen op over de wederkomst van Christus en het
duizendjarig rijk die aan de hand van Leer en Verbonden
101:23–35 beantwoord kunnen worden. Noteer achter elke
vraag het antwoord en in welk vers dat te vinden is. 

Leg het symbool uit

In Leer en Verbonden 101:39–40 vergeleek de Heer zijn volk
met zout. Denk na over de verschillende manieren waarop
zout gebruikt wordt en beschrijf op welke twee manieren
kerkleden als zout moeten zijn. (Zie ook het onderdeel ‘De
Schriften begrijpen’ voor LV 101:39–40.)

Schrijf een hedendaagse gelijkenis

1. Schrijf, als je de gelijkenis van de edelman en de olijfbomen
in Leer en Verbonden 101:43–62 bestudeerd hebt, een
hedendaagse gelijkenis met dezelfde boodschap. Verwerk
daarin hedendaagse varianten op de volgende onderdelen:

2. Pas de gelijkenis van de edelman en de olijfbomen toe door
de volgende vragen te beantwoorden:

a. In welk opzicht kunnen kerkleden van jouw leeftijd
lijken op de dienstknechten in de gelijkenis?

Mensen
1. De wijngaard
2. Olijfbomen
3. De toren
4. De muur

Gebeurtenissen
1. De edelman
2. Dienstknechten
3. Wachters
4. De vijand

Plekken
1. De dienstknechten

moesten twaalf
olijfbomen planten

2. Wachters moesten
opletten of er gevaar
dreigde

3. Ze plantten de olijf-
bomen

4. Ze vroegen zich af of
ze in een periode van
vrede wel een wachter
nodig hadden

5. Ze werden nalatig en
ongehoorzaam

6. Een vijand verwoestte
de wijngaard

7. De edelman was boos
op zijn dienstknechten

8. De wijngaard werd
hersteld

9. Het bolwerk van de
vijand werd verwoest

D

C

B
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b. Wie zouden de wachters kunnen zijn?

c. Wat zou de toren kunnen voorstellen?

Wat nu?

De kerkleden waren niet gehoorzaam geweest. De Heer kon
ze daarom niet zegenen en tegen hun vijanden beschermen,
waardoor ze de vervolgingen moesten ondergaan. Wat moes-
ten ze doen? Leer en Verbonden 101:63–101 verschaft raad
voor de heiligen die uit Zion en hun huizen verdreven waren.
Vat de raad van de Heer samen als een lijst die onder de
leden van de kerk doorgegeven had kunnen worden. 

De grondwet van de Verenigde Staten

Noteer drie uitspraken over de grondwet van de Verenigde
Staten op grond van wat de Heer in Leer en Verbonden
101:77–80 heeft gezegd.

Beantwoord de oorspronkelijke vragen

In deze studiegids staat in de inleiding tot Leer en Verbon-
den 101 een citaat van de profeet Joseph Smith waardoor we
begrijpen wat hij voorafgaand aan het ontvangen van deze
openbaring van de Heer wilde weten. Vat de antwoorden van
de Heer op de twee zaken waarop de profeet het antwoord
niet wist, samen.

Hoewel de profeet Joseph Smith de noodzakelijke priester-
schapssleutels voor het bestuur van de kerk van Petrus,
Jakobus en Johannes had ontvangen voordat de kerk werd
georganiseerd (zie LV 27:12–13), openbaarde de Heer
naarmate het aantal leden groeide steeds meer over de
manier waarop de kerk moest worden georganiseerd en
bestuurd. In 1830 bestond bijvoorbeeld de algemene
leiding van de kerk uit de eerste ouderling en de tweede
ouderling van de kerk (Joseph Smith en Oliver Cowdery).
In 1832 werd het Presidium van de hogepriesterschap
georganiseerd (zie LV 81), en dat presidium werd in 1833
ook het Eerste Presidium van de kerk. Toen Leer en Ver-
bonden 102 werd gegeven, had de kerk ongeveer drie-
duizend leden – ongeveer de omvang van een ring in deze
tijd. Daarom gaf de Heer aanvullende openbaringen over
het bestuur van zijn groeiende kerk door de profeet Joseph
Smith aanwijzingen te geven over de organisatie van de
eerste hoge raad. 

Leer en Verbonden 102
Hoge raden en 

de discipline in de kerk

G

F

E

De eerste hoge raad van de kerk werd gepresideerd door
het Eerste Presidium en behandelde zaken die de hele kerk
betroffen. Toen er echter andere ringen werden georga-
niseerd, gaf de Heer openbaringen met betrekking tot een
‘presiderende hoge raad’ van de kerk (zie LV 107:33) – het
Quorum der Twaalf Apostelen – over zaken die de hele
kerk betroffen, terwijl elke ring een ‘vaste hoge raad’ had
(zie LV 107:36) die alleen zaken van de desbetreffende
ring behandelde.

In deze tijd wordt elke ring van de
kerk gepresideerd door een ring-
president en twee raadgevers, en ze
worden in hun taken geholpen door
een hoge raad – naar het voorbeeld
dat in Leer en Verbonden 102
is gegeven. President Stephen L.
Richards heeft, als lid van het

Quorum der Twaalf Apostelen en raadgever in het Eerste
Presidium, gezegd: ‘Het kenmerkende van ons kerk-
bestuur is het bestuur door raden.’ (Conference Report,
oktober 1953, p. 86.)

De Schriften begrijpen

Leer en Verbonden 102:2, 12–33 – ‘Ernstige
moeilijkheden [oplossen]’
Behalve het uitvoeren van de programma’s van de kerk is een
hoge raad het ringpresidium behulpzaam bij de disciplinaire
zaken van de kerk – volgens het voorbeeld in Leer en Verbon-
den 102. Aanvullende instructies worden gegeven in het
Handboek kerkbestuur. Er wordt een disciplinaire raad gehou-
den als een lid de evangeliebeginselen ernstig overtreedt,
bijvoorbeeld bij ontucht, overspel, homoseksuele handelingen,
abortus, criminele handelingen, afvalligheid of mishandeling
van partner of kinderen. Sommige disciplinaire raden worden
op wijk- of gemeenteniveau gehouden, maar ernstiger
gevallen worden gehouden op ring- of districtsniveau.
Het doel van die raden is de zondaar tot bekering brengen
door de verzoening van Jezus Christus, terwijl tegelijkertijd
de integriteit van de kerk en de bescherming van de leden
gehandhaafd blijft.

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 102 en maak opgave A en B. 

Een systeem ter ondersteuning 

Leer en Verbonden 102:9–11 gaat over de president van de
kerk. Het kan ook betrekking hebben op de president van
een ring. Wat gebeurt er volgens deze verzen als de president
een raad niet kan bijwonen?

Wat gebeurt er?

Vat op grond van Leer en Verbonden 102:13–29 samen wat er
in een disciplinaire raad gebeurt.

B

A
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De heiligen in Jackson County (Missouri) werden in 1833
ernstig vervolgd. In 1834 stuurden de kerkleden in
Missouri Parley P. Pratt en Lyman Wight naar Kirtland
(Ohio) om de profeet Joseph Smith te vragen om leiding
in hun situatie. Leer en Verbonden 103 werd gegeven toen
de twee mannen daar waren aangekomen en de profeet
verslag hadden uitgebracht. 

Hoewel de Heer in Leer en Verbonden 101 een aantal
redenen had gegeven waarom de vijanden van de heiligen
was toegestaan hen uit Zion te verdrijven, hadden de
leiders en de leden van de kerk toch nog vragen. Sommigen
wilden vooral weten of zij de belofte van de Heer in Leer
en Verbonden 101:55–60 konden vervullen, dat ‘de gehele
sterkte van [zijn] huis’ Zion zou gaan bevrijden. Het
laatste deel van Leer en Verbonden 103 is daarop het
antwoord, en de Heer gaf de profeet de bevoegdheid om te
organiseren wat we nu kennen als het Zionskamp – een
groep van 207 mannen, vergezeld van elf vrouwen en elf
kinderen, die optrokken onder leiding van de profeet
Joseph Smith en die bereid waren om voor de bevrijding
van Zion te vechten en hun leven te geven. 

Let bij je studie van Leer en Verbonden 103 vooral op wat
de Heer zei in het eerste deel van de openbaring, en dan
zal je duidelijk worden dat Zion niet door de kracht
van een leger bevrijd zou worden. Zion was verloren door
overtreding en het moest bevrijd worden door recht-
schapenheid. Hoewel deze openbaring raad bevatte voor de
eerste heiligen, voor hun tijd en hun omstandigheden,
hebben de beginselen erin ook betekenis voor ons. Wij
moeten Zion nog steeds herbouwen en we moeten ons als
volk voorbereiden, onder leiding van onze huidige pro-
feten, om alles wat met Zion te maken heeft, te vervullen.

Leer en Verbonden 103
Zal Zion bevrijd worden?

De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 103

Leer en Verbonden 103:15–16 – De Heer zal een
man als Mozes doen opstaan om Zion te bevrijden
In de Leer en Verbonden staat dat de president van de kerk
de man is die net als Mozes is. (Zie LV 28:2; 107:91.)

Leer en Verbonden 103:20 – De Heer zal bij
degenen zijn die Zion bevrijden en zal voor hen
uitgaan
Het is belangrijk erop te wijzen dat de tegenwoordigheid
van de Heer alleen met degenen is die het waardig zijn. (Zie
LV 100:13). Daaruit volgt dat deze openbaring vervuld zal
worden onder degenen die zich geestelijk op zo’n voorrecht
hebben voorbereid.

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 103 en maak drie van de
volgende opgaven (A–C).

Wat is er gebeurd? Wat zal er
gebeuren?

In Leer en Verbonden 103:1–14 sprak de Heer zowel over de
zonden van de vijanden van de heiligen als over die van
de heiligen zelf. Beantwoord de volgende vragen aan de hand
van wat er in deze verzen staat:

1. Wat deden de vijanden van de heiligen? Waarom stond de
Heer dat toe?

2. Wat zal er met de vijanden van de heiligen gebeuren?

3. Wat beloofde de Heer aan de heiligen als zij de geboden
onderhielden?

4. Waarvoor waarschuwde de Heer als zij de geboden niet
zouden onderhouden?

Vergelijk

In Leer en Verbonden 103:15–21 vergeleek de Heer de presi-
dent van de kerk met Mozes. (Zie ook LV 28:2; 107:91.) Noteer
op welke manieren de president van de kerk het volk van
God leidt ‘zoals Mozes’ dat deed.

Maak een wervingsposter

Toen Leer en Verbonden 103 was ontvangen, begonnen de
kerkleiders leden te werven voor het Zionskamp. Denk na
over wat er over het Zionskamp gezegd wordt in Leer en Ver-
bonden 103:22–36 en in de inleiding tot Leer en Verbonden
103 in deze studiegids, en stel je voor dat je in Kirtland (Ohio)
zitting hebt in een wervingscomité voor het Zionskamp. Maak
in je notitieboekje een ontwerp voor een poster waarmee je
mensen oproept om in dat bijzondere leger dienst te nemen.

C

B

A

Uitgestrekte arm (vs. 17) – Een symbolische uitdrukking
die betrekking heeft op de actieve betrokkenheid van God –
waarbij Hij zijn macht (gesymboliseerd door zijn arm) actief
gebruikt ten behoeve van zijn volk.
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In 1832, twee jaar voordat Hij de openbaring in Leer
en Verbonden 104 gaf, organiseerde de Heer de kerk-
leiders in Ohio en Missouri in een ‘verenigde orde’.
(Zie LV 82:11–12.) De verenigde orde was niet hetzelfde
als de wet van toewijding. Het was een manier om de
wet van toewijding in praktijk te brengen.

Economische moeilijkheden in Kirtland (Ohio) en de
vervolging in Missouri maakten het steeds moeilijker om
de verenigde orde doorgang te laten vinden zoals die
oorspronkelijk georganiseerd was. Terwijl de kerkleiders
overlegden wat ze moesten doen, gaf de Heer Leer en
Verbonden 104. In die openbaring nam Hij een aantal
belangrijke beginselen van de wet van toewijding opnieuw
door en reorganiseerde Hij de verenigde orde om tegemoet
te komen aan de problemen waarmee de kerk in die tijd
te kampen had – waaronder de splitsing van de leiders in
Missouri en Ohio in afzonderlijke orden, of organisaties.
Kerkleiders die deel uitmaakten van die eerste verenigde
orde hadden veel geleerd van die ervaring en waren voor-
bereid om de wet van toewijding op nieuwe manieren toe
te passen.

Momenteel organiseert de kerk geen verenigde orden zoals
in de begintijd. Nu komen we aan de financiële behoeften
van de kerk tegemoet door het betalen van tienden en
gaven, waaronder vastengaven. We helpen anderen door
de humanitaire inspanningen van de leden en met gelden
die de leden bijeenbrengen. De beginselen in Leer en
Verbonden 103 zijn op onze tijd van toepassing als wij
onze tiende en offergaven betalen ‘op [des Heren] eigen
wijze’ (LV 104:16).

Leer en Verbonden 104
‘Op mijn eigen wijze’

De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 104

Leer en Verbonden 104:13–18, 55–56 – Alle dingen
behoren toe aan de Heer
Ouderling Spencer W. Kimball heeft als lid van het Quorum
der Twaalf Apostelen het volgende verhaal verteld waarmee
hij illustreerde hoe we soms vergeten dat alles wat we hebben
van de Heer komt en aan Hem toebehoort:

‘Op een goede dag wilde een van mijn vrienden dat ik met
hem mee ging naar zijn boerderij. Hij opende het portier van
een nieuwe auto, gleed achter het stuur en zei: “Wat vind je
van mijn nieuwe auto?” We reden luxueus en airconditioned
door de provincie naar een bevallig, fraai huis, en niet zo’n
klein beetje trots zei hij: “Hier woon ik.” (. . .)

‘(. . .) Met een brede armzwaai pochte hij: “Vanaf dat bosje tot
aan het meer, tot aan die rotsformatie, de gebouwen van de
boerderij en alles wat er tussen ligt – het is allemaal van mij.
En de kudde in de wei – is ook van mij.” (. . .)

‘Dat is jaren geleden. Later zag ik mijn vriend op zijn doods-
bed tussen het luxueuze meubilair in zijn vorstelijke huis. (. . .)
Ik sprak op zijn begrafenis, en ik volgde de begrafenisstoet
vanaf het goede stuk land waarop hij aanspraak had gemaakt
naar zijn graf, een klein, langwerpig stukje land zo groot en
breed als een grote, zwaargebouwde man.

‘Kort geleden zag ik diezelfde boerderij, het graan was goud-
geel, de alfalfa groen, de katoen wit, zich klaarblijkelijk
onbewust van de man die het zijn bezit had genoemd.’ (Faith
Precedes the Miracle [1972], pp. 281–284.)

Leer en Verbonden 104:78–83 – ‘[Betaal] al uw
schulden’
President Heber J. Grant heeft gezegd: ‘Als er iets is dat vrede
en voldoening brengt in het menselijk hart en in het gezin,
is dat wel de tering naar de nering zetten, en als er iets
knagends en ontmoedigends is, dan is dat wel het hebben van
schulden en verplichtingen waaraan niet kan worden
voldaan.’ (Toespraak tijdens een vrouwenconferentie [6 april
1932] in Relief Society Magazine, mei 1932, p. 302.)

Looierij (vs. 20) – Werkplaats
waar van dierenhuiden leer
wordt gemaakt
Baten (vss. 64–65) –
Inkomsten, winst
Belenen (vs. 85) – Iets als
onderpand geven om zeker
te stellen dat het geleende
wordt teruggegeven

Geveinsd (vss. 4, 52) – Niet
gemeend, oneerlijk
Rentmeester (vss. 13, 56–57,
74, 77, 86) – Iemand die
ergens verantwoordelijk
voor is
Rentmeesterschap
(vss. 11–12, 20, 22, 24, 30, 32,
37, 40–41, 44, 54, 63, 68,
72–73) – De zaken waar-
voor een rentmeester verant-
woordelijk is
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De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 104 en maak drie van de
volgende opgaven (A–D)

Zoek kernwoorden

In Leer en Verbonden 104:1–10 heeft de Heer degenen die hun
verbonden verbreken, streng gewaarschuwd. Kies vijf woor-
den uit die verzen die volgens jou belangrijk zijn voor wat de
Heer gezegd heeft. Zet die vijf woorden in je notitieboekje en
leg uit waarom ze volgens jou belangrijk zijn. 

De manier van de Heer, deel 1

Veel mensen lijden aan en tekort aan voedsel, onderdak en
medische zorg – onder andere. En er bestaan veel ideeën over
de oplossing van die problemen. In Leer en Verbonden
104:11–18 heeft de Heer gezegd dat Hij een manier had om
die problemen op te lossen. 

1. Lees die verzen aandachtig en noteer in je notitieboekje:

a. Waarheden die volgens de Heer belangrijk zijn om te
begrijpen in de zorg voor de mensen in nood.

b. Gedrag dat, als meer mensen zich dat eigen zouden
maken, een belangrijke, positieve invloed zou hebben
op de huidige problemen.

c. Daden die het probleem zouden oplossen

2. Noteer ten minste drie manieren waarop de kerk ons de
mogelijkheid geeft om te doen wat de Heer in deze verzen
heeft aangeraden.

Maak een overzicht af

Hoewel de Heer de oorspronkelijke verenigde orde opnieuw
heeft ingesteld, veranderde Hij niets aan de eeuwige beginse-
len van toewijding en rentmeesterschap. In Leer en Verbon-
den 104:19–46 gaf de Heer aan een aantal broeders bijzondere
instructies met betrekking tot hun rentmeesterschap. Maak
in je notitieboekje een overzicht zoals hieronder en maak het
af aan de hand van Leer en Verbonden 104.

vss. 20–23

vss. 24–26

vs. 27

vss. 28–23

vss. 34–38

vss. 39–42

vss. 43–46

Leer en 
Verbonden 104 Persoon BelofteInstructies

C

B

A

De manier van de Heer, deel 2

Als mensen in de schulden raken, zoeken ze soms naar een
gemakkelijke, snelle of wonderbaarlijke manier om zich van
die slavernij te bevrijden. Ze kunnen zich ook depressief
voelen en beseffen dat het moeilijk is om grote schulden af te
betalen en dat het vele jaren kan duren. In Leer en Verbon-
den 104:78–83 gaf de Heer zijn manier om van schulden af te
komen – niet noodzakelijkerwijs de gemakkelijke of snelle
manier, maar wel de zekere manier. Leg in je notitieboekje uit
welke raad de Heer gaf om van schulden af te komen, en hoe
we die nu kunnen toepassen. 

In Leer en Verbonden 103:22–35 gaf de Heer opdrachten
voor de organisatie van het Zionskamp, een groep leden
die naar Missouri moest lopen en hulp moest bieden aan
de heiligen die uit hun huizen waren verdreven. (Zie de
inleiding tot LV 103 in deze studiegids, p. 117.)
Gouverneur Dunklin van Missouri had de kerkleiders
beloofd dat zijn staatsmilitie de heiligen zou helpen om
naar hun huizen, eigendommen en bedrijven terug te
keren. Ook gaf hij aan dat de heiligen misschien een eigen
leger nodig hadden om na hun terugkeer naar Jackson
County hun rechten te beschermen. Het Zionskamp zou
dat leger moeten zijn.

Onder druk van de vijanden van de heiligen veranderde
de gouverneur echter van gedachten wat betreft de hulp
die zijn militie de heiligen had moeten bieden. Tegen de
tijd dat hij tot dat besluit kwam, was het Zionskamp al op
weg naar Missouri. Na aankomst in Missouri vertelde
Parley P. Pratt, deelnemer aan het Zionskamp en later een
van de eerste apostelen van deze bedeling: ‘We hadden een
gesprek met de gouverneur die dadelijk erkende dat het
verzoek gerechtvaardigd was, maar ons openhartig vertelde
dat hij de wetten in dat opzicht niet durfde toepassen
uit angst dat er in het hele land een burgeroorlog zou ont-
branden en het op bloedvergieten zou uitlopen. Hij advi-
seerde ons om ter wille van de vrede onze rechten prijs te
geven en het land waarvan we verdreven waren, te
verkopen.’ (Autobiography of Parley P. Pratt [1985],
p. 94.)

De deelnemers aan het Zionskamp hadden honger en
dorst, slecht weer, ziekten, en onvoldoende beschutting
gehad op hun tocht van bijna 1600 kilometer. Het was
moeilijk voor hen om het op te geven na zoveel
inspanning en ontbering. De profeet Joseph Smith vroeg

Leer en Verbonden 105
Het Zionskamp

D
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de Heer om raad. Dat werd de openbaring in Leer en
Verbonden 105. In die openbaring gaf de Heer aan-
vullende informatie over de redenen waarom Zion op dat
moment niet zou worden bevrijd en wat er nog moest
gebeuren. De Heer vertelde de deelnemers aan het Zions-
kamp ook dat Hij hun offers aanvaardde en hen zou
zegenen voor wat ze bereid waren te doen. Een jaar later,
toen het Quorum der Twaalf Apostelen en het Eerste
Quorum der Zeventig werden georganiseerd, waren de
meesten daarvan mannen die aan het Zionskamp hadden
deelgenomen, die hun getrouwheid hadden bewezen en
die tijdens de mars veel tijd hadden gehad om van
de profeet Joseph Smith te leren en hem gade te slaan.

Zou jij je vrijwillig hebben aangemeld om 1600 kilometer
te lopen? Soms leren we het meeste als we vrijwillig
helpen bij moeilijke taken. De Heer had bijzondere
mannen nodig om de kerk te leiden. Het Zionskamp was
een gelegenheid om de meest getrouwen te beproeven wat
betreft hun vastbeslotenheid om met het werk te helpen.
Hoe worden toekomstige leiders in deze tijd voorbereid?

De Schriften begrijpen

Leer en Verbonden 105 – Inleiding; korte
geschiedenis van het Zionskamp
Toen de Heer de raad gaf om mannen voor het Zionskamp op
te roepen (zie LV 103), verspilden de leiders van de kerk
geen tijd aan voorbereidingen. Veel mensen in Kirtland (Ohio)
gaven zich moedig op als vrijwilliger voor iets wat heel
gevaarlijk leek – benden die de heiligen in Missouri wreed
behandeld hadden en dreigden dat weer te doen. Heber C.
Kimball, die geroepen zou worden als een van de eerste
apostelen van deze bedeling, gaf uitdrukking aan de gevoe-
lens van velen in die tijd: ‘We begonnen op 5 mei (1834),
en het was werkelijk een plechtige ochtend voor mij. Ik nam

afscheid van mijn vrouw, kinderen en vrienden, niet wetend
of ik hen in dit leven terug zou zien, omdat vijanden mijn
broeders en mij in dat gebied en in Missouri gedreigd hadden
dat ze ons zouden vernietigen en uitroeien.’ (Orson F. Whit-
ney, Life of Heber C. Kimball [1945], p. 40.) Degenen die in
Kirtland achterbleven, stemden toe om de gezinsleden van de
vrijwilligers te helpen.

Dat ‘leger van Israël’ (LV 105:26) begon begin mei aan hun
mars. Onderweg sloten zich daar nieuwe rekruten uit Ohio,
Michigan en Illinois bij aan. Ze hielden zich aan een militaire
routine: ze stonden om vier uur in de ochtend op en liepen
ongeveer 55 kilometer per dag. Ze deden ook militaire
oefeningen, maar anders dan bij de meeste legers het geval is,
namen ze ook tijd voor gebed, zang en evangeliestudie. 

Jammer genoeg beklaagden sommige mannen zich over hun
ontberingen en de beslissingen van hun leiders. Op een
bepaald moment liep de onenigheid zo hoog op dat de pro-
feet Joseph Smith waarschuwde dat ze voordat ze de vol-
gende dag het kamp verlieten, de tekens van het ongenoegen
van de Heer zouden waarnemen. De volgende dag was bijna
elk paard in het kamp ziek of kreupel. De profeet vertelde
hun toen dat de dieren onmiddellijk weer gezond zouden
worden als zij zich verootmoedigden, zich bekeerden en een
eenheid zouden vormen. Tegen de avond waren alle dieren
beter, behalve dat van een man die bittere gevoelens bleef
koesteren en de anderen probeerde op te stoken. 

Voor de meeste mannen van het Zionskamp was de omgang
met een profeet van God de geleden ontberingen waard.
Jaren later getuigde ouderling Wilford Woodruff als lid van
het Quorum der Twaalf Apostelen: ‘We hebben een ervaring
opgedaan die we nooit op een andere manier zouden opdoen.
We hadden het voorrecht om de profeet te zien, en we
hadden het voorrecht om samen met hem ruim anderhalf
duizend kilometer af te leggen, te zien hoe Gods Geest in hem
werkte, welke openbaringen van Jezus Christus hij ontving en
hoe die openbaringen in vervulling gingen.’ (Journal of
Discourses, deel 13, p. 158.)
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Fishing River

Over zijn ervaringen met het Zionskamp heeft president
Brigham Young gezegd: ‘Toen ik van die zending in Kirtland
terugkeerde, zei een broeder tegen mij: “Broeder Brigham,
in welk opzicht ben u wijzer geworden van deze tocht?” Ik
antwoordde: “Precies waarvoor we zijn gegaan; maar ik zou
de kennis die ik in deze periode heb opgedaan, niet willen
ruilen voor de hele Geauga County [de county waar hij
woonde]; want bezittingen en rijkdommen kunnen we niet
vergelijken met de waarde van kennis.”’ (Journal of Discourses,
deel 2, p. 10.)

Toen het Zionskamp in Missouri aankwam, waren hun
vijanden op een ontmoeting voorbereid. Toen ze bij de Fishing
River hun kamp opsloegen (waar de openbaring in LV 105
werd ontvangen), reed een groep inwoners van Missouri het
kamp binnen. De profeet Joseph Smith schreef daarover:
‘Vijf met geweren bewapende mannen reden ons kamp
binnen en zeiden dat we “voor de ochtend de hel zouden
zien”; en de eden die ze daarbij zwoeren, bevatten al het
kwaad van demonen. Ze zeiden dat er zestig mannen uit
Richmond (Ray County) in aantocht waren en nog eens
zeventig uit Clay County om zich aan te sluiten bij de bende
uit Jackson County, die gezworen hadden ons totaal uit te
roeien.’ (History of the Church, deel 2, pp. 102–103.) De profeet
troostte de leden van het Zionskamp echter met de belofte
dat de Heer hen zou beschermen. Korte tijd later stak er een
hevige storm op. Omdat velen van het Zionskamp echter
beschutting vonden in een oude, nabijgelegen baptistenkerk,
werd het plan van de bende gedwarsboomd en ze gaven hun
pogingen om tegen het ‘mormoonse leger’ te vechten op.

Sommigen waren teleurgesteld over de openbaring van de
Heer in Leer en Verbonden 105 dat ze niet moesten vechten,
en ze mopperden tegen de profeet en de Heer. Als gevolg
daarvan kwam er onder deelnemers aan het kamp een
cholera-epidemie. Er stierven veertien mensen, waaronder
enige mensen die trouw waren gebleven. Soms moeten
de rechtvaardigen ook lijden als er slechte mensen onder hen
zijn. De profeet Joseph Smith beloofde dat de plaag zou
ophouden als de opstandige mensen nederig zouden worden
en zich zouden bekeren. Zijn woorden gingen in vervulling.

Het Zionskamp heeft dan misschien niet bereikt wat sommige
leden hadden gedacht, maar zoals de Heer in Leer en Verbon-
den 105:19 heeft gezegd, heeft het gediend ‘ter beproeving
van hun geloof’. Sommigen doorstonden de proef niet en
verlieten de kerk, terwijl degenen die trouw waren, door hun
ervaring werden gesterkt. Negen van de eerste twaalf

apostelen in deze bedeling waren lid van het Zionskamp, en
ook de eerste zeven presidenten van de Zeventig en de
andere 63 leden van het Eerste Quorum der Zeventig. Het ziet
ernaar uit dat de Heer die ervaring heeft gebruikt om te laten
zien wie er trouw waren en wie Hij kon vertrouwen. (Zie ook
LV 105:35.)

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 105 en maak twee van de
volgende opgaven (A–D).

Maak een lijstje

1. In Leer en Verbonden 105:1–6 sprak de Heer over de
overtredingen van ‘mijn volk (. . . .), over de kerk als geheel
gesproken en niet over de afzonderlijke leden’, waardoor
destijds voor hen de opbouw van Zion niet zichtbaar was.
Bestudeer deze verzen en noteer wat het volk volgens de
Heer niet deed. Leg uit wat wij volgens jou in deze tijd in
de kerk doen om de zaak van Zion vollediger te vestigen. 

2. In de verzen 9–12 en 31 vertelde de Heer verder wat de
kerkleden nodig hadden om Zion voort te brengen. Het
was niet zozeer iets wat ze hadden gedaan, maar iets wat
ze nog hadden nagelaten. Leg uit wat de kerk moest doen.

3. Leg aan de hand van deze verzen uit wat jij doet, of wat
je denkt te moeten doen om de zaak van Zion te helpen
vestigen.

Geef een voorbeeld

Geef een voorbeeld van de manier waarop het beginsel in
Leer en Verbonden 105:6 in jouw leven of in dat van iemand
anders werkzaam is geweest.

Wat zou jij tegen hen zeggen?

Stel dat je de kans had om met de volgende drie leden van
het Zionskamp te spreken. (Het is misschien handig om
de korte geschiedenis in het onderdeel ‘De Schriften begrijpen’
nog eens door te nemen.) Denk er eerst over na wat elk van
hen gezegd kan hebben toen de profeet hun vertelde wat de
Heer in Leer en Verbonden 17–19 heeft gezegd. Schrijf dan
op wat je tegen ieder van hen zou zeggen.

Het Zionskamp

C

B

A
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1. Een vader van middelbare leeftijd die gefrustreerd is omdat
hij zich verraden voelt door zijn leiders en omdat hij ruim
anderhalf duizend kilometer voor niets heeft gelopen.

2. Een bejaard lid dat het moeilijk vond maar altijd bereid
was om te doen wat van hem gevraagd werd en dankbaar
is dat hij het heeft meegemaakt.

3. Een ongetrouwde jongeman – pas lid van de kerk gewor-
den – die een beetje ontmoedigd is door de manier waarop
sommige leden van het kamp zich tijdens de tocht hebben
gedragen en die zich afvraagt of hij wel in deze nieuwe
kerk moet blijven.

Wat wel en wat niet

1. Maak twee lijstjes aan de hand van Leer en Verbonden
105:23–40. Zet in het eerste lijstje wat de heiligen ‘in de
omstreken’ (Missouri) volgens de Heer moesten doen.
Noteer in het tweede lijstje wat ze volgens Hem niet
moesten doen.

2. Kies een punt uit de lijstjes en leg uit waarom dat nog
steeds op de kerk van toepassing is. 

De profeet Joseph Smith bezocht begin 1834 diverse
gemeenten van de kerk om mannen op te roepen aan het
Zionskamp deel te nemen en er geld voor in te zamelen.
In die periode verbleef hij in Freedom (New York), samen
met de oudste broer van Oliver Cowdery, Warren, die
in 1831 lid van de kerk was geworden. Later, te midden
van wat de profeet beschreef als een buitengewoon drukke
maand (zie History of the Church, deel 2, p. 170),
ontving hij de openbaring in Leer en Verbonden 106,
bestemd voor Warren Cowdery.

Denk tijdens het lezen van Leer en Verbonden 106 na over
jouw roepingen en in welk opzicht de woorden die de
Heer tot Warren sprak in verband met diens roeping, ook
op jou in jouw roepingen van toepassing kunnen zijn.

Leer en Verbonden 106
‘Als een dief in de nacht’

D

De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 106

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 106 en maak twee van de
volgende opgaven (A–C).

Een zendingsoproep

1. Waartoe werd Warren Cowdery in Leer en Verbonden 106
door de Heer geroepen?

2. Kun je uit wat de Heer zei, opmaken waarom die roeping
belangrijk was?

3. Noteer wat broeder Cowdery in die openbaring troostrijk
en bemoedigend kan hebben gevonden. Kies twee punten
uit je lijstje en leg uit waarom die hem tot steun geweest
kunnen zijn. 

Pas het toe op jezelf

Beschrijf twee manieren waarop Leer en Verbonden 106 van
toepassing kan zijn op jou en op de roepingen die jij in de
kerk ontvangt.

Let op het verschil

In Leer en Verbonden 106:4–5 sprak de Heer over twee ver-
schillende groepen mensen en over zijn wederkomst. Welke
twee groepen zijn dat? Wat is in verband met de wederkomst
het verschil daartussen? 

Wat weet je van het priesterschap? Bijvoorbeeld: welke
macht en bevoegdheden heeft de Aäronische priesterschap
in vergelijking met de Melchizedekse priesterschap?

Leer en Verbonden 107
Een openbaring 

over het priesterschap

C

B

A

IJdelheid (vs. 7) – Verlangen
naar zaken die geen eeuwige
waarde hebben

Omgordt uw lendenen
(vs. 5) – Bereid u voor
Scepter (vs. 6) – Staf of stok
als symbool van bestuurs-
bevoegdheid
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Wat zijn de verschillende ambten in elk priesterschap
en hoe zijn ze georganiseerd? Waarom is het priesterschap
noodzakelijk?

De antwoorden op veel vragen over het priesterschap kun
je vinden in Leer en Verbonden 107. Deze openbaring
werd aan het Quorum der Twaalf Apostelen gegeven, kort
nadat ze in 1835 geroepen waren. (Een opsomming van
die eerste apostelen in deze bedeling is te vinden in het
‘Getuigenis der twaalf apostelen van de waarheid van het
boek der Leer en Verbonden’, voorin de Leer en Verbon-
den.) Deze mannen waren naar de profeet Joseph Smith
gegaan omdat ze meer inzicht wilden in hun roeping
om de priesterschap van de kerk en het werk van de Heer
op aarde te besturen. Deze openbaring is eigenlijk
een handboek voor de priesterschap in deze bedeling.

De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 107

Leer en Verbonden 107:1, 6 – Het Levitisch
priesterschap
In de tijd van Mozes werd het Melchizedeks priesterschap
van de Israëlieten afgenomen en ze behielden alleen het
lagere (of Aäronisch) priesterschap. (Zie LV 84:23–26.) Dat
priesterschap werd alleen bevestigd op mannen van de stam
van Levi – daarom werd het ook het Levitisch priesterschap
genoemd. Zoals in Leer en Verbonden 107:1 staat, zijn de
rechten en bevoegdheden van het Levitisch priesterschap
onderdeel van het Aäronisch priesterschap.

Leer en Verbonden 107:5 – Het priesterschap is
groter dan elk van de ambten die ertoe behoren
Ouderling Bruce R. McConkie heeft als lid van het Quorum
der Twaalf Apostelen gezegd:

‘Het priesterschap is groter dan elk van de ambten die ertoe behoren.
Geen enkel ambt voegt enige macht, waardigheid of bevoegdheid aan
het priesterschap toe. Alle ambten ontlenen hun rechten, voorrechten,
kenmerken en machten aan het priesterschap. Dit beginsel kan
voorgesteld worden door een cirkel in segmenten te verdelen.
Het priesterschap is de cirkel; de segmenten van de cirkel zijn
de roepingen of ambten in het priesterschap. Iedereen die een
ambt heeft in een segment van de cirkel moet de macht van
de hele cirkel bezitten. Niemand kan een ambt in het priester-
schap bekleden zonder eerst priesterschapsdrager te zijn.

De reizende hoge raad
(vs. 38) – Het Quorum der
Twaalf Apostelen
Evangelisten (vs. 39) –
Patriarchen
Aartsengel (vs. 54) – Een
engel van de hoogste orde

Bediening (vss. 12, 20) –
Leiden en besturen
Sleutels (vss. 15–16, 18, 20,
35, 70, 76) – Het recht om te
presideren en te leiden
Middelaar (vs. 19) – Iemand
die probeert twee personen
of groepen die van mening
verschillen, op een vreed-
zame manier tot elkaar te
brengen

‘Daarom wordt dat priesterschap bevestigd op mannen die het
waardig zijn, en dan worden ze geordend tot ambten in het
priesterschap; en daarom worden alle ambten in het priester-
schap en in de kerk met name aangeduid als aanhangsels van
het priesterschap; wat betekent dat ze voortkomen uit
het priesterschap, eraan toegevoegd zijn, en in belangrijkheid
minder zijn dan het priesterschap. (. . .)

‘Daarbij is er geen bevordering van het ene ambt naar het
andere binnen het Melchizedeks priesterschap. Elke ouderling
draagt net zoveel priesterschap als een apostel of de president
van de kerk, hoewel deze laatstgenoemde beambten in het
koninkrijk grotere bestuursfuncties hebben.’ (Mormon Doctrine,
pp. 595–596.) 

Leer en Verbonden 107:15–17, 68–73 – ‘Een
letterlijke afstammeling van Aäron’
President Joseph Fielding Smith heeft gezegd: ‘Er zijn mannen
in de kerk die door een patriarch gezegend zijn en die
afstammelingen van Levi bleken te zijn. Ze hebben echter het
ambt van bisschop niet opgeëist omdat in de openbaring
daarover gezegd wordt: rechtstreekse afstammeling van
Aäron, niet van Levi. Kennelijk zijn veel mannen afstamme-
lingen van Levi, maar niet van Aäron’. (De leer tot zaligmaking,
deel 3, p. 85.)

Leer en Verbonden 107:23–38 – Quorums die
‘in gezag en macht gelijk’ zijn
In Leer en Verbonden 107:24 zegt de Heer dat het Quorum
der Twaalf Apostelen bij de dood van de president van de
kerk ‘in gezag en macht gelijk’ is aan het Eerste Presidium.
Dat komt omdat zij profeten, zieners en openbaarders zijn
en de sleutels van Gods koninkrijk op aarde dragen. Zoals
echter in vers 33 staat, werken de twaalf apostelen ‘op
aanwijzing’ van het Eerste Presidium. 

De leden van de quorums der Zeventig zijn ‘gelijk aan (. . .)
[de] twaalf’ (LV 107:26). Let erop dat er niet in de Schriften
staat dat ze net zoveel macht hebben als de twaalf apostelen,
want de leden van de Zeventig dragen niet de sleutels van
Gods koninkrijk op aarde. Ze zijn echter algemene autori-
teiten, net als de twaalf apostelen en het Eerste Presidium.
Als zodanig werken zij ‘op aanwijzing van de Twaalf’ (vs. 34),
zijn ze in de kerk gelijk in bevoegdheid (vandaar de naam
‘algemene autoriteit’). In die hoedanigheid kunnen ze helpen
‘bij heb opbouwen van de kerk en het regelen van al haar
aangelegenheden’ van de kerk over de hele wereld te regelen
(vs. 34).

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 107 en maak vijf van de
volgende opgaven (A–H).

Verwerf meer inzicht

Waarom wordt volgens Leer en Verbonden 107:1–4 het hogere
priesterschap het Melchizedeks priesterschap genoemd?

A
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Schrijf een quiz

Schrijf aan de hand van wat je in Leer en Verbonden 107:1–20
te weten bent gekomen een quiz van acht vragen waarmee
je de kennis van het Aäronisch en het Melchizedeks priester-
schap peilt. Zet achter elke vraag het antwoord en het vers
waar het in staat.

Maak een overzicht

Orden wat je in Leer en Verbonden 107 leert over ambten in
het priesterschap en de quorums. Maak in je notitieboekje
een overzicht zoals je hieronder ziet en vul in wat je uit de
aangegeven verzen leert:

Leg uit hoe belangrijk het is

Hoe worden volgens Leer en Verbonden 107:27 beslissingen
genomen in de leidinggevende quorums van de kerk. Waarom
zou het belangrijk zijn dat we dat beginsel begrijpen?

Alsof je daar was

In Leer en Verbonden 107:41–57 heeft de Heer verteld over
Adam en zijn familie. Beantwoord de volgende vragen: 

1. Welke functie had Adam als patriarch?

2. In welk opzicht is dat te vergelijken met de functie van een
huidige patriarch?

E

D

De president van de kerk
(zie LV 107:8–9, 65–67, 82,
91–92)

Het Quorum der Twaalf
Apostelen (zie vss. 23–24,
27–28, 30–31, 33, 35, 58)

Hogepriesters (zie vss. 10,
12, 17)

Bisschoppen (zie vss. 13–17,
68–76, 87–88)

Het Eerste Presidium
(zie vss. 21–22. 27, 33, 78–79)

De Zeventig (zie vss. 25–28,
30–31, 34, 38, 93–96)

Ouderlingen (zie vss. 10–12,
60, 89–90)

Priesters (zie vss. 10, 61,
87–88)

Diakenen (zie vss. 10, 62–63,
85)

Leraren (zie vss. 10, 62–63,
86)

C

B Geef voorbeelden

In Leer en Verbonden 107:85 staan de taken van een quorum-
president diakenen. Geef voor elk van de vier belangrijkste
taken die in dat vers genoemd worden – presideren, zitting
hebben in een raad, onderwijzen en opbouwen – een voor-
beeld van wat een quorumpresident diakenen kan doen om
die taak te vervullen.

Jouw ervaring

In Leer en Verbonden 107:91–92 wordt de functie van de
president van de kerk beschreven. Schrijf iets over een erva-
ring die je hebt gehad toen je de waarheid van een van de
begrippen in deze verzen ontdekte.

De taak van ‘eenieder’

Vat in je notitieboekje Leer en Verbonden 107:99–100 samen
en leg daarbij de nadruk op wat volgens de Heer de taak is
van elke man, en op zijn waarschuwing.

In Leer en Verbonden 107:99–100 wordt priesterschaps-
dragers aangeraden om zich actief van hun plichten op de
hoogte te stellen. Lyman Sherman was een voorbeeld
van iemand die deze raad opvolgde. Hij nam deel aan het
Zionskamp, was een van de eerste mannen die in deze
bedeling geroepen werd als een van de zeven presidenten
van de Zeventig, en hij werd geroepen, maar (door zijn
vroegtijdige dood) nooit geordend als lid van het Quorum
der Twaalf Apostelen. Omdat hij de Heer wilde dienen,
ging broeder Sherman naar de profeet Joseph Smith om
zich van zijn taak op de hoogte te stellen. De openbaring
in Leer en Verbonden 108 was het antwoord van de Heer.

Denk tijdens het lezen van Leer en Verbonden 108 na in
welk opzicht de raad van de Heer aan broeder Sherman
van toepassing is op iedereen die de Heer wil dienen. Zou
je willen dat wat er tegen broeder Sherman gezegd is, ook
tegen jou gezegd werd?

Leer en Verbonden 108
‘Versterk uw broeders’

H

G

F
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De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 108 en maak opgave A of B.

Leg uit

Zet de volgende zinsneden in je notitieboekje en leg uit wat
ze betekenen en hoe je ze kunt toepassen: 

1. ‘Laat uw ziel gerust zijn’ (LV 108:2; zie ook vs. 1)

2. ‘Weersta mijn stem niet langer’

3. ‘Wees voortaan stipter in het nakomen van uw beloften’
(vs. 3)

4. ‘Wacht geduldig’ (vs. 4)

5. ‘Dan zult u (. . .) worden gerekend’ (vs. 4)

Stel een doel

In Leer en Verbonden 108:7 gaf de Heer aan Lyman Sherman
de raad om anderen op vier manieren te sterken. Noteer
die vier manieren in je notitieboekje. Zet bij elk daarvan een
duidelijk, persoonlijk doel om anderen te sterken, vertel wat
je van plan bent en hoe je het gaat doen.

Heb je wel eens een inwijding van een tempel bijgewoond?
Wat zou er in een gebed voor de inwijding van een tempel
gezegd worden? In Leer en Verbonden 109 staat het gebed 

dat de profeet Joseph
Smith uitsprak bij de
inwijding van de eerste
tempel in deze bedeling –
de Kirtlandtempel. Vóór
de inwijding schreef hij
dat gebed door de geest
van inspiratie, en tijdens
de inwijdingsdiensten las
hij het voor. Daarmee
stelde hij een voorbeeld

dat sindsdien is nagevolgd. De gebeden voor alle tempel-
inwijdingen worden onder inspiratie voorbereid en
voorgelezen door algemene autoriteiten die aangewezen
worden om de inwijding te verrichten.

Leer en Verbonden 109
De inwijding 

van de Kirtlandtempel

B

A

Het gebed in Leer en Verbonden 109 is ook een voorbeeld
van het taalgebruik in dergelijke gebeden.

De Kirtlandtempel was van belang in de geschiedenis van
de kerk en van de wereld. In die tempel openbaarde de
Heer aan de profeet Joseph Smith en Oliver Cowdery de
priesterschapssleutels voor het heil van de hele mensheid –
sleutels waardoor de verlossende verordeningen de
levenden en de doden ter beschikking werden gesteld.

Met de inwijding van de Kirtlandtempel gingen prachtige
geestelijke manifestaties gepaard. Sommigen die daar
aanwezig waren, zagen de apostelen Petrus en Johannes,
en veel anderen zagen engelen. De profeet Joseph Smith
heeft opgeschreven dat broeder George A. Smith tijdens
een dienst in de tempel op de avond van de inwijding
‘opstond en begon te profeteren, toen een geluid als het
geruis van een machtige wind werd gehoord en de tempel
vervulde, en alle aanwezigen tegelijkertijd opstonden,
daartoe bewogen door een onzichtbare macht; velen
begonnen te spreken in talen en te profeteren; anderen
zagen heerlijke visioenen; en ik zag dat de tempel vol was
met engelen, wat ik de aanwezigen vertelde. De mensen
uit de buurt kwamen toegestroomd (omdat ze binnen een
ongewoon geluid hoorden en zagen hoe een helder licht
als een kolom van vuur op de tempel rustte), en ze waren
stomverbaasd over wat er gebeurde.’ (History of the
Church, deel 2, p. 428.)

Tijdens de inwijding van de tempel zong het koor ‘Gods
Geest brandt in ’t harte’ (lofzang 2) dat voor die gelegen-
heid door W.W. Phelps was geschreven. Die lofzang is nog
steeds onderdeel van de tempelinwijdingen. 

Let bij het lezen van Leer en Verbonden op belangrijke
leringen in verband met de tempel en de laatste dagen.

De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 109

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 109 en maak twee van de
volgende opgaven (A–D).

Zegeningen van de tempel

In Leer en Verbonden 109:11 bad de profeet de Heer om de
beloofde zegeningen over de heiligen uit te storten. Leg bij elk
van de volgende verzen of groepen verzen uit om welke

A

Bewaard (vs. 71) – 
In de herinnering blijven
Serafs (vs. 79) – Engelen

De wet verzegelen (vs. 38,
46) – Getuigen van de
waarheid
Gramschap (vs. 52) –
Verontwaardiging, gerecht-
vaardigde boosheid
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zegening de profeet bad voor de hele kerk: Leer en Verbonden
109:12, 13, 14–15, 21, 22–23, 25–30, 35, 38. Dit zijn slechts
enkele zegeningen die verbonden zijn met de aanbidding in
de tempel.

Bidden voor anderen

1. Noteer voor welke personen en groepen de profeet Joseph
Smith bad in Leer en Verbonden 109:47–72.

2. Verbaas je je dat de profeet bad voor iemand die jij
genoteerd hebt? Leg dat uit.

3. Kies twee van de personen of groepen uit je lijst van wie
je vindt dat je voor ze moet bidden. Leg uit waarom dat
volgens jou belangrijk is. 

Geef een voorbeeld

Geef een voorbeeld van de manier waarop iets in Leer en
Verbonden 109:54–67 in vervulling is gegaan sinds de profeet
Joseph Smith dat gebed opzond. Jouw voorbeeld kan aan-
tonen hoe een van zijn smeekbeden gedeeltelijk in vervulling
is gegaan.

Leg uit

1. Wat zou jij zeggen tegen vrienden of vriendinnen die geen
lid van de kerk zijn als ze vragen waarom zij na de inwij-
ding de tempel niet in kunnen gaan?

2. Welke verzen in Leer en Verbonden 109 zouden daarbij een
hulpmiddel voor je kunnen zijn?

In zijn inwijdingsgebed zei
de profeet Joseph Smith
dat de heiligen de Kirtland-
tempel hadden gebouwd
opdat de Heer een plaats
zou hebben ‘om Zich aan
zijn volk te vertonen’
(LV 109:5). In Leer en
Verbonden 110 staat een
vervulling van dat verzoek;
de Heer verscheen en zei
dat Hij de tempel als de

zijne aanvaardde. Drie andere hemelse boodschappers
verschenen kort na de Heiland. Zij herstelden belangrijke
priesterschapssleutels door die te verstrekken aan de
profeet Joseph Smith en Oliver Cowdery.

Leer en Verbonden 110
De Heer verschijnt 

in de Kirtlandtempel en er 
worden sleutels hersteld

D

C

B

De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 110

Leer en Verbonden 110:2 – De kansels van de
tempel
Op de tekeningen zie je het interieur van de Kirtland-tempel.
Let erop dat de Heiland aan de profeet Joseph Smith en
Oliver Cowdery verscheen op de kansel aan de westkant van
de tempel. Op de tekening zie je de kansel en zijn unieke
constructie. Het waren zitplaatsen voor de presiderende
functionarissen van de kerk. Daar zaten zij tijdens bijzondere
bijeenkomsten en tijdens de inwijding van de tempel.

Leer en Verbonden 110:11 – Mozes en de
vergadering van Israël
Van tijd tot tijd heeft de Heer leden van het huis van Israël
verstrooid of uit het Heilige Land weggevoerd en over de
hele wereld verspreid. De tien stammen, die overwegend in
het noordelijke koninkrijk van Israël woonden, werden in
721 v. C. door de Assyriërs in ballingschap weggevoerd. De
stammen van Juda en Benjamin in het zuidelijke koninkrijk
van Juda, met de overgeblevenen van andere stammen
die daar woonden, werden in de tijd van Lehi door Babylon
gevangen genomen en na de opstanding van Jezus Christus
opnieuw verstrooid door de Romeinen. Ouderling Bruce R.
McConkie heeft als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen
uitgelegd dat Israël is verstrooid ‘omdat zij het evangelie
verwierpen, het priesterschap bezoedelden, de kerk in de
steek lieten en het koninkrijk verlieten. (. . .) Israël werd ver-
strooid vanwege afvalligheid. De Heer, in zijn toorn vanwege
hun goddeloosheid en opstandigheid, verstrooide hen onder
de niet-Joden onder alle volken van de aarde.’ (A New Witness
for the Articles of Faith, p. 515.)

Kleine
vergader-
ruimten Trap

Een kansel in 
elke belangrijke
vergaderruimte

Tekening van 
de westkant, 
met kansel, 
avondmaalstafel
en ramen

Klokken-
toren

Begiftiging (vs. 9) –
Geestelijk geschenk
Bedeling (vs. 16) – Periode
waarin het evangelie aan
de mensheid wordt gegeven

Sluier (vs. 1) – Bedekking,
iets dat iets verborgen houdt
Voorspraak (vs. 4) – Ver-
dediger, iemand die de zaak
van iemand anders bepleit
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Na de verschijning van de Heiland aan de profeet Joseph
Smith en Oliver Cowdery in de Kirtlandtempel, verscheen
de profeet Mozes uit het Oude Testament. Hij herstelde de
sleutels van de vergadering van Israël, met de tien verloren
stammen, en voegde die toe aan de zegeningen van het
herstelde evangelie. President Spencer W. Kimball heeft
gezegd dat ‘de vergadering van Israël is het toetreden tot de
ware kerk en (. . .) komen tot de kennis van de ware God.’
(Teachings of Spencer W. Kimball, p. 439.)

Leer en Verbonden 110:12 – Wie was Elias? Welke
sleutels heeft hij gebracht?
‘Elias’ is een titel voor een boodschapper die de weg voor-
bereidt. Het is niet duidelijk van welke Elias er in Leer en
Verbonden 110 sprake is.

De sleutels die Elias bracht, hebben te maken met de zege-
ningen die de Heer aan Abraham beloofd had – en die alleen
in hun volheid door middel van de tempelverordeningen
ontvangen kunnen worden . Hij droeg dus ‘de bedeling van
het evangelie van Abraham over’ (LV 110:12).

Leer en Verbonden 110:13–15 – De komst van Elia
In de laatste verzen van het Oude Testament staat de belofte
van de Heer dat Hij Elia zou zenden om de macht te her-
stellen die familieleden aan elkaar verbindt. (Zie Maleachi
4:5–6; zie ook 3 Nephi 25; LV 2.) Bovendien zei Hij dat het, als
dat niet zou gebeuren, voor iedereen ernstige gevolgen zou
hebben. Met de gedachte aan die belofte houden veel joden
als onderdeel van de viering van het joodse Pasen aan tafel
een plaats vrij voor Elia, en doen ze op een bepaald moment
van de plechtigheid hun deur open om Elia symbolisch
binnen te laten. Het is interessant om te weten dat het Pasen
was toen Elia op 3 april 1836 in de Kirtlandtempel verscheen. 

De profeet Joseph Smith heeft gezegd dat de heiligen door de
sleutels die Elia heeft hersteld heilanden op de berg Zion
kunnen worden: ‘Hoe worden zij heilanden op de berg Zion?
Door hun tempels te bouwen, hun doopvonten op te richten,
en door te gaan alle verordeningen, dopen, bevestigingen,
wassingen, zalvingen, wijdingen en verzegelbevoegdheden
op hun hoofd te ontvangen ten behoeve van al hun overleden
voorouders, en hen te verlossen opdat zij in de eerste
opstanding mogen voortkomen en met hen verhoogd mogen
worden tot tronen en heerlijkheden; en daarin ligt de keten
die het hart van de vaderen aan de kinderen, en dat van de
kinderen aan hun vader bindt, waardoor de zending van
Elia vervuld wordt.’ (History of the Church, deel 6, p. 184.)

President Joseph Fielding Smith heeft gezegd: ‘Door de macht
van dit priesterschap dat door Elia [is] verleend, kunnen
man en vrouw aan elkaar worden verzegeld, ofwel trouwen
voor de eeuwigheid; kunnen kinderen voor eeuwig aan hun
ouders worden verzegeld; aldus wordt het gezin eeuwig
en kan de dood de gezinsleden niet meer van elkaar scheiden.
Dit is het grote beginsel waardoor de wereld van de algehele
verwoesting zal worden gered.’ (De leer tot zaligmaking, deel 2,
p. 109.)

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 110 en maak twee van de
volgende opgaven (A–D).

Maak een overzicht

Breng de vier verschijningen in Leer en Verbonden 110 onder
in een overzicht zoals je hieronder ziet. Vul het in met wat je
uit die afdeling te weten komt.

Belangrijke woorden en zinnen

Leg het belang uit van elk van de volgende zinnen over het
bezoek van de Heiland in Leer en Verbonden 110:1–10:

1. ‘De sluier werd van ons verstand weggenomen’ (vs. 1)

2. ‘Ik ben uw voorspraak’ (vs. 4)

3. ‘Heft uw hoofd op en verheugt u’ (vs. 5)

4. ‘Ik zal Mij (. . .) aan mijn volk bekendmaken’ (vs. 7)

5. ‘[Bezoedelt] dit heilig huis niet’ (vs. 8)

6. ‘Het hart van duizenden (. . .) zal zich grotelijks verheugen’
(vs. 9)

De vervulling

Leg uit hoe de profetie in Leer en Verbonden 110:9–10 in onze
tijd in vervulling is gegaan. Vertel ook hoe die vervulling jou
tot zegen is geweest.

Deuren open doen voor wat?

Mozes, Elias en Elia hebben priesterschapssleutels over-
handigd aan de profeet Joseph Smith en aan Oliver Cowdery.
De term sleutels is een symbool voor het begrip dat met die
bevoegdheid de toegang tot bepaalde zegeningen gesloten of
geopend wordt. Welke zegeningen en mogelijkheden zijn
de kerk en de wereld ter beschikking gesteld als gevolg van
het feit dat de sleutels in de Kirtland-tempel hersteld zijn?
(Zie LV 110.)

D

C

B

Wie verscheen er?Verzen Wat zei hij en
wat deed hij?

Waarom is wat 
hij zei en deed 
zo belangrijk?

A
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William Burgess ging naar Kirtland (Ohio) en beweerde
dat hij wist waar een grote som gelds in Salem (Massa-
chusetts) te vinden was. In een poging tot een oplossing
te komen voor de financiële problemen van de kerk die een
gevolg waren van de vervolging in Missouri en de bouw
van de Kirtlandtempel, had de profeet Joseph Smith samen
met anderen in Salem een ontmoeting met Burgess om die
verborgen schat te verkrijgen. Toen ze daar aankwamen,
leek Burgess zich niet te kunnen herinneren waar die
schat was. (Zie B.H. Roberts, A Comprehensive
History of the Church, deel 1, p. 411.) Van de manier
waarop de Heer bij die gelegenheid de oprechte maar
dwaze hoop van de profeet aanpakte, kunnen we te weten
komen hoe Hij met ons handelt. 

De Schriften begrijpen

Leer en Verbonden 111:2 – Welke schat had de
Heer in Salem voor de kerk?

De Heer zei tegen de profeet Joseph
Smith en de mannen die met hem
mee waren gegaan naar Salem
(Massachusetts), dat de schat daar
zou bestaan uit de zielen die zij tot
Christus konden brengen. Vijf jaar
later, in 1841, kreeg Erastus Snow
(die later apostel werd), een kopie
van de openbaring in Leer en Ver-

bonden 111 mee op zending naar Salem. Hyrum Smith zei
tegen hem dat het tijd werd dat de openbaring in vervulling
ging. Broeder Snow bleef daar ruim een jaar en doopte meer
dan honderd bekeerlingen.

Leer en Verbonden 111:9–10 – Wat heeft het
navraag doen ‘naar de vroegere inwoners en de
grondleggers’ van Salem te maken met ‘meer dan
één schat’ in de stad?
Een andere schat in Salem (Massachusetts) bestond uit de
archieven van Essex County die men kon raadplegen om
‘ijverig navraag [te] doen naar de vroegere inwoners en
grondleggers van deze stad’ (LV 111:9). Veel voorouders van
de eerste leden van de kerk hadden in Salem gewoond –
evenals de eerste voorouder van de profeet Joseph Smith die

Leer en Verbonden 111
Rijkdom in Salem

naar Amerika ging. Als jongen had Joseph Smith  korte tijd in
Salem gewoond bij zijn oom Jesse Smith, toen Joseph her-
stelde van de operatie aan zijn been. Zijn moeder, Lucy Mack
Smith, schreef dat Joseph na de operatie ‘onmiddellijk begon
te herstellen, en vanaf dat moment steeds beter, sterker en
gezonder werd. Toen hij zover hersteld was dat hij kon reizen,
ging hij voor zijn gezondheid met zijn oom, Jesse Smith, naar
Salem, in de hoop dat de zeelucht hem goed zou doen. En
daarin werd hij niet teleurgesteld.’ (History of Joseph Smith,
p. 58.)

Het belang van die archiefstukken werd later bekendgemaakt
toen de Heer de leringen over het werk voor de doden open-
baarde.

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 111 en maak twee van de
volgende opgaven (A–C).

Hoe zou hij zich gevoeld hebben?

Hoe zou de profeet Joseph Smith over zichzelf en de Heer
gedacht hebben toen hij overdacht wat de Heer in Leer en
Verbonden 111 gezegd had?

Welke lessen kunnen we eruit leren?

Schrijf iets over een aantal belangrijke lessen die we kunnen
trekken uit Leer en Verbonden 111 en de gebeurtenissen
die ertoe leidden en erop volgden. (Zie ook de inleiding tot
LV 111 in deze studiegids en het onderdeel ‘De Schriften
begrijpen’.)

Geef een voorbeeld

1. Geef een voorbeeld van wat de Heer volgens jou in het
eerste deel van Leer en Verbonden 111:11 van zijn dienst-
knechten vroeg.

2. Wat kan dat voor jou betekenen?

In Leer en Verbonden 107:23, 33, 35 heeft de Heer gezegd
dat het Quorum der Twaalf Apostelen bijzondere getuigen
van Hem moesten zijn en toezicht moesten houden
op de verkondiging van het evangelie over de hele wereld.
De eerste groep zendelingen die het vasteland van Noord-
Amerika verliet, stond onder leiding van de apostelen

Leer en Verbonden 112
Het werk van de twaalf apostelen

C

B
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Heber C. Kimball en Orson Hyde. In juli 1837 kwamen
zij in Engeland aan, en op hun eerste zondag daar
predikten zij in een kerk in Preston. Dat was ook de dag
waarop de Heer door middel van Joseph Smith de open-
baring in Leer en Verbonden 112 gaf die bestemd was voor
Thomas B. Marsh, president van het Quorum der Twaalf
Apostelen. In die openbaring sprak de Heer opnieuw
over het belang van de sleutels en de bevoegdheid van het
Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen
waarmee zij aan zijn werk in deze bedeling leiding
moesten geven. 

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 112 en maak twee van de
volgende opgaven (A–C).

Noteer hun taken

Noteer aan de hand van Leer en Verbonden 112 de taken van
(1) het Quorum der Twaalf apostelen en (2) de president
van het Quorum der Twaalf Apostelen. Noteer bij elke taak
het vers waarin je hem gevonden hebt.

Als .. ., dan .. . 

Als de Heer een zegening
belooft, legt Hij uit wat we moe-
ten doen om die zegening te
verkrijgen. Soms is dat makke-
lijk te herkennen omdat de Heer
dan duidelijk zegt: ‘Als je [alles
doet wat van belang is om
die zegening te ontvangen], dan
[Hij beschrijft dan de daarop
volgende zegening].’ In andere
gevallen moeten we de Schriften
zorgvuldiger lezen om het 

‘als-dan’-patroon te ontdekken. Bestudeer Leer en Verbonden
112:3, 10 en 21–22 en herschrijf ze in je eigen woorden als
drie verklaringen waarin je uitlegt: ‘Als je . . . , dan zal Hij . . . .’

B

A

Hoe kunnen we dat toepassen?

1. Leg uit hoe het beginsel in Leer en Verbonden 112:20 van
toepassing kan zijn op toespraken tijdens algemene confe-
renties, boodschappen van de algemene autoriteiten
in tijdschriften van de kerk, proclamaties van het Eerste
Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen, en de
brochure Voor de kracht van de jeugd.

2. Vat samen wat de Heer in Leer en Verbonden 112:24–26
gezegd heeft over de laatste dagen.

3. In welk opzicht zijn de leringen van de Heer in vss. 24–26
van toepassing op wat Hij in vers 30 heeft gezegd?

In Leer en Verbonden 113 staat het antwoord van de Heer
op de vragen die de profeet Joseph Smith stelde over
een aantal verzen in het boek Jesaja. Wat je te weten komt,
kun je eventueel in je bijbel noteren naast de verzen in
Jesaja.

De Schriften begrijpen

Leer en Verbonden 113:1–6 – Tronk, rijsje en wortel
De volgende tekening verduidelijkt de beelden uit het boek
Jesaja waarover de profeet Joseph Smith vragen stelde.

Rijsje (een dienstknecht 
in de handen van Christus)

Tronk (Christus)

Wortel (een nakomeling van Isaï en Jozef ‘wie 
het priesterschap [rechtens toebehoort]’)

Leer en Verbonden 113
Vragen over de Schriften

C
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De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 113 en maak opgave A of B.

Vragen en antwoorden

1. Noteer de vragen in Leer en Verbonden 113 en vat de ant-
woorden van de Heer samen.

2. Waarom zouden de antwoorden van de Heer voor de pro-
feet Joseph Smith en de kerk  belangrijk zijn? (Je kunt voor
het beantwoorden van deze vraag eventueel Jesaja 11 en 52
doornemen.) 

Zoek belangrijke woorden en zinsdelen

De vragen en antwoorden in Leer en Verbonden 113:7–10
gaan over de vergadering van Israël in de laatste dagen.
Hieronder vind je een lijst van begrippen die in deze verzen
worden besproken. Schrijf elk begrip in je notitieboekje met
de woorden of zinsdelen uit die verzen die met dat begrip te
maken hebben.

1. Toestemming om Gods werk te doen

2. Leden van het huis van Israël

3. Door goddeloosheid veroorzaakte beperkingen 

4. Voorsterfelijke ordening

Het is een spannend moment als een gezinslid een zen-
dingsoproep van de profeet openmaakt. In Leer en Verbon-
den 114 kreeg ouderling David W. Patten, lid van het

Quorum der Twaalf Apostelen, een
zendingsoproep. Jammer genoeg heeft

ouderling Patten die zending nooit
vervuld. Een half jaar nadat hij
die oproep ontvangen had,
sneuvelde hij op 25 oktober 1838
in de slag bij Crooked River.
Voor die tijd had ouderling Patten

‘de profeet laten weten dat hij de
Heer gevraagd had hem als een

martelaar te laten sterven, waarop de
diep ontroerde profeet uiting gaf aan

groot verdriet, “want”, zei hij tegen [ouderling Patten],
“als een man met uw geloof de Heer iets vraagt, krijgt hij
dat meestal.” (Lycurgus A. Wilson, Life of David W.
Patten: The First Apostolic Martyr [1900], p. 67.)

Leer en Verbonden 114
Openbaring voor David W. Patten

B

A

De Schriften begrijpen

Leer en Verbonden 114:2 – ‘Anderen [zullen] in hun
plaats worden geplant’
In de tijd dat deze openbaring werd gegeven. hadden veel
kerkleden kritiek op de profeet Joseph Smith en waren ze
door de vervolging afvallig geworden. Sommigen van hen
waren leiders van de kerk. In Leer en Verbonden 114:2 zei de
Heer dat die mannen moesten worden vervangen. De tijd
heeft geleerd dat mensen die afvallig worden de voortgang
van het werk van de Heer niet kunnen tegenhouden. De Heer
zal anderen benoemen ter vervanging van hen die niet doen
waartoe ze geroepen zijn om te helpen bij de uitbreiding van
Gods koninkrijk. Het werk van God zal voltooid worden!

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 114 en maak opgave A of B.

Leg uit wat er is gedaan

In Leer en Verbonden 114:1 vroeg de Heer ouderling David
W. Patten ‘zijn goederen van de hand’ te doen. Leg uit wat
dat verzoek volgens jou inhield. Wat doen zendelingen in
deze tijd voordat ze op zending gaan dat lijkt op wat er van
ouderling Patten gevraagd werd?

Wat zou jij zeggen?

Stel dat je in je wijk bevriend bent met een priester van
zeventien. Hij heeft jou verteld dat hij een zendingsoproep
waarschijnlijk niet zal aanvaarden. Schrijf aan de hand
van wat je in Leer en Verbonden 114 en elders geleerd hebt
hoe jij hem ertoe zou kunnen brengen zijn beslissing nog
eens in overweging te nemen.

‘De heiligen in het noorden van Missouri waren de hele
zomer [van 1838] ijverig bezig met zaaien en met het
bouwen van blokhutten, en er leek uitzicht op vrede. Ze
hoopten nog steeds dat er op den duur een verzoening met
de burgers van Jackson County tot stand zou komen zodat
ze naar hun centrale punt konden terugkeren, maar in de
tussentijd wilden ze gedijen waar ze zich op dat moment
bevonden. Door openbaring wisten ze dat Far West een
tempelstad zou worden (LV 115:7), en in de lente daarna

Leer en Verbonden 115
De tempel in Far West

B

A
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zou het Quorum der Twaalf voordat ze in Engeland
op zending gingen, de grond voor de tempel inwijden
(LV 118:4). In de openbaring in Far West werd ook de
officiële naam van de kerk beschreven, ‘ja, De Kerk van
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ (LV
115:4), en werd ook het tiendestelsel ingevoerd waardoor
de kerk financieel stabiel blijft en de leden gezegend
worden (LV 119, 120).’ (Daniel H. Ludlow, Encyclopedia
of Mormonism, vijf delen, [1992], deel 2, p. 926.)

De Schriften begrijpen

Leer en Verbonden 115:1 – Wie waren de
raadgevers van de profeet Joseph Smith?
‘Tijdens een conferentie in Kirtland (Ohio) op 3 september
1837, is aan Oliver Cowdery, Joseph Smith sr. en John Smith
steun verleend als assistent-raadgevers.

‘Op het moment dat de openbaring in Leer en Verbonden 115
werd gegeven, waren echter alleen Joseph Smith sr. en John
Smith in functie als assistent-raadgever (26 april 1838). Hyrum
Smith had in het Eerste Presidium de plaats ingenomen
van Frederick G. Williams, en Oliver Cowdery was geen lid
van de kerk meer.’ (Doctrine and Covenants Student Manual
[Religion 324–325, 1981, p. 286.)

Leer en Verbonden 115:14 – Waarom is er in
Far West (Missouri) nooit een tempel gebouwd?
‘Op dat moment (april 1838) stonden er ongeveer 150 gebou-
wen in Far West, waaronder winkels, hotels en een mooi
schoolgebouw. De stad was als door een wonder opgebloeid,
midden op een golvende prairie. (. . .) 

Far West (Missouri)

‘De hoekstenen van de tempel werden op 4 juli 1838 geplaatst.
(. . .) Er werd echter niet veel meer gedaan, want de storm
van de vervolging brak in alle hevigheid los, en de heiligen
gingen van daaruit weer in ballingschap.’ (Smith en Sjodahl,
Doctrine and Covenants Commentary, p. 742.)

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 115 en maak opgave A of B.

Leg elk woord uit

Overdenk elk woord in de volledige naam van de kerk zoals
die in Leer en Verbonden 115:4 is gegeven. Leg in je notitie-
boekje uit waarom elk woord van belang is, en wat het de
wereld over de kerk zegt.

Schrijf een brief

Stel dat een vriend of vriendin je vertelde over zijn of haar
zorgen over de toekomst en hoe onbestendig en beangstigend
de wereld aan het worden is. Schrijf in je notitieboekje een
brief aan die vriend of vriendin waarin je begrip toont voor
zijn of haar zorgen en waarin je aan de hand van Leer en
Verbonden 115:4–6 uitlegt wat we kunnen doen om ons in de
moeilijke tijden die voor ons liggen toch veilig te voelen.

De profeet Daniël uit het Oude Testament heeft geprofe-
teerd dat Adam in de laatste dagen een heilige bijeenkomst
zou presideren waarbij de Heiland zou verschijnen ter
voorbereiding op zijn wederkomst. (Zie Daniël 7:9–14.)
In Leer en Verbonden 27 wordt uitgelegd wie er bij die
bijeenkomst aanwezig zullen zijn. In Leer en Verbonden
116 komen we te weten waar die bijeenkomst zal plaats-
vinden.

Adam–ondi–Ahman

Far West
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Leer en Verbonden 116
Adam-ondi-Ahman
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De Schriften begrijpen

Leer en Verbonden 116:1 – Wat betekent 
‘Adam-ondi-Ahman’?
Ouderling Bruce R. McConkie heeft als lid van het Quorum
der Twaalf Apostelen uitgelegd: ‘Ahman is een van de namen
waarmee God bij Adam bekend was. Over de naam Adam-
ondi-Ahman, een naam die van de zuivere taal van Adam naar
het Engels is overgebracht, is nog geen letterlijke vertaling
geopenbaard. Voor zover wij het kunnen beoordelen – en
deze zienswijze komt van de broeders die samenwerkten met
de profeet Joseph Smith, die als eerste de naam in deze
bedeling gebruikte – betekent Adam-ondi-Ahman de plaats of het
land van God waar Adam woonde.’ (Mormon Doctrine, pp. 19–20.)

Leer en Verbonden 116:1 – ‘Adam zal komen om
zijn volk te bezoeken’
Ouderling Joseph Fielding Smith heeft als lid van het
Quorum der Twaalf Apostelen gezegd: ‘Die vergadering van
de kinderen van Adam, waar duizenden en tienduizenden in
het oordeel bij elkaar komen, zal een van de belangrijkste
gebeurtenissen zijn die deze verwarde aarde ooit heeft gezien.
Tijdens die conferentie of raad, zal iedereen die sleutels van
bedelingen heeft gedragen, verslag uitbrengen van zijn
rentmeesterschap. Dat zal Adam ook doen, en dan zal hij alle
bevoegdheden aan Christus [overdragen]. Dan zal Adam
bevestigd worden in zijn roeping als vorst van zijn nageslacht
en zal hij officieel geïnstalleerd en voor eeuwig gekroond
worden in die presiderende roeping. Dan zal Christus
worden ontvangen als de Koning der koningen en de Heer
der heren. We weten niet hoe lang die bijeenkomst zal duren,
of hoeveel bijeenkomsten er tijdens die grote raadsvergade-
ring zullen worden gehouden. Het is genoeg te weten dat het
een bijeenkomst is van de priesterschap van God vanaf het
begin van deze aarde tot heden, waarvan verslagen zullen
worden gemaakt en waarbij iedereen die bedelingen (talenten)
gekregen heeft zijn sleutels en bediening zal toelichten en
overeenkomstig de gelijkenis verslag zal uitbrengen van zijn
rentmeesterschap. Hun zal oordeelskracht gegeven worden,
want het is een bijeenkomst van de rechtvaardigen, degenen
die bevoegdheidssleutels hebben gedragen en nog dragen in
het koninkrijk van God op deze aarde. Het zal geen oordeel
van de goddelozen zijn. Als alles is voorbereid en elke sleutel
en alle macht geregeld is met een volledig en volmaakt

verslag van ieders rentmeesterschap, dan zal Christus die
verslagen in ontvangst nemen en plechtig worden bevestigd
als rechtmatig Bestuurder van deze aarde. Tijdens die
grote raadsvergadering zal Hij zijn plaats innemen door de
algemene instemming van de duizenden die door het recht
van het priesterschap daar bijeen zijn. Dit zal voorafgaan
aan de grote dag van de verwoesting van de goddelozen
en is de voorbereiding op het duizendjarig rijk.’ (The Progress
of Man, derde editie [1944], pp. 481–482; zie ook Bruce R.
McConkie, The Millennial Messiah: The Second Coming of the Son
of Man [1982], pp. 578–588.)

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 116 en maak opgave A.

Schrijf een verslag

Schrijf aan de hand van Leer en Verbonden 27 en 116 een
verslag van wat je tijdens de bijeenkomst in Adam-ondi-
Ahman zou kunnen zien en horen. Maak zo nodig gebruik
van het onderdeel ‘De Schriften begrijpen’.

Hoe zou je in de herinnering van mensen willen voort-
leven als je leven hier ten einde is? Wat zou het betekenen
als je naam ‘in heilige herinnering’ werd gehouden?
Sommige broeders in deze openbaring moesten zich
bekeren, terwijl een van hen opdracht kreeg zijn plicht te
doen. Let op wat de Heer tot ieder van die kerkleiders
zei en denk erover na in welk opzicht die raad op jou van
toepassing kan zijn. 

De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 117

Leer en Verbonden 117:1–2 – De Heer wist het
‘De Heer had de heiligen geboden om zich te verzamelen en
Far West snel op te bouwen. [Zie LV 115:17.] Een groep van
515 mensen, Kirtlandkamp genoemd, verliet Kirtland op 6 juli
1838, op weg naar Zion. Op 14 september bleken er slechts
260 leden over te zijn, de anderen waren verstrooid ‘naar alle

Geldwisselaars (vs. 16) –
Mensen of handelaren die
tegen rente of provisie geld
uitlenen of wisselen

Talmen (vss. 2, 3) –
Treuzelen, uitstellen

Leer en Verbonden 117
‘Niet in naam, maar in daad’
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vier windstreken’. Het kamp kwam op 4 oktober in Adam-
ondi-Ahman aan. Marks, Whitney en Granger maakten geen
van drieën deel uit van die groep. [Oliver Granger was al
in Far West (Missouri). Hij bracht deze openbaring over aan
William Marks en Newel K. Whitney in Kirtland (Ohio),
en kreeg instructies om snel naar het land Zion terug te keren.
Joseph Smith in Far West kon destijds onmogelijk weten
wie Zion wel of niet hadden verlaten; maar de Heer wist het.
Vandaar deze openbaring waarin Hij (. . .) William Marks
en Newel K. Whitney oproept om naar Zion te komen en de
heiligen instructies geeft omtrent het bezit in Kirtland.’
(Smith en Sjodahl, Doctrine and Covenants Commentary, p. 744.) 

Het tweede huisje van Lyman Wight in het dal van Adam-ondi-Ahman

Leer en Verbonden 117:8 – ‘De vlakten van Olaha
Shinehah’
President Joseph Fielding Smith heeft geschreven: ‘De vlakten
van Olaha Shinehah, of de [naam van de] plaats waar Adam
woonde, moet deel uitmaken, of in de omgeving liggen, van
Adam-ondi-Ahman.’ (Church History and Modern Revelation,
deel 2, p. 97.)

Leer en Verbonden 117:8 – ‘Wat slechts een
druppel is’ begeren
‘Degenen die hun bezit in Kirtland probeerden te behouden
toen de Heer hun had geboden te verhuizen om zich bij
de heiligen in Zion aan te sluiten, waren heel onverstandig.
Hoe waardeloos is een stuk land vergeleken met wat de
Heer zijn volk te bieden heeft. Bovendien: kan de Heer geen
hulp bieden aan degenen die handelen naar zijn wil, over-
eenkomstig zijn wijsheid, om land of wat ze ook nodig hebben,
te verkrijgen? (Zie Marcus 10:28–30.)’ (Doctrine and Covenants
Student Manual, p. 289.)

Leer en Verbonden 117:11 – De bende der
Nikolaïeten
Het woord Nikolaïeten vinden we in Openbaring 2:6, 15.
De betekenis ervan is niet zeker, maar sommigen geloven
dat de Nikolaïeten probeerden afgodische praktijken in
de vroegchristelijke kerk in te voeren. Ouderling Bruce R.
McConkie schreef dat Nikolaïeten ‘kerkleden [waren] die
probeerden hun kerk in stand te houden terwijl ze de normen
van de wereld bleven naleven. (. . .) Wat hun precieze daden

en leringen ook waren, de naam doelt op degenen die wel
hun naam in de verslagen van de kerk willen hebben,
maar zich niet van harte willen toewijden aan de zaak van
het evangelie.’ (Doctrinal New Testament Commentary, deel 3,
p. 446.)

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 117 en maak opgave A of B.

Wat biedt de Heer aan?

Stel dat jou gevraagd werd je huis te verlaten – zoals van de
heiligen gevraagd werd om vanuit New York naar Ohio
te gaan en vervolgens van Ohio naar Missouri. Wat zei de
Heer in Leer en Verbonden 117:1–9 waardoor het voor jou
gemakkelijker zou zijn om te verhuizen?

Schrijf een introductie

1. Stel dat Oliver Granger een toespraak zou houden voor de
jeugd in jouw wijk of gemeente en dat jij hem moest
introduceren. Schrijf een korte introductie aan de hand
van Leer en Verbonden 117:12–16.

2. Lees de verzen 12–16 nog eens door en lees je eigen naam
in plaats van die van Oliver Granger. Denk erover na
welke groei je nog moet doormaken om die verzen op
jezelf toe te kunnen passen. Je zou iets van je gedachten in
je dagboek kunnen schrijven.

Sommige leden van de kerk verloren hun getuigenis
tijdens de moeilijkheden in Kirtland in 1837–1838.
De situatie was zo moeilijk dat vier leden van het oor-
spronkelijke Quorum der Twaalf Apostelen (William
E. McLellin, Luke Johnson, Lyman Johnson en John
Boynton) afvallig werden, waarna ze geëxcommuniceerd
werden. Daardoor ontstonden er open plekken in het
Quorum der Twaalf die opgevuld moesten worden. Kun je
je voorstellen hoe moeilijk het voor de profeet Joseph
Smith geweest moet zijn dat hij een aantal van zijn naaste
medewerkers verloor? We moeten bewondering hebben
voor degenen die trouw bleven te midden van vervolging
en moeilijkheden. Je zult de namen herkennen van
sommigen die in die tijd als de nieuwe apostelen geroepen
werden om het quorum aan te vullen – twee van hen zijn
later president van de kerk geworden.

Leer en Verbonden 118
Nieuwe apostelen

B

A
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De Schriften begrijpen

Leer en Verbonden 118:4 – Waar moesten de
apostelen het daaropvolgende voorjaar naartoe?
De ‘grote wateren’ die in Leer en Verbonden 118:4 genoemd
wordt, is de Atlantische Oceaan. De Heer riep de twaalf
apostelen om de oceaan over te steken en het evangelie naar
Groot-Brittannië te brengen. 

Leer en Verbonden 118:5 – Gingen de apostelen
terug naar Far West?

‘De mensen in Missouri wisten blijkbaar dat de Heer had
geboden om op 26 april 1839, bijna een jaar later, bij elkaar te
komen, en ze waren vastbesloten om het werk van de Twaalf
te belemmeren en het mormonisme een halt toe te roepen.
In de periode tussen de openbaring en de aangegeven dag
“werd de hele kerk uit de staat Missouri verdreven, en als je
als lid van de kerk in de staat werd aangetroffen, was je leven
niets waard; en dat was het geval met de Twaalf. Toen de tijd
aanbrak waarop, zoals geopenbaard was, de hoeksteen van
de tempel geplaatst moest worden, was de kerk in Illinois,
verdreven uit Missouri op grond van een bevelschrift van de
gouverneur. Joseph en Hyrum Smith en Parley P. Pratt zaten
wegens hun getuigenis van Jezus gevangen in Missouri. Toen
het moment voor dat werk naderde, rees de vraag: ‘Wat
moeten we doen?’ In een openbaring was de Twaalf geboden
om op 26 april in Far West te zijn om daar de hoeksteen
van de tempel te plaatsen; die opdracht moest uitgevoerd
worden. De mensen in Missouri hadden bij alle goden van de
eeuwigheid gezworen dat, hoewel elke andere openbaring
die door middel van Joseph Smith was gegeven in vervulling
was gegaan, het met deze openbaring niet het geval zou zijn,
want omdat dag en datum bekend waren, verklaarden zij
dat het zou mislukken. Het overheersende gevoel in de kerk
was, voor zover ik weet, dat het werk onder de gegeven
omstandigheden onmogelijk was; en dat de Heer hun goede
wil zou aanvaarden.” (Wilford Woodruff, Journal of Discourses,
deel 13, p. 159.)

‘Maar de apostelen lieten zich
niet van hun plicht afbren-
gen: “Op de avond van 25
april 1839 arriveerde een
groepje apostelen met een
kleine groep getrouwe broe-
ders, hogepriesters, ouder-
lingen en priesters in Far
West. Kort na middernacht,
in de ochtend van 26 april
kwamen ze bij elkaar op het
terrein van de tempel en
hielden daar een conferentie.”

‘Brigham Young presideerde; John Taylor, de klerk, schreef:

‘“De raad werd voortgezet op het bouwterrein van het huis
des Heren; toen werd de volgende zaak afgehandeld: er werd
een gedeelte van een lofzang gezongen, in opdracht van de
Twaalf.

‘“Ouderling Alpheus Cutler, de opzichter van de bouw,
adviseerde toen om, overeenkomstig de openbaring, het
fundament van het huis des Heren te leggen door een grote
steen bij de zuidoosthoek van de tempel te plaatsen. 

‘“De volgende leden van de Twaalf waren aanwezig: Brigham
Young, Heber C. Kimball, Orson Pratt, John E. Page en John
Taylor, die vervolgens Wilford Woodruff en George A. Smith
ordenden (. . .) om de plaatsen te vullen van degenen die
afvallig waren geworden.” (History of the Church, deel 3,
pp. 336–338.)

‘Nadat een aantal apostelen een gebed had uitgesproken,
zongen de aanwezigen “Adam-ondi-Ahman” en vertrokken
de apostelen.’ (Doctrine and Covenants Student Manual,
pp. 291–292.)

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 118 en maak opgave A of B.

Noteer de redenen

Lees het onderdeel ‘De Schriften begrijpen’ bij Leer en
Verbonden 118.

1. Noteer om welke redenen het voor de apostelen moeilijk
moet zijn geweest om in Far West (Missouri) bij elkaar te
komen; noteer waarom ze toch gingen.

2. Welke woorden van de Heer in Leer en Verbonden 118
zouden hun de moed hebben gegeven om te gaan?

Leg uit hoe

Zoek in Leer en Verbonden 118 op wat de Heer aangaf als een
aantal kenmerken van een succesrijke zendeling. Leg uit
waarom die kenmerken kunnen leiden tot succes in zendings-
werk.
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John Taylor liet zich dopen in 1836. Ondanks
vele moeilijkheden bleef hij toch trouw.
Hij was met de profeet Joseph Smith in de
gevangenis in Carthage toen de profeet
de martelaarsdood stierf. Hij werd de derde
president van de kerk. 

John E. Page liet zich dopen in 1833. Hij heeft
diverse malen met succes een zending ver-
vuld, maar werd later afvallig en werd in 1846
geëxcommuniceerd.

Wilford Woodruff liet zich dopen in 1833. Hij
was een van degenen die in Groot-Brittannië
het evangelie introduceerden en hij doopte in
acht maanden meer dan 1800 mensen.
Hij werd de vierde president van de kerk.

Willard Richards liet zich dopen in 1836.
Hij was in Groot-Brittannië op zending toen
hij als apostel werd geroepen. Hij was bij
de profeet Joseph Smith in de gevangenis te
Carthage toen de profeet de martelaarsdood
stierf. Later werd hij raadgever van president
Brigham Young.

President Joseph Fielding Smith heeft uitgelegd hoe
de wet van tiende in deze bedeling is ingevoerd: ‘De Heer
had de kerk de wet van toewijding gegeven en de leden
dringend gevraagd (. . .) een onverbrekelijk en eeuwig ver-
bond te sluiten waarbij ze hun bezittingen toewijdden
en een rentmeesterschap ontvingen, want dat is de wet
van het celestiale koninkrijk. Velen die dat plechtige
verbond hadden gesloten, verbraken het en waren daar-
door voor zichzelf en hun broeders en zusters de oorzaak
van bittere straf en vervolging. Die celestiale wet werd
daarna voorlopig teruggenomen, of tot de tijd van de ver-
lossing van Zion. Omdat ze erg leden onder hun schulden
en het ontbreken van de middelen om aan hun verplich-
tingen te voldoen, hadden Joseph Smith en Oliver Cowdery
op 29 november 1834 de Heer in een plechtig gebed
beloofd dat ze de armen als offergave een tiende zouden
geven van alles wat de Heer hun zou geven; ze baden
ook dat hun kinderen en kindskinderen die wet zouden

Leer en 
Verbonden 119–120

De wet van tiende

naleven. (DHC, deel 2, pp. 174–175.) Nu werd het
echter noodzakelijk dat die wet aan de hele kerk werd
gegeven, dus bad de profeet om aanwijzingen.’ (Church
History and Modern Revelation, deel 2, pp. 90–91.)
Het antwoord dat ze ontvingen, staat in Leer en
Verbonden 119.

In Leer en Verbonden 120 wordt uitgelegd hoe het tiende-
geld van de kerk besteed wordt. Let er bij het bestuderen
van deze twee openbaringen op wat een eerlijke tiende is
en hoe we gezegend worden als we onze tiende betalen.

Het tiendegeld wordt gebruikt om het werk van de Heer hier op aarde te
volbrengen.

De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 119

Leer en Verbonden 119:1–3 – ‘Het begin van de
vertiending van mijn volk’
Ouderling Marion G. Romney heeft als lid van het Quorum
der Twaalf Apostelen uitgelegd hoe we ons door de wet van
tiende voorbereiden op de wet van toewijding:

‘De beginselen die aan de verenigde orde ten grondslag
liggen, zijn toewijding en rentmeesterschap, en de inbreng
van de overschotten in het magazijn van de bisschop.
Toen vier jaar nadat de proef met de verenigde orde was
uitgesteld, de wet van tiende werd ingevoerd, eiste de Heer
dat de leden “al hun overtollig bezit in handen van de
bisschop [overdroegen]” (LV 119:1); daarna moesten ze “jaar-
lijks één tiende deel van al hun opbrengsten betalen”
(LV 119:4). Die wet, die nog steeds van kracht is, omvat in
zekere mate het beginsel rentmeesterschap van de verenigde
orde, want iedereen is verantwoordelijk voor het beheer
van zijn eigendommen en bezittingen waarmee hij voorziet in
de behoeften van zichzelf en zijn gezin. Bovendien, om weer
de woorden van president [J. Reuben ] Clark aan te halen:

Gerichten (vs. 6) – Geboden
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‘“(. . .) In plaats van de overschotten en voorraden die in de
periode van de verenigde orde werden verzameld en opge-
bouwd, hebben we nu onze vastengaven, de gaven voor de
welzijnszorg en onze tiende, die allemaal aangewend kunnen
worden voor de armen en voor de activiteiten en aangelegen-
heden van de kerk.”’ (Conference Report, april 1966, p. 100.)

Leer en Verbonden 119:4 – Wat is ‘één tiende van
al hun opbrengsten’
President James E. Faust, raadgever in het Eerste Presidium,
heeft uitgelegd: ‘De wet van tiende is eenvoudig: we betalen
een tiende deel van onze jaarlijkse opbrengsten [zie LV 119:4].
Inkomsten, legt het Eerste Presidium uit, zijn ons inkomen.
[Zie General Handbook of Instructions (1989, afdeling 9, p. 1.)
Wat die tien procent van ons inkomen inhoudt, is een zaak
tussen ons en onze Schepper. Er zijn geen wettische regels
voor.’ (De Ster, januari 1999, p. 67.) 

Leer en Verbonden 119:6 – De belofte om een
eerlijke tiende te betalen
Ouderling Dallin H. Oaks, lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen, heeft gezegd:

‘Sommige mensen zeggen: “Ik kan me het betalen van
tiende niet veroorloven.” Wie geloven in de beloften
van Heer, zeggen: “Ik kan me niet veroorloven geen tiende
te betalen.” (. . .)

‘Tiende betalen is een gebod met een belofte. De woorden
van Maleachi zijn bevestigd door de Heiland en beloven
aan degenen die hun tiende naar het voorraadhuis brengen
dat de Heer “de vensters des hemels (. . .) zal openen en u een
zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn
om die te ontvangen.” De beloofde zegeningen zijn stoffelijk
en geestelijk. De Heer belooft dat Hij “de verslinder [zal]
bestraffen” en ook belooft hij tiendebetalers: “Alle natiën
zullen u gelukkig prijzen, omdat gij een aangenaam land zult
zijn.” (3 Nephi 24:10–12; zie ook Maleachi 3:10–12.)

‘Het betalen van tiende brengt de tiendebetaler ook unieke
geestelijke zegeningen. Als we onze tiende betalen, is dat een
bewijs dat we de wet van offerande aanvaarden. Het bereidt
ons voor op de wet van toewijding en de andere hogere
wetten van het celestiale koninkrijk.’ (Ensign, mei 1994, p. 34.)

Leer en Verbonden 120:1 – ‘Dat er door een raad
over zal worden beschikt’
President J. Reuben Clark, voormalig raadgever in het Eerste
Presidium, heeft uitgelegd hoe de tiende beheerd wordt:

‘Onder leiding van het Eerste Presidium wordt er een
begroting opgesteld (. . .), waarin alle voorgestelde uitgaven
worden opgenomen. Die begroting is het resultaat van
zorgvuldig overleg met de afdelingen die verantwoordelijk
zijn voor het uitgeven van de gelden.

‘Die begroting wordt vervolgens voorgelegd aan de raad
van tiendebesteding [tegenwoordig is dat het comité van
tiendebesteding], dat bestaat, zoals in de openbaring gezegd
wordt, uit het Eerste Presidium, de Raad der Twaalf en de
Presiderende Bisschap. Die raad overweegt en bespreekt de
ingediende begroting en keurt de diverse onderdelen goed
of af, maar neemt uiteindelijk de begroting aan. 

‘(. . .) Er wordt niets [van de tiende] uitgegeven zonder de
goedkeuring en machtiging van dat comité.’ (Conference
Report, oktober 1943, p. 12.) 

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 119 en maak opgave A.

Waarom een tiende?

1. Noteer aan de hand van Leer en Verbonden 119–120, het
onderdeel ‘De Schriften begrijpen’ en van wat je van je
ouders, leerkrachten en kerkleider geleerd hebt, waarvoor
de tienden van de kerk gebruikt worden.

2. Leg uit wie er bepalen hoe de tienden besteed worden.

3. Maak een lijstje van de zegeningen die we ontvangen door
het betalen van een eerlijke tiende.

Heb je je ooit ontmoedigd gevoeld? Heb je ooit gebeden
om hulp in een moeilijke situatie? Op 27 oktober 1838 liet
Lilburn W. Boggs, gouverneur van Missouri, het beruchte
bevel tot uitroeiing uitgaan, waarin onder andere stond:
‘De mormonen moeten als vijanden worden behandeld en
moeten worden uitgeroeid of uit de staat worden ver-
dreven als dat voor het openbaar welzijn noodzakelijk is.’
(History of the Church, deel 3, p. 175.) Vier dagen later
werd de profeet met nog een aantal kerkleiders in Far
West overgeleverd in de handen van een leger van de staat
Missouri. De profeet schreef dat kolonel Hinkle, een lid
van de kerk en tevens een officier die verondersteld werd
de heiligen te verdedigen, ‘verklaarde dat de officieren
van het leger met mij en enkele anderen wilden spreken,
in de hoop dat de moeilijkheden konden worden opgelost
zonder het uitroeiingsbevel van de gouverneur te hoeven
uitvoeren. Ik gaf onmiddellijk gehoor aan dat verzoek,

Leer en Verbonden 121
‘Velen worden geroepen, 

maar weinigen worden gekozen’
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en (. . .) betrad het legerkamp. Maar wie schetste mijn
verbazing toen we [de profeet en zijn metgezellen], in
plaats van te worden behandeld met het respect dat de ene
burger de ander verschuldigd is, krijgsgevangen werden
genomen en met uiterste verachting behandeld. (. . .)
Ik kan er niet toe komen te vertellen waarvan ik daar
getuige was. Het luide geschreeuw en de kreten uit meer
dan duizend kelen die je op kilometers afstand kon horen,
en de vreselijke, godslasterlijke dreigementen en vloeken
die over ons werden uitgestort, waren voldoende om het
dapperste hart met schrik te vervullen. ’s Avonds moesten
we op de koude vloer liggen, omringd door sterke bewakers
die er alleen door de macht Gods van werden weerhouden
ons het leven te benemen. (. . .)

‘Het leger trok de stad binnen en plunderde de huizen
zonder dat iemand ze daarvan weerhield, ze mishandelden
en misbruikten de onschuldige bewoners en lieten
velen berooid achter.’ (History of the Church, deel 3,
p. 188–191.)

De gevangenis te Liberty

In de weken die daarop volgden, werden de profeet
Joseph Smith en zijn metgezellen mishandeld en beledigd,
gedwongen om in de kou lange afstanden te lopen,
en op 1 december 1838 werden ze gevangen gezet in de
gevangenis te Liberty (Missouri). De mannen waren
niet veroordeeld wegens enige misdaad; toch werden ze
maanden lang onder vreselijke omstandigheden gevangen
gehouden.

‘Tussen 20 maart en 25 maart 1839 dicteerde de profeet
een lange brief die door alle gevangenen werd ondertekend.
(Eigenlijk waren het twee brieven, hoewel de profeet
aangaf dat de tweede een vervolg was op de eerste.) Presi-
dent Joseph Fielding Smith schreef over die correspon-
dentie: “Dit is een van de belangrijkste brieven die ooit
door een mens geschreven zijn. Het was in feite de vrucht
van nederige inspiratie. Het is een gebed en een profetie,
en een antwoord door openbaring van de Heer. Slechts
een edele ziel, vervuld van de geest van de liefde van
Christus, kan zo’n brief geschreven hebben. [Hun lijden]

in aanmerking genomen, is het geen wonder dat de profeet
in zijn zielenpijn om hulp riep. Toch ademde zijn vurige
smeekbede een geest van tolerantie en liefde voor zijn
medemens.’ (Church History and Modern Revelation,
deel 2, p. 176.) (The Doctrine and Covenants Student
Manual [Religion 324 en 325], pp. 295–296.)

Leer en Verbonden
121–123 is ontleend aan
de brieven die de profeet
Joseph Smith dicteerde
tijdens zijn verblijf in de
gevangenis van Liberty.
Ze werden in 1876 voor
het eerst in de Leer en
Verbonden opgenomen.

De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 121

Leer en Verbonden 121:3 – Welke ‘onwettige
verdrukking’?
Terwijl de profeet Joseph Smith en andere leiders van de kerk
in de gevangenis te Liberty (Missouri) zaten (zie de inleiding
tot LV 121 in deze studiegids), ‘staken meer dan achtduizend
heiligen van Missouri over naar Illinois om te ontkomen
aan het bevel tot uitroeiing [dat door gouverneur Lilburn W.
Boggs was uitgevaardigd]. Ze waren gedwongen om in de
winter te vertrekken, en hoewel Brigham Young, de president

Strengheid (vs. 43) –
Duidelijkheid
Scepter (vs. 46) – Staf,
symbool van macht

Ongeveinsd (vs. 41) –
Oprecht
Intijds (vs. 43) – Tijdig,
direct

Missouri

IllinoisLiberty

Nauvoo

Missouri

Mississipp i

Grondgebied van Iowa

Independence
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Leer en Verbonden 121:34–36 – Geroepen en
gekozen
Toen hij het eerste deel van Leer en Verbonden 121:34 had
aangehaald, zei president Harold B. Lee: ‘Daaruit kunnen we
opmaken dat er velen zijn die, hoewel we hier onze keuze-
vrijheid hebben, voordat de wereld bestond al geordend waren
tot een belangrijker staat dan waarop ze zich hier hebben
voorbereid. Hoewel ze misschien tot de edelen en groten
hebben behoord waaruit de Vader zijn leiders zou kiezen,
is het mogelijk dat ze die roeping hier op aarde niet waar-
maken.’ (Ensign, januari 1974, p. 5.)

Leer en Verbonden 121:38 – Wat betekent ‘Tegen
de prikkels schoppen’?
Een prikkel of prikstok is een puntige stok, soms met ijzer
bekleed, die gebruikt wordt om vee op te drijven. In het
evangelie betekent ‘tegen de prikkels schoppen’: ons ver-
zetten of in opstand komen tegen Gods geboden of geestelijke
influisteringen die ons aansporen om vooruitgang te maken.

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 121 en maak twee van de
volgende opgaven (A–D).

Troostrijke woorden voor de profeet

1. Schrijf in je eigen woorden op welke vragen de profeet
Joseph Smith in Leer en Verbonden 121:1–3 aan de Heer
stelde.

2. Welke gebeurtenis is wellicht een verklaring voor het
feit dat de profeet zoveel verdriet had om de heiligen?
(Zie eventueel de inleiding tot LV 121 in deze studiegids en
het onderdeel ‘De Schriften begrijpen’.) 

3. Schrijf in je eigen woorden op wat de Heer in de verzen
7–10 zei om de profeet te troosten.

4. In welk opzicht zou wat de Heer in de verzen 7–10 zei,
jou een beter gevoel kunnen geven omtrent de tegenspoed
en de moeilijkheden die op jouw pad komen?

Leg uit wat de gevolgen zijn

Soms lijkt het wel of goddeloze mensen niet gestraft worden
voor het vervolgen van de getrouwen. Leg aan de hand
van Leer en Verbonden 121:11–25 uit wat de gevolgen zullen
zijn voor hen die God en zijn dienstknechten bestrijden.
Let er vooral op hoe je de volgende woorden en zinsdelen in
je antwoord kunt verwerken: verblinden, op henzelf neerkomen,
weggevaagd, afgesneden, veracht, priesterschap, molensteen.

B

A
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van het Quorum der Twaalf, de leiding had en ze alle
mogelijke hulp gaf, leden ze verschrikkelijk.’ (Ons erfgoed –
beknopte geschiedenis van De Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen [1996], p. 51.)

Leer en Verbonden 121:7 – Het nut van tegenspoed
‘Tegenspoed in ons leven kan nut hebben, zoals ouderling
James E. Faust [destijds lid van het Quorum der Twaalf] zei:
“In de pijn, de smart en de heldhaftige inspanningen van
het leven gaan we door een louterend vuur, en wat onbedui-
dend, onbelangrijk is in ons leven kan dan smelten als
sintels en kan ons geloof stralend, compleet en sterk maken.
Daarin kan het goddelijk beeld zich spiegelen vanuit de ziel.
Het maakt deel uit van de loutering die van ons gevergd
wordt om God te leren kennen. In de zielenstrijd van het
leven schijnen we beter te luisteren naar de zachte, goddelijke
influisteringen van onze goddelijke Herder.” (Ensign, mei
1979, p. 53.)

‘Sommigen geloven ten onrechte dat hun tegenspoed een
straf van God is, maar er is een groot verschil tussen de
bron van tegenspoed en wat we ermee doen: “Jammer genoeg
zijn sommige van onze ergste vormen van tegenspoed het
gevolg van onze eigen dwaasheid en zwakheid, en ze over-
komen ons door onze eigen onachtzaamheid of overtreding.”
(James E. Faust, Ensign, mei 1979, p. 54.) Andere tegen-
spoed is het gevolg van de zwakheid en de ontvankelijkheid
van het sterfelijk lichaam, dat onderhevig is aan ziekte en
onvolkomenheden. Nog andere oorzaken zijn te vinden in de
middelen die goddeloze mensen kiezen als ze hun keuze-
vrijheid verkeerd gebruiken. (. . .)

‘(. . .) In verband met de gevangenschap en andere vreselijke
onrechtvaardigheden die Joseph Smith heeft doorgemaakt,
zei Brigham Young dat de profeet door de ernstige tegenspoed
die hij goed heeft doorstaan, in 38 jaar meer vooruitgang
heeft gemaakt dan voor hem mogelijk was geweest in duizend
jaar zonder die tegenspoed.’ (Zie Journal of Discourses, deel 2,
blz. 7.)’ (Doctrine and Covenants Student Manual, p. 296.)
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Voor degenen die de dienstknechten van de Heer vervolgen, was het ‘beter
geweest dat er een molensteen om hun hals was gehangen en zij verdronken
waren in de diepte der zee’ (LV 121:22).

Zet een nummer bij de beloften

In Leer en Verbonden 121:26–33 beloofde de Heer zegeningen
aan de getrouwen. Nummer ze, en schrijf iets over een belofte
die voor jou belangrijk is. 

Tekstenbeheersing – Leer en
Verbonden 121:34–46

In Leer en Verbonden 121:34–46 wordt beschreven wat een
priesterschapsdrager moet doen om zijn priesterschap te eren
en het doeltreffend te gebruiken. Bestudeer die verzen en
beantwoord de volgende vragen:

1. Waarom worden sommigen ‘gekozen’ en anderen niet?

2. Wat is het verband tussen de ‘rechten van het priester-
schap’ en de ‘machten des hemels’?

3. Wat is het beginsel waardoor de machten des hemels
bestuurd worden?

4. Waardoor kan een priesterschapsdrager de macht van het
priesterschap verliezen?

5. Welke methoden moet een rechtschapen priesterschaps-
drager hanteren om anderen positief te beïnvloeden?

6. Welke zegeningen worden beloofd aan wie het priester-
schap op een rechtvaardige manier gebruiken?

D

C

Misschien heb je, net als de meeste mensen af en toe, wel
eens gedacht dat het leven niet eerlijk is en dat jij meer
moet lijden dan anderen. Toen de afdelingen 121–123 van
de Leer en Verbonden werden geschreven, hadden de
profeet Joseph Smith en zijn metgezellen vier maanden in
de gevangenis in Liberty gezeten zonder van een misdaad
te zijn beschuldigd en zelfs zonder te zijn verhoord. Let
er bij je studie van Leer en Verbonden 122 op waarom de
Heer toestaat dat zelfs rechtschapen mensen lijden.

De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 122

Leer en Verbonden 122:7 – Hoe kunnen tegenspoed
en lijden voor ons bestwil zijn?
President Harold B. Lee heeft gezegd: ‘Wees niet bang
voor de beproevingen van het leven. Soms, als u het zwaarst
beproefd wordt, zult u dichter bij God zijn dan u denkt,
want over de verleiding op de berg van de Meester Zelf, in de
hof van Getsemane en op het kruis op Golgota, staat in de
Schriften: ‘En zie, engelen kwamen en dienden Hem’
(Matteüs 4:11). Soms kan dat met u gebeuren als u beproefd
wordt.’ (The Teachings of Harold B. Lee, uitgegeven door
Clyde J. Williams [1996], p. 192; zie ook het onderdeel
‘De Schriften begrijpen’ voor LV 122:7, p. 138.)

Ziedende baren (vs. 7) – Hoge golven

Leer en Verbonden 122
‘Vrees niet wat de mens kan doen’
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De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 122 en maak opgave A.

Hulp zoeken als je beproefd wordt

1. Als mensen verdriet hebben over de beproevingen en de
tegenspoed die ze ondervinden, kijken ze vaak op naar de
hemel en vragen: ‘Waarom ik?’ De profeet Joseph Smith
had een andere houding. Lees Leer en Verbonden 121:2–3
nog eens door en noteer welke vragen hij stelde in plaats
van ‘Waarom ik?’

2. Hoewel de profeet niet vroeg waarom hij en de rest van de
kerk zulke moeilijkheden moesten doorstaan, gaf de Heer
toch een aantal redenen aan. Vat aan de hand van Leer en
Verbonden 122:5–9 samen wat de Heer tegen de profeet zei.

3. Schrijf op wat in Leer en Verbonden 122 indruk op je heeft
gemaakt waardoor jij de beproevingen en de tegenspoed in
je leven beter aankunt.

A

Tijdens het laatste oordeel zal de hele mensheid worden
‘geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven
stond, naar hun werken’ (Openbaring 20:12). Bestudeer
Leer en Verbonden 123 en kijk of je iets te weten komt
over verslagen die tijdens het oordeel gebruikt kunnen
worden en hoe die verslagen ook gebruikt kunnen worden
vóór het laatste oordeel.

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 123 en maak opgave A.

Wat had je moeten doen?

1. Wat had je, als je in 1839 lid van de kerk was geweest,
moeten doen om het gebod van de Heer in Leer en
Verbonden 123:1–5 te gehoorzamen?

2. Noteer aan de hand van de verzen 5–15 wat je zou moeten
doen met de informatie die je verzameld had.

3. Welke verslagen zou je nu kunnen bijhouden die
toekomstige generaties in de kerk tot zegen kunnen zijn?

A

Leer en Verbonden 123
Het belang van verslagen bijhouden
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De kerk in Nauvoo (Illinois)
‘Door de vervolgingen in de staat Missouri, trokken de
heiligen ongeveer 320 kilometer naar het noordoosten,
over de rivier de Mississippi, naar Illinois, waar ze in betere
omstandigheden terecht kwamen. Uiteindelijk kochten de
heiligen land in de buurt van de plaats Commerce, die nog in
ontwikkeling was. Dat land was praktisch moeras met slechts
een paar eenvoudige gebouwen. De heiligen legden het
land droog en vestigden zich er. Joseph Smith trok met zijn
gezin in een klein, houten huis. De naam Commerce werd
veranderd in Nauvoo, naar het Hebreeuwse woord voor
“prachtig”.’ (The Guide to the Scriptures, s.v. ‘Nauvoo, Illinois
(USA)’, pp. 173–174.)

De profeet Joseph Smith heeft diverse afdelingen van de Leer
en Verbonden opgetekend in Nauvoo (zie LV 124–129, 132),
inclusief het gebod om daar een tempel te bouwen. (Zie LV
124:26–27.) En het was in Nauvoo dat ouderling John Taylor,
die destijds lid was van het Quorum der Twaalf Apostelen,
zijn getuigenis opschreef van het martelaarschap van de
profeet Joseph Smith en zijn broer Hyrum. (Zie LV 135.) 

Voordat de heiligen in 1846 uit hun huizen werden verdreven,
bouwden ze de Nauvootempel, organiseerden ze wijken
en ringen van Zion en de zustershulpvereniging, begonnen
ze met de verordeningen voor de doden. Als gevolg
van die vervolging verlieten ze het gebied onder leiding van
president Brigham Young en trokken ze naar het westen. 

In de beginperiode van de kerk in Nauvoo waren er veel
bijzonderheden die de aandacht vroegen. Leer en Ver-
bonden 124 bevat aanwijzingen met betrekking tot twee
belangrijke gebouwen en talloze roepingen. Bestudeer
deze openbaring en let op wat de Heer zei over het belang
van tempels en tempelverordeningen. Zou jij graag
willen dat de Heer jou praktische aanwijzingen gaf die
rechtstreeks gericht zijn op de moeilijkheden waarmee
je te maken hebt? Hoe doet Hij dat in deze tijd?

Leer en Verbonden 124
Gewijde gebouwen 
en heilige roepingen

De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 124

Leer en Verbonden 124:2 – ‘Die zal worden
gepolijst met verfijning, die te vergelijken is met
een paleis’
De Heer gebood de heiligen dat ze de ring van de kerk
in Nauvoo (Illinois) moesten maken tot een ‘hoeksteen van
Zion’, en zo mooi als een paleis. Elke keer dat de Heer zijn
getrouwe heiligen bijeen liet komen, heeft hij hun geboden:
‘Staat op en laat uw licht schijnen, opdat het een standaard
voor de natiën zal zijn’ (LV 115:5).

Leer en Verbonden 124:2–6 – ‘Een plechtige
proclamatie (...) aan alle volken’
‘Die instructie van de Heer werd pas in 1845 uitgevoerd.
Een aantal mensen moest helpen bij de voorbereiding van
het document, maar het schijnt dat de omstandigheden
dat verhinderd hebben totdat de Twaalf het later uitgaven.
(Zie History of the Church, deel 6, p. 80; deel 7, p. 320, 558).’
(Doctrine and Covenants Student Manual, p. 304.)

Leer en Verbonden 124:6 – Welke gunst had Zion
gekregen?
‘In het jaar 1841 waarin deze openbaring is gegeven. had
deze prachtige stad ongeveer drieduizend inwoners. De
wetgevende macht van Illinois had een privilege verleend,
waardoor Nauvoo een liberaal stadsbestuur kreeg, met de
bevoegdheid om een leger te vormen en een universiteit
te stichten. Ze stonden op het punt een tempel te bouwen.
De verstrooide heiligen verzamelden zich, en de nederzettin-
gen in Illinois groeiden snel. De zending in Groot-Brittannië
was een groot succes. Zo stond het er in het algemeen voor
toen deze openbaring werd gegeven. De kerk had even rust.
Het was de stilte voor de volgende storm.’ (Smith en Sjodahl,
Doctrine and Covenants Commentary, p. 768.)

Leer en Verbonden 124:19, 130 – ‘Zoals Ik heb
gedaan met mijn dienstknecht David Patten’
Ouderling David Patten, lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen, was op 25 oktober 1838 gesneuveld tijdens
de strijd bij Crooked River in Missouri. Ouderling Heber C.
Kimball, die destijds lid was van het Quorum der Twaalf
Apostelen, bezocht ouderling Patten toen die op sterven lag.
Ouderling Kimball schreef:

‘De evangeliebeginselen die hem zo dierbaar waren geweest,
bleven glorieus gehandhaafd in dat stervensuur en gaven
hem bij zijn verscheiden de steun en de troost die de dood
zijn pijn en verschrikking ontnamen. Over degenen die niet

Planten van naam (vs. 61) –
Leiders van de kerk
Nieuwe vertaling (vs. 89) –
De Bijbelvertaling van Joseph
Smith

De dag van mijn bezoeking
(vs. 10) – De wederkomst
van Jezus Christus
Orakelen (vs. 39) –
Openbaringen
Inzettingen (vs. 39) – Wetten
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standvastig waren gebleven, riep hij uit: “O, waren ze maar in
mijn situatie! Want ik heb het geloof behouden, ik heb mijn
loop ten einde gebracht; voorts ligt voor mij gereed de krans
der rechtvaardigheid, welke de Heer, de rechtvaardige
rechter, mij zal geven.” 

‘Tegen zijn geliefde vrouw, die daarbij aanwezig was en hem
bijstond in zijn stervensuur, zei hij: “Wat je ook doet,
verloochen het geloof niet!”’ (‘History of Brigham Young’,
Millennial Star, 16 juli 1864, pp. 454–455.)

Leer en Verbonden 124:22–24, 56–83, 119–121 –
Het hotel in Nauvoo

‘De profeet vond dat de bouw van het Nauvoo House-hotel net
zoveel haast had als de bouw van de tempel. Hij beschouwde
het als een middel voor de heiligen om “welgestelde mensen
met karakter en invloed” te onthalen en hun over de waarheid
te vertellen. [History of the Church, deel 5, p. 328; zie ook deel
5, p. 137.) De hoeksteen van het gebouw werd op 2 oktober
1841 gelegd, en er werd een aantal waardevolle kronieken,
ook het originele manuscript van het Boek van Mormon, bij
ingemetseld. Vanaf de kansel werden de broeders steeds
aangespoord om aan het hotel te werken; de bouw vorderde
echter langzaam omdat ze weinig middelen en arbeidskrach-
ten hadden. In maart 1844 stelde Joseph Smith de verdere
bouw van het hotel uit om de bouw van de tempel te bespoe-
digen.’ (Church History in the Fulness of Times, p. 243.)

Leer en Verbonden 124:25–36 – Doop voor de
doden

Ve
rm

en
ig

vu
ld

ig
en

 is
 st

re
ng

 v
er

bo
de

n

In een toespraak in juni 1843, vertelde de profeet Joseph
Smith over het belang van tempels en tempelverordeningen,
waaronder de doop voor de doden: 

‘Al voordat de wereld bestond werd in de hemelse raden
besloten dat de beginselen en wetten van het priesterschap
moesten worden toegekend aan de vergadering van het volk
in elke periode van de wereld. Jezus heeft alles gedaan om
het volk te vergaderen, en zij wilden niet, en daarom stortte
hij een vloek over hen uit. Verordeningen die vóór de grond-
legging van de wereld voor de verlossing van de mensheid
in het priesterschap zijn ingesteld, mogen niet veranderd
worden. Allen moeten worden verlost op grond van dezelfde
beginselen.

‘Met datzelfde doel vergadert God zijn volk in de laatste
dagen, om een huis voor de Heer te bouwen en om hen voor
te bereiden op de verordeningen, begiftigingen, wassingen en
zalvingen enz. Een van de verordeningen van het huis des
Heren is de doop voor de doden. Vóór de grondlegging der
wereld heeft God gelast dat die verordening moet worden
bediend in een vont dat voor dat doel in het huis des Heren
wordt geplaatst.’ (History of the Church, deel 5, pp. 423–424.) 

In hedendaagse Schriftuur wordt de doop voor de doden
voor het eerst genoemd in Leer en Verbonden 124:29–36.
Maar dat was niet de eerste keer in deze bedeling. In een brief
aan het Quorum der Twaalf Apostelen schreef de profeet
Joseph Smith in oktober 1840:

‘Ik veronderstel dat de leer van “de doop voor de doden” u al
eerder ter ore is gekomen en dat daarover vragen bij u zijn
gerezen. Ik kan u in deze brief niet alle informatie geven die
u over dat onderwerp verlangt; maar afgezien van kennis
die ik niet uit de Bijbel heb, zou ik zeggen dat het in kerken
vanouds gebruikelijk was; en de heilige Paulus tracht aan
de hand daarvan de leer van de opstanding te bewijzen,
en zegt: “Wat zullen anders zij doen, die zich voor de doden
laten dopen? Indien er in het geheel geen doden opgewekt
worden, waarom laten zij zich nog voor hen dopen?”
[1 Korintiërs 15:29.]

‘Voor het eerst heb ik de leer publiekelijk genoemd in een
toespraak bij de begrafenis van broeder Seymour Brunson
[15 augustus 1840]; en sindsdien heb ik in de kerk algemene
instructies gegeven over dat onderwerp. De heiligen hebben
het voorrecht dat ze zich kunnen laten dopen voor over-
leden familieleden van wie zij geloven dat ze het evangelie
hadden aangenomen als ze erover gehoord hadden en die
het evangelie in de geest hebben ontvangen door middel
van degenen die gemachtigd zijn om het hun te verkondigen
terwijl ze zich in de gevangenis bevonden.

‘Zonder over het onderwerp uit te weiden, zult u ongetwijfeld
de consequentheid en de redelijkheid ervan inzien; en het
evangelie van Christus komt u daardoor waarschijnlijk groot-
schaliger voor dan sommigen gedacht hebben.’ (History of the
Church, deel 4, p. 231.)
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‘In de openbaring wordt uitgelegd dat de verordening van de
doop voor de doden alleen verricht kan worden op een plek
die Heer heeft aangegeven. De verordening was buiten de
tempel alleen aanvaardbaar onder bepaalde omstandigheden,
en voordat de Nauvootempel voltooid was, stond de Heer
toe dat de verordening in de rivier de Mississippi verricht
werd. In oktober 1841 maakte de profeet bekend dat er pas
weer voor de doden gedoopt mocht worden als de vont
in de tempel voltooid was. Dat gebeurde in november, en op
21 november werd er weer begonnen met het dopen.
(Zie LV 124:27–30.)’ (Doctrine and Covenants Student Manual,
p. 307.)

Leer en Verbonden 124:28 – Wat is de ‘volheid van
het priesterschap’ die hier genoemd wordt?
President Gordon B. Hinckley heeft gezegd: ‘Door de sleutels
van het heilig priesterschap, door de Heer bevestigd op de
Twaalf toen Hij onder hen was, welke sleutels in deze bedeling
hersteld zijn door degenen die ze in vroeger tijden droegen –
door die sleutels zijn er grote zegeningen toegevoegd, inclusief
de unieke en opmerkelijke verordeningen die in het huis van
de Heer bediend worden.

‘Slechts in die verordeningen wordt de uitoefening van “de
volheid van het priesterschap” gerealiseerd. (Zie LV 124:28.)’
(Conference Report, oktober 1985, p. 73 of Ensign, november
1985, p. 59.)

President Boyd K. Packer, waarnemend president van het
Quorum der Twaalf Apostelen, heeft uitgelegd: ‘Geen enkele
man ontvangt de volheid van het priesterschap zonder een
vrouw aan zijn zijde. Want geen enkele man, zegt de profeet,
kan de volheid van het priesterschap ontvangen buiten de
tempel van de Heer. [Zie LV 131:1–3.] En zij staat naast hem
op die heilige plaats. Zij deelt in alles wat hij ontvangt.
Man en vrouw ontvangen ieder de verordeningen van de
begiftiging. Maar de man kan de hoogste verordeningen
– de verordeningen ter verzegeling – niet ontvangen zonder
haar naast zich.’ (De Ster, juli 1998, p. 82.)

Leer en Verbonden 124:87–91, 97–102 –
William Law
William Law werd geroepen als tweede raadgever van de
profeet Joseph Smith en hem werden zegeningen en gaven
beloofd die weinig andere mannen in het vooruitzicht zijn
gesteld. Hij bleef echter niet trouw, en op 18 april 1844 werd
hij geëxcommuniceerd ‘wegens onchristelijk gedrag’ (History
of the Church, deel 6, p. 341.) ‘Hoewel William Law raad-
gever van Joseph was geweest, bleek hij diens bitterste
tegenstander en lasteraar. (. . .); en achteraf werd bewezen
dat hij met een aantal mensen uit Missouri een samenzwering
op touw had gezet om Joseph Smith het leven te benemen.
(. . .) En toch, hoewel hij een moord in gedachten had, gedroeg
hij zich meestal hoffelijk en zachtaardig, en was hij uiterst
berekenend.’ (History of the Church, deel 7, p. 57.)

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 124 en maak de volgende vijf
opgaven (A–E).

Zoek de doeleinden van een tempel

1. Noteer aan de hand van Leer en Verbonden 124:25–41
welke redenen de Heer aangaf voor de bouw van tempels.

2. Kies twee van die redenen en vertel waarom die
zegeningen voor jou belangrijk zijn. Vertel bijvoorbeeld
waarom de tempelverordeningen belangrijk voor je zijn.

Leg uit wat de gevolgen zijn

In Leer en Verbonden 124 zegt de Heer tegen de profeet
Joseph dat het belangrijk is dat er een tempel voor de Heer
wordt gebouwd, maar dat het gebouw op zich niet genoeg is.

1. Elke keer dat je het woord indien in Leer en Verbonden
124:42–48 tegenkomt, zet je er een cirkeltje omheen. Noteer
dan bij elk indien wat er volgens de Heer zou gebeuren.

2. Vat in twee ‘als-dan’ zinnen samen wat je uit die verzen
hebt geleerd. In de ene beschrijf je de zegeningen van
gehoorzaamheid en in de andere de gevolgen van onge-
hoorzaamheid.

Leg het beginsel uit

In 1 Nephi 3:7 zei Nephi dat hij geloofde dat de Heer hem
zou helpen bij alles wat hem werd geboden. In Leer en
Verbonden 124:49–54 beschreef de Heer een situatie waarin
de heiligen trouw probeerden te doen wat Hij vroeg, maar
het niet konden. Vergelijk die twee teksten en leg uit welk
gehoorzaamheidsbeginsel daarin staat.

De roeping van Hyrum Smith

Leer en Verbonden 124:91–96 gaat over de roeping van
Hyrum Smith.

1. Schrijf op welke plichten en taken Hyrum Smith had.

2. In wiens plaats kwam hij?

Zoek op wie de leiders waren

Zoek in Leer en Verbonden 124:124–144 op wie de volgende
priesterschapsambten bekleedden:

1. Patriarch

2. President van de kerk

3. Raadgevers in het Eerste Presidium

4. President van het Quorum der Twaalf Apostelen

5. Leden van de hoge raad van de ring

6. President van de hogepriesters

7. Quorumpresidium ouderlingen

8. Presidium der Zeventig

9. Bisschap
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Hoe kwam een stad in Iowa aan de naam Zarahemla uit
het Boek van Mormon? Waar ligt het, en waarom
sprak de Heer tot de heiligen die daar woonden? ‘Niet alle
heiligen die uit Missouri waren verdreven, vonden hun
toevlucht in Illinois. Sommigen vestigden zich vanuit
Nauvoo aan de overkant van de Mississippi, in Iowa. De
openbaring [Leer en Verbonden 125] werd ontvangen
in antwoord op de vraag of ze in Iowa moesten blijven of
zich aan de kant van Illinois moesten verzamelen. Een
van de eersten die met het idee kwam dat de heiligen zich
in Iowa moesten vestigen, was dr. Isaac Galland, de
man die het land waarop Nauvoo gebouwd was, verkocht
had. Ouderling Joseph Fielding Smith schreef: “De heer
Galland stelde in een gesprek met David W. Rogers voor
dat de heiligen zich in Iowa, een territorium, vestigden;
want hij vond het waarschijnlijker dat ze in het rechts-
gebied van de Verenigde Staten tegen de benden beschermd
zouden worden dan in een staat van de Unie, ‘waar moord,
beroving en diefstal bewonderenswaardige (!) trekken
zijn van een demagoog; en waar de grootste schurken vaak
de hoogste functies bekleden.’ Hij schreef ook naar
gouverneur Robert Lucas van Iowa, die de ‘mormonen’ in
Iowa gekend had, en die hen heel lovend goede burgers
noemde.” (Essentials in Church History, p. 220)’
(Doctrine and Covenants Student Manual, p. 311.)

De Schriften begrijpen

Leer en Verbonden 125:3–4 – Zarahemla en
Nashville
Sommige heiligen die uit Missouri vluchtten, vestigden
zich aan de westkant van de Mississippi, rond de dorpen
Montrose en Nashville (Iowa). De kerk kocht ongeveer
achtduizend hectare in dat gebied en de Heer gebood dat
daar een stad, Zarahemla, gebouwd moest worden. Toen de

Leer en Verbonden 125
Zarahemla (Iowa)

heiligen daar in 1839 arriveerden, woonden er in Lee County
(Iowa), waar deze steden lagen, 2839 mensen. Rond 1846 was
de bevolking gegroeid tot 12.860. Toen de heiligen in 1846
naar het Westen trokken, werden die nederzettingen verlaten,
en nu bestaan ze niet meer.

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 125 en maak opgave A.

Teken een kaart

Teken aan de hand van Leer en Verbonden 125 in je notitie-
boekje een kaart met Jackson County (Missouri), Nauvoo
(Illinois} en Montrose (Iowa). Welke afstand legden de heiligen
af van Missouri tot Nauvoo en Montrose?

Hoe zou jij het vinden om de komende tien jaar elke
zomer een zending te vervullen? Rond 1841 had Brigham
Young vanaf zijn doop in 1832 steeds zendingen vervuld,
waaronder ook een jaar in Groot-Brittannië. Let er tijdens
je studie van Leer en Verbonden 126 op welke raad de
Heer over toekomstige zendingen gaf aan president Young,
die toen president was van het Quorum der Twaalf
Apostelen. 

De Schriften begrijpen

Leer en Verbonden 126:1 – ‘Het wordt niet meer
van u vereist’
Hoewel de Heer niet van Brigham Young eiste dat hij zijn
gezin verliet om weer op zending te gaan, heeft hij toch korte
zendingen vervuld. Toen de afvallige John C. Bennett leugens
over de kerk verspreidde, reisde president Young, destijds
president van het Quorum der Twaalf Apostelen, rond om
met mensen te spreken en de leugens recht te zetten.
Hij reisde ook rond om geld in te zamelen voor de Nauvoo-
tempel en om campagne te voeren voor de profeet Joseph
Smith als kandidaat voor het presidentschap van de
Verenigde Staten. 

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 126 en maak opgave A.

Leer en Verbonden 126
Openbaring aan Brigham Young

A
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Leg een zin uit

1. Hoe sprak de Heer Brigham Young in Leer en Verbonden
126:1 aan? Waarom zou de Heer volgens jou, als je deze
openbaring leest, zo over hem denken?

2. Wat betekent dat voor jou wat betreft je roepingen en taken
in de kerk? 

Leer en Verbonden 127 en 128 zijn geschreven in een voor
de profeet Joseph Smith moeilijke periode. Zijn vijanden
hadden hem gedwongen zich te verbergen om aan hun
meedogenloze vervolging te ontkomen. Maar het was ook
een periode van grote geestelijke vooruitgang. De profeet
had de heiligen verteld dat ‘de bedeling van de volheid der
tijden licht zal brengen in de zaken die in alle vorige
bedelingen geopenbaard zijn; tevens andere zaken die nog
niet eerder geopenbaard zijn.’ (History of the Church,
deel 4, p. 426.)

Deze afdelingen zijn brieven van de profeet Joseph Smith
aan de leden van de kerk in Nauvoo (Illinois). Ze zijn
geschreven op zijn reizen van de ene plaats naar de andere
om zijn vijanden te ontlopen. In die brieven gaf hij
aanvullende instructies in verband met de verordening
van de doop voor de doden, die de profeet voor het eerst in
1840 genoemd had. (Zie het onder ‘De Schriften begrijpen’
voor LV 124:25–36, p. 142.) Let er bij het lezen van Leer
en Verbonden 127–128 op hoe de profeet het vond dat hij
gedwongen was zich steeds te verbergen. Probeer je ook
voor te stellen hoe het voor de heiligen geweest moet zijn
om meer inzicht te krijgen in de leer van de doop voor de
doden.

Door middel van de profeet Joseph Smith heeft de Heer geopenbaard dat
we ons kunnen laten dopen voor overledenen.

Leer en 
Verbonden 127–128

Aanwijzingen aangaande 
de verordening van 

de doop voor de doden

A De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 128

Leer en Verbonden 128:16–18 – Waarom laten we
ons dopen voor de doden?

Als we ons laten dopen voor over-
ledenen, kunnen ook de andere
tempelverordeningen voor hen
verricht worden. Al die verorde-
ningen zijn essentieel voor hun heil.
President Joseph Fielding Smith
heeft gezegd:

‘Als Elia niet was gekomen, zou, zoals wij geloven, al het
werk van vroeger tijden van weinig nut geweest zijn, omdat 

de Heer zei dat de hele aarde in
dat geval bij zijn komst verwoest
zou worden [zie LV 2:1–3].
Daarom was zijn zending van
enorme betekenis voor de
wereld. Het gaat niet alleen om
de doop voor de doden, maar
ook om de verzegeling van
echtgenoten aan elkaar en van
kinderen aan ouders, zodat er

een “volledige en volmaakte eenwording en versmelting
van bedelingen, sleutels en machten en heerlijkheden” zou
plaatsvinden, vanaf het begin tot aan het einde der tijden
[LV 128:18].

‘Als die verzegelbevoegdheid niet op aarde was, zou er
verwarring heersen en zou er wanorde in plaats van orde zijn
wanneer de Heer komt. Dat is natuurlijk niet mogelijk, want
alles in Gods koninkrijk wordt bestuurd en geregeld volgens
volmaakte wetten.

‘Waarom zou de aarde verwoest worden? Eenvoudig omdat
wij, zonder verbindende schakel die vaders en kinderen aan
elkaar verbindt – het werk voor de doden – allemaal verwor-
pen zullen worden; Gods hele werk zal zijn doel missen en
teniet worden gedaan. Dergelijke omstandigheden zullen zich
natuurlijk niet voordoen.’ (Zie De leer tot zaligmaking, deel 2,
pp. 111, 112.)

Leer en Verbonden 128:24 – De zonen van Lehi en
hun offerande aan de Heer
‘Historisch gezien waren de zoons van Levi, en ook de zoons
van Aäron en de zoons van Mozes (zie Exodus 6:16, 18, 20)
beheerders van het huis van God, en verantwoordelijk voor
de heilige verordeningen die daar werden verricht. (Zie
Exodus 25–28; Numeri 8:24–26; 10:21.) In onze tijd zijn de
zoons van Levi degenen die door de Heer worden geroepen
om “mijn kerk op te bouwen”, en degenen die “getrouw zijn
zodat zij deze twee priesterschappen, waarvan Ik heb
gesproken, verkrijgen en hun roeping grootmaken, worden
door de Geest geheiligd ter vernieuwing van hun lichamen”
(LV 84:31–33). Zij zijn het die verantwoordelijk zijn voor
respectievelijk het “voorbereidende evangelie” (LV 84:26–27)
en voor “het grotere priesterschap” en de bijbehorende
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verordeningen (tempelwerk) waarin zich “de macht der
goddelijkheid” openbaart (LV 84:19–21). Als de huidige
dienstknechten van de Heer dat heilig rentmeesterschap
getrouw vervullen, worden zij de “zonen van Mozes en van
Aäron, en het nageslacht van Abraham, en de kerk en het
koninkrijk, en de uitverkorenen Gods” (LV 84:34).

‘Als rechtschapen heiligen de Heer dienen in deze heilige
verordeningen, worden zij heilanden op de berg Zion voor de
levenden en de doden. Het offer dat zij brengen door hun
werk zal deel uitmaken van de “offerande in gerechtigheid”
die de zoons van Levi, en de zoons van Mozes en Aäron, de
Heer vóór zijn wederkomst zullen aanbieden.’ (Doctrine and
Covenants Student Manual, p. 319.)

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 127–128 en maak vier van de
volgende opgaven (A–F).

Schrijf een nieuwsbericht

Stel dat je verslaggever bent in het jaar 1842 en dat je de pro-
feet Joseph Smith in zijn schuilplaats opzoekt voor een
interview. Schrijf aan de hand van Leer en Verbonden 127:1–3
een kort nieuwsbericht over de gevoelens van de profeet
tijdens zijn leven in verborgenheid.

Noteer de taken

Noteer aan de hand van Leer en Verbonden 127:5–10 wat
volgens jou de taken van een tempelschrijver zijn.

Schrijf een antwoord

Stel, je hebt een vriend of vriendin die geen lid van de kerk is,
maar die wel iets over tempels en de doop voor de doden
heeft gehoord. Hij of zij vraagt jou wat de doop voor de doden
is en waarom dat wordt gedaan. Beantwoord die vragen aan
de hand van Leer en Verbonden 127 en 128. Zorg dat je daarbij
vertelt over het belang van bevoegdheid, de verzegelbevoegd-
heid, het smeden van banden, eeuwige gezinnen en Elia.

Noteer en vergelijk

Lees Leer en Verbonden 128:20-21 nog eens door en noteer
welke hemelse boodschappers door de profeet Joseph Smith
genoemd worden. Leg uit waarom hij het volgens jou
belangrijk vond om tijdens de herstelling van het evangelie
openbaringen te blijven ontvangen.

Maak een poster

1. Denk na over de situatie waarin de profeet Joseph Smith
zich destijds bevond (zie LV 127:1–4), en geef dan
antwoord op de vraag wat in Leer en Verbonden 128:22
indruk op je heeft gemaakt.

2. Maak een poster waarmee je de oproep tot actie van Joseph
Smith en zijn enthousiasme voor het evangelie verduidelijkt.

E
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Maak de verzen af

In Leer en Verbonden 13:1 lees je over een offer dat de ‘zonen
van Levi’ in de laatste dagen zouden brengen. (Zie het onder-
deel ‘De Schriften begrijpen’ voor LV 13:1, p. 26.) Vergelijk wat
je daaruit opmaakt met Leer en Verbonden 128:24. Op welke
manier zal de profetie over die offerande volgens de profeet
Joseph Smith in vervulling gaan? 

Heb je wel eens over engelen nagedacht? Wie zijn zij?
Hoe kunnen we weten of ze van God komen? In Leer en
Verbonden 129 beantwoordde de profeet Joseph Smith die
vragen en gaf hij ‘drie grote sleutels’ (vs. 9), of manieren
om hemelse boodschappers te herkennen.

De Schriften begrijpen

Leer en Verbonden 129:1 – Wat is het verschil
tussen een engel en een geest?
Elke boodschapper van God kunnen we een engel noemen,
maar in Leer en Verbonden 129 slaat het woord engel alleen
op ‘herrezen personen (. . .) [met] een lichaam van vlees en
beenderen’ (vs. 1). ‘Geesten zijn kinderen van God die het

Leer en Verbonden 129
Drie belangrijke sleutels

F
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sterfelijk leven nog niet zijn ingegaan (nog niet geboren zijn),
en dus geen lichaam hebben; of geesten zijn degenen wier
geest hun lichaam door de dood verlaten heeft.’ (Doctrine and
Covenants Student Manual, p. 320.)

In eerdere instructies aan het Quorum der Twaalf Apostelen
heeft de profeet Joseph Smith ‘het verschil uitgelegd tussen
een engel en een dienende geest; de ene [een engel] heeft een
opgestaan of veranderd lichaam, wiens geest de geesten met
een lichaam bedient – de andere is [een dienende geest] een
geest zonder lichaam, die geesten zonder lichaam bedient.
Jezus Christus werd (terwijl zijn lichaam in de graftombe lag)
een dienende geest voor de geesten in de gevangenis, om
een belangrijk deel van zijn zending te vervullen. Zonder dat
zou Hij zijn werk niet volmaakt hebben gedaan, of in zijn rust
hebben kunnen ingaan. Na zijn herrijzenis verscheen Hij als
een engel [een opgestane Persoon] aan zijn discipelen.’ (History
of the Church, deel 4, p. 425; zie ook 1 Petrus 3:18–20.)

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 129 en maak opgave A.

Hoe kun je dat weten?

Noteer in je eigen woorden de ‘drie grote sleutels’ die de
profeet Joseph Smith in Leer en Verbonden 129 geopenbaard
zijn. Vermeld ook hoe je kunt weten of een engel of een geest
door God of door de duivel gestuurd is.

Welke vragen zou jij de profeet Joseph Smith willen
stellen als je de kans kreeg? Leer en Verbonden 130 is een
verzameling leerstellige uitspraken van de profeet. Als
je die uitspraken leest, vraag je je misschien af hoeveel je
over dat onderwerp nog meer te weten kunt komen.

De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 130

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 130 en maak drie van de
volgende opgaven (A–D).

Sektarisch denkbeeld
(vs. 3) – Geloofsovertuiging
van andere kerken

Betrekkingen (vs. 2) –
Sociale orde

Leer en Verbonden 130
Leerstellige juwelen

A

Schrijf een vragenspel

Leer en Verbonden 130 bevat een verscheidenheid aan
instructies en antwoorden op vragen. Bedenk wat jij in elk
van de volgende tekstgedeelten belangrijk vindt en schrijf
daar een vraag over: vss. 1–3, 4–7, 8–9, 10–11, 12–17, 18–19,
20–21, 22–23. Zet achter elke vraag het juiste antwoord.

Tekstenbeheersing – Leer en
Verbonden 130:18–19

Deel een bladzijde in je notitieboekje met een verticale lijn
door midden. Teken links een persoon die omgeven is door
wat hij of zij waardevol en belangrijk vindt. Teken of schrijf
rechts wat iemand bij zijn of haar dood mee kan nemen.
Schrijf aan de hand van Leer en Verbonden 130:18–19 een
opschrift of leuze bij je tekening waaruit blijkt wat wij ons in
dit leven moeten verwerven en wat in het volgende leven
nog steeds van waarde zal zijn.

Tekstenbeheersing – Leer en
Verbonden 130:20–21

In Leer en Verbonden 130:20–21 heeft de profeet Joseph Smith
uitgelegd dat er verband bestaat tussen onze gehoorzaam-
heid aan Gods wetten en de zegeningen die we ontvangen.
Aan sommige geboden zijn heel specifieke beloften verbonden,
bijvoorbeeld beloften die samenhangen met de naleving
van het woord van wijsheid. (Zie LV 89.) Bij andere geboden
horen meer algemene beloften. (Zie bijvoorbeeld Jozua 1:8.)
Noteer drie andere geboden en de daarbij beloofde zegeningen.
Geef aan of dat specifieke of meer algemene beloften zijn.
Als je hulp nodig hebt, kun je dit met je ouders of een leider
van de kerk bespreken.

Tekstenbeheersing – Leer en
Verbonden 130:22–23

De waarheden in Leer en Verbonden 130:22–23 kunnen voor
leden die al lang lid zijn van de kerk, vanzelfsprekend en
logisch zijn. Maar deze leer verschilt in hoge mate van de leer
van de meeste andere christelijke kerken. Noteer drie
manieren waarop jouw leven– je gedachten, je gedrag en je
gebeden – anders is doordat je weet wie de Godheid
werkelijk is, en leg dat uit.

D
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B
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Het gezin kan voor eeuwig
samen zijn. Die eenvoudige
waarheid is een van de belang-
rijkste openbaringen van
de herstelling. Weet je wat
verwacht wordt van degenen
die een celestiaal huwelijk
en een eeuwig gezin willen?
Bestaat er een mooiere
zegening dan de belofte dat

je in de celestiale heerlijkheid je dierbaren voor eeuwig
bij je kunt hebben? 

De Schriften begrijpen

Leer en Verbonden 131:1 – Wat zijn de drie graden
in het celestiale koninkrijk?
‘De Heer heeft aan de kerk niets geopenbaard over twee van
de drie graden in het celestiale koninkrijk; daarom moet
elke discussie over dit onderwerp wel berusten op gissingen.
Er is echter veel geopenbaard over de hoogste graad in het
celestiale koninkrijk, de verhoging, omdat dit de plaats is
waar onze hemelse Vader wil dat al zijn kinderen daar komen
als zij zijn geboden onderhouden. De Heer bespreekt in LV
76:50–70 de voorwaarden die verbonden zijn aan het beërven
van de hoogste graad in het celestiale koninkrijk.’ (De Leer en
Verbonden [godsdienst 324–325], p. 337.)

Leer en Verbonden 131:1–4 – ‘Het nieuw en
eeuwigdurend huwelijksverbond’
President Harold B. Lee heeft tegen de priesterschapsdragers
gezegd: ‘Vergeet niet, broeders, dat alleen degenen die in de
tempel het nieuwe en eeuwig huwelijksverbond voor tijd
en eeuwigheid aangaan, verhoging in het celestiale koninkrijk
zullen verkrijgen. Dat zegt de Heer tegen ons.’ (Conference
Report, oktober 1973, blz. 120; of Ensign, januari 1974, p. 100.)

Ouderling Russell M. Nelson, lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen, heeft uitgelegd: ‘De hoogste verordeningen in
het huis van de Heer worden door man en vrouw samen en
op gelijke voet ontvangen – of helemaal niet!

‘Als ik terugkijk, besef ik dat de belangrijkste dag in mijn leven
de dag was dat mijn lieve Dantzel en ik in de heilige tempel
trouwden. Zonder haar zou ik de hoogste en eeuwige zegenin-
gen van het priesterschap mislopen. Zonder haar zou ik niet
de vader van onze geweldige kinderen, of de grootvader van
onze dierbare kleinkinderen zijn.’ (De Ster, juli 1999, p. 47.)

Leer en 
Verbonden 131–132

‘Het nieuw en 
eeuwigdurend huwelijksverbond’

Leer en Verbonden 131:5 – ‘Het vastere woord van
profetie’
Het ‘vastere woord van profetie’ heeft betrekking op het
zeker stellen van iemands roeping en uitverkiezing. Over
de zegeningen van het priesterschap heeft ouderling Bruce R.
McConkie, voormalig lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen, gezegd: 

‘We hebben de macht om onze roeping en verkiezing zeker te stellen,
zodat we nog in de sterfelijkheid, als we de wereld hebben overwonnen
en in alles getrouw zijn geweest, tot het eeuwige leven verzegeld
worden en de onvoorwaardelijke belofte hebben van eeuwig leven in
de tegenwoordigheid van Hem aan wie wij toebehoren.

‘In onze openbaringen wordt gezegd: “Het vastere woord
van profetie betekent dat iemand door openbaring en
door de geest van profetie weet dat hij tot het eeuwig leven
is verzegeld door de macht van het heilig priesterschap”
(LV 131:5).

‘Vooral tijdens de laatste jaren van zijn bediening heeft de
profeet Joseph Smith de heiligen dringend gevraagd om
rechtschapen te blijven totdat zij hun roeping en verkiezing
zeker hadden gesteld en de hemelse stem hoorden zeggen:
“Zoon, gij zult verhoogd worden.” (Teachings of the Prophet
Joseph Smith, p. 150.)

‘Hijzelf werd in deze bedeling het voorbeeld voor een der-
gelijke verworvenheid, toen de stem uit de hemel tegen hem
zei: “Ik ben de Heer, uw God, en zal met u zijn zelfs tot aan
de voleinding der wereld, en door alle eeuwigheid; want
voorwaar, Ik verzegel uw verhoging op u, en bereid voor u
een troon in het koninkrijk van mijn Vader, bij Abraham,
uw vader.” (LV 132:49).’ (Conference Report, oktober 1977,
pp. 51–52, of Ensign, november 1977, blz. 34; cursivering
toegevoegd.) 

Leer en Verbonden 131:6 – Welke kennis moeten
we hebben om gered te worden?
President Joseph Fielding Smith heeft uitgelegd:

‘De profeet heeft gezegd dat het voor een mens onmogelijk
is om in onwetendheid gered te worden. In onwetendheid
op welk gebied? Hij heeft gezegd dat niemand gered kon
worden die de heilbrengende beginselen van het evangelie
van Jezus Christus niet kende. [Zie Teachings of the Prophet
Joseph Smith, pp. 297, 324, 311–332.] Van de grote en machtige
mensen die de gedachten van de mensen in deze tijd vormen
en beheersen, zullen er niet veel het heil [de verhoging] in
Gods koninkrijk vinden. Waarom niet? Omdat zij de weg niet
hebben gevonden; ze wandelen niet in het licht der waarheid.
Ze hebben misschien wel kennis, maar geen intelligentie.

‘Intelligentie is het licht der waarheid, en ons is medegedeeld
dat hij die over intelligentie of het licht der waarheid, beschikt,
de boze zal verzaken. [Zie LV 93:36–37.] Iemand die over
intelligentie beschikt, zal God aanbidden en zich van zijn
zonden bekeren; hij zal de wil van God te weten komen en
ernaar leven.’ (Doctrines of Salvation, deel 1, p. 290.)

Leer en Verbonden 131:7–8 – ‘Alle geest is materie’
De profeet Joseph Smith heeft uitgelegd: ‘Als men het tot op
de bodem uitzoekt en het vanuit een wijsgerig standpunt
beschouwt, zien we dat er een groot stoffelijk verschil bestaat
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tussen het lichaam en de geest. Velen veronderstellen dat
het lichaam uit georganiseerde stof bestaat en dat de geest
onstoffelijk is. Wij zijn het met die opvatting niet eens en
verklaren dat de geest wel uit materie bestaat, maar
zuiverder, elastischer is en uit een fijnere stof bestaat dan het
lichaam. De geest bestond al vóór het lichaam, kan in het
lichaam bestaan, en zal, wanneer het lichaam aan de aarde is
toevertrouwd, gescheiden van het lichaam blijven bestaan;
in de opstanding zal de geest met het lichaam herenigd
worden.’ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, p. 207.)

Leer en Verbonden 132:1 – Wat zijn bijvrouwen?
Ouderling Bruce R. McConkie heeft de uitdrukking
bijvrouwen nader omschreven: ‘Vroeger werden zij gezien als
vrouw van de tweede orde, vrouwen die in het kastenstelsel niet
dezelfde positie hadden als de vrouwen die geen bijvrouw
genoemd werden. Het meervoudig huwelijk in deze bedeling
kende geen bijvrouwen, omdat er geen kastenstelsel bestond.’
(Mormon Doctrine, pp. 154–155.)

Leer en Verbonden 132:7 – ‘Door de Heilige Geest
der belofte (...) verzegeld’
Ouderling James E. Faust heeft als lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen gezegd:

‘Ik wil graag iets zeggen over de Heilige Geest der belofte, de
verzegelende en bekrachtigende macht van de Heilige Geest.
Een verbond of verordening die verzegeld wordt door de
Heilige Geest der belofte, is een overeenkomst waarbij vast-
staat dat de beloofde zegeningen ontvangen zullen worden,
op voorwaarde dat zij die de zegeningen verlangen, oprecht
en getrouw zijn. (Zie LV 76:50–54.) 

Als bijvoorbeeld een huwelijksverbond voor tijd en eeuwig-
heid – de hoogste evangelieverordening – verzegeld wordt
door de Heilige Geest der belofte, kan dat letterlijk de
vensters van de hemel openen, zodat een echtpaar dat naar
die zegeningen streeft, die ook ontvangt. Zulke huwelijken
worden krachtig, heel en heilig. Hoewel beide partijen in
een huwelijk hun eigen identiteit behouden, kunnen zij in
hun verbond als twee ranken worden die onafscheidelijk
verstrengeld zijn. Ieder houdt eerst rekening met zijn of haar
partner alvorens aan zichzelf te denken. 

‘Een van de grote zegeningen die men door de Heilige Geest
kan ontvangen, is dat alle verbonden, beloften, eden en wer-
kingen die wij door die verordeningen en zegeningen van het
evangelie ontvangen, niet alleen bevestigd maar ook verzegeld
kunnen worden. Die verzegeling kan echter verbroken
worden door een verkeerde levenswijze. Het is ook belangrijk
om te bedenken dat die zegen niet verzegeld wordt op
iemand die de zegen van de verzegeling door bedrog wil
verkrijgen, “niettegenstaande de integriteit en het gezag
van degene die de verzegeling voltrekt.” [Joseph Fielding
Smith, Doctrines of Salvation, deel 2, pp. 98–99.]

‘Als een verbond of verordening door de Heilige Geest der
belofte wordt verzegeld, dan is die overeenkomst op aarde en
in de hemel bindend.’ (De Ster, juli 1989, p. 28.)

Leer en Verbonden 132:15–16 – Waarom zouden we
naar een eeuwig huwelijk moeten streven?

Ouderling Parley P. Pratt, een van de
eerste leden van het Quorum der Twaalf

Apostelen in deze bedeling, heeft
uitgelegd hoe zijn inzicht in de leer van
het eeuwig huwelijk zijn leven heeft
veranderd:

‘Tot dan toe had ik gevoelens leren
zien als slechts behorend tot deze

overgangsfase, als iets waarvan het hart
volkomen moest worden ontdaan om

geschikt te worden voor de hemelse staat. 

‘Joseph Smith heeft me geleerd hoeveel waarde ik moest
hechten aan de tedere banden tussen vader en moeder, man
en vrouw, broer en zus, zoon en dochter.

‘Van hem heb ik geleerd dat de vrouw van mijn hart voor tijd
en alle eeuwigheid aan me kon worden verbonden; dat de
verfijnde gevoelens waardoor we ons tot elkaar aangetrokken
voelden, ontsprongen waren aan de bron van goddelijke,
eeuwige liefde. Van hem heb ik geleerd dat we die gevoelens
kunnen vervolmaken en er eeuwig in kunnen groeien; en
dat een nageslacht, zo talrijk als de sterren aan de hemel of als
het zand aan de oever van de zee, het resultaat van onze
eindeloze eenheid zou zijn. (. . .)

‘Voor die tijd had ik al liefgehad, maar ik wist niet waarom.
Maar nu beminde ik – met een reine liefde; het was een
intens, verheven, hoogstaand gevoel dat mijn ziel zou ver-
heffen boven de betrekkelijkheid van deze lage sfeer, en
dat zich als de oceaan zou uitbreiden.’ (Autobiography of Parley
P. Pratt 1985], pp. 259–260.)

Over de wereldse alterna-
tieven voor een eeuwig
huwelijk heeft ouderling
Gordon B. Hinckley als lid
van het Quorum der Twaalf
Apostelen gezegd:

‘Tot slot wil ik jullie een
verhaal vertellen. Het is niet

echt gebeurd, maar in beginsel is het waar. Stel je voor: twee
jonge mensen, het is vollemaan, de rozen staan in bloei, en ze
hebben een heilige liefde voor elkaar opgevat. Jan zegt tegen
Maartje: “Maartje, ik hou van je. Ik wil dat jij mijn vrouw
en de moeder van mijn kinderen wordt. Maar ik wil jou en
die kinderen niet voor altijd. Alleen maar voor een tijdje,
en daarna gaan we uit elkaar.” En zij kijkt in het maanlicht
met betraande ogen naar hem op en zegt: “Jan, je bent
geweldig. In de hele wereld is er niemand zoals jij. Ik hou van
je, ik wil dat jij mijn man en de vader van onze kinderen
wordt. Maar niet voor altijd. Voor een tijdje maar, en dan gaan
we uit elkaar.”

‘Dat klinkt raar, hè? Maar eigenlijk zegt een jongen dat bij een
huwelijksaanzoek tegen een meisje en een meisje tegen een
jongen, als ze wel de kans hebben om een eeuwige verbintenis
aan te gaan “onder het nieuw en eeuwigdurend verbond”,
maar dat liever terzijde schuiven voor een surrogaat dat
slechts tot de dood van kracht is.’ (Conference Report, april
1974, p. 333; of Ensign, mei 1974, p. 24.)
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Leer en Verbonden 132:26–39 – Is een
tempelhuwelijk een garantie voor verhoging?
Over Leer en Verbonden 132:26 heeft president Joseph
Fielding Smith gezegd: 

‘De Heer heeft nooit aan enige ziel beloofd dat Hij zonder
de geest der bekering verhoogd kan worden. Hoewel er
in deze tekst niet over bekering wordt gesproken, wordt deze
wel stilzwijgend verondersteld. Het komt mij zo vreemd
voor dat alle mensen vers 26 kennen, maar schijnbaar nooit
van Matteüs 12:21, 32 hebben gehoord of die verzen hebben
gelezen, waar de Heer ons in wezen hetzelfde vertelt als in
afdeling 132 vers 26. (. . .)

‘De Heer heeft zelf gezegd: “En hij die niet tot het einde
volhardt, hij is het die vervolgens wordt omgehakt en in het
vuur geworpen, van waar zij niet meer kunnen terugkeren,
wegens de gerechtigheid van de Vader. En dit is het woord
dat Hij aan de mensenkinderen heeft gegeven. En om die
reden vervult Hij de woorden die Hij heeft gegeven, en Hij
liegt niet, maar vervult al zijn woorden. En niets onreins kan
zijn koninkrijk ingaan; daarom gaat niemand tot zijn rust in
behalve zij, die hun klederen in mijn bloed hebben gereinigd,
wegens hun geloof en de bekering van al hun zonden, en hun
getrouwheid tot het einde.” [3 Nephi 27:17–19].

‘Dus moeten wij concluderen dat in vers 26 sprake is van
degenen die gezondigd hebben, zich volledig hebben bekeerd
en bereid zijn om de prijs voor hun zonden te voldoen.
Bekering is absoluut noodzakelijk als men vergeving wil
ontvangen en de zondaar moet worden gereinigd.’ (Doctrines
of Salvation, deel 2, pp. 95–96.)

In Leer en Verbonden 132:27 zegt de Heer dat er geen ver-
geving is voor lastering tegen de Heilige Geest.

Leer en Verbonden 132:27 – ‘Lastering van de
Heilige Geest’
In welk opzicht zijn degenen die de Heilige Geest lasteren
schuldig aan moord en het vergieten van onschuldig bloed?
President Joseph Fielding Smith heeft uitgelegd: ‘Allen die
deelhebben aan deze grootste van alle zonden, verkopen
zichzelf zoals Kaïn zichzelf aan Lucifer verkocht. Zij leren de
waarheid haten met een eeuwige haat, en zij leren het kwaad
liefhebben. Zij komen in een toestand waarin zij zich niet
willen en kunnen bekeren. De geest der vernietiging vervult
hun hart, en zij zouden, als zij daartoe de macht hadden,
onze Heer opnieuw kruisigen, en eigenlijk doen ze dat ook
door te proberen zijn werk en zijn profeten te vernietigen.

‘Voordat iemand zo diep kan zinken, moet hij de waarheid
eerst zo goed kennen en begrijpen dat er geen twijfel over
mogelijk is. Die verandering van hart ontstaat niet van het
ene moment op het andere, maar is het gevolg van de een of
andere overtreding die latent aanwezig blijft in de ziel die
geen bekering kent, totdat de Heilige Geest zich terugtrekt.
Dan is de mens ondergedompeld in geestelijke duisternis.
De ene zonde volgt op de andere, de duisternis wordt zo groot
dat liefde voor de waarheid verandert in haat, en de liefde
voor God wordt overwonnen door het zondige verlangen om
alles wat rechtvaardig en waar is, te vernietigen. Zo wordt
Christus openlijk aan de schandpaal genageld en godslastering
als het hoogste goed gezien.’ (Doctrines of Salvation, deel 1,
p. 49.)

Leer en Verbonden 132:58–66 – Het meervoudig
huwelijk
Leer en Verbonden 132, de verzen 58–66 gaan over de
‘veelvoud van vrouwen’. In de eerste jaren van de kerk gaf de
Heer door middel van de profeet Joseph Smith het meer-
voudig huwelijk als gebod; in 1890 maakte Hij daar door
middel van president Wilford Woodruff een einde aan. (Zie
Officiële verklaring 1.) Ouderling Bruce R. McConkie heeft
uitgelegd: 

‘Het meervoudig huwelijk is niet essentieel voor ons heil of
de verhoging. Nephi en zijn volk mochten niet meer dan één
vrouw hebben en toch konden zij in de eeuwigheid elke
zegening verkrijgen die de Heer ooit aan welk volk dan ook
heeft aangeboden. In onze tijd heeft de Heer door openbaring
de hele leer van de verhoging samengevat, gebaseerd op
het huwelijk tussen één man en één vrouw. (LV 131:1–28.)
Daarna voegde Hij er beginselen aan toe in verband met een
veelvoud van vrouwen, met de uitdrukkelijke bepaling dat
dergelijke huwelijken alleen geldig zouden zijn als die door
de president van de kerk bekrachtigd werden. (LV 132:7,
29–66.)

‘Iedereen die in deze tijd beweert of voorwendt een meervoudig
huwelijk te hebben, terwijl degene die de sleutels draagt de macht
daartoe heeft teruggenomen, is schuldig aan grove goddeloosheid.’
(Mormon Doctrine, pp. 578–579; cursivering volgens het
origineel.)

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 131–132 en maak vijf van de
volgende opgaven (A–F).

Tekstenbeheersing – Leer en
Verbonden 131:1–4

1. Maak aan de hand van Leer en Verbonden 131:1–4 een
overzicht waarin je duidelijk maakt wat de Heer heeft
gezegd over de celestiale heerlijkheid. Noteer daarbij welke
vereiste er in die verzen wordt genoemd en geef aan
hoe die betrekking heeft op de graden van de celestiale
heerlijkheid.

2. Waarom zou er maar één onderdeel van de celestiale
heerlijkheid genoemd worden? Wat zegt dat jou over
het belang van een celestiaal huwelijk? (Zie het onderdeel
‘De Schriften begrijpen’ voor LV 131:1 en 131:1–4.) 

Schrijf een quiz

Leer en Verbonden 131:5–8 is een samenvatting van de infor-
matie die de profeet Joseph Smith over verschillende onder-
werpen ontving. Lees die verzen nog eens door en schrijf
voor elk van de verzen 5, 6, en 7–8 een vraag op. Geef bij elke
vraag ook het antwoord. (Zie, als je hulp nodig hebt, het
onderdeel ‘De Schriften begrijpen’.)

Beloften en waarschuwingen

Toen de profeet Joseph Smith de openbaring over de eeuwige
aard van het huwelijksverbond ontving, openbaarde de Heer
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daarbij ook beloften en waarschuwingen. (Zie LV 132:1–6.)
Noteer in je notitieboekje een aantal beloften en waarschu-
wingen die de Heer gaf.

Schrijf een definitie

1. Geef aan de hand van Leer en Verbonden 132:7–14 een
definitie van de ‘Heilige Geest der belofte’ en leg uit wat
dat te maken heeft met het huwelijk en met elke ordening
in de kerk. (Zie zo nodig de informatie in het onderdeel
‘De Schriften begrijpen’.)

2. Beschrijf wat een echtpaar volgens jou moet doen opdat
hun huwelijk ‘door de Heilige Geest der belofte verzegeld’
wordt.

Wat is een eeuwig huwelijk?

Sommige leden van de kerk geloven ten onrechte dat een
tempelhuwelijk een garantie is voor een eeuwig huwelijk en
eeuwig leven, ongeacht wat er verder gebeurt.

1. Wat is er, behalve een tempelhuwelijk, nog meer nodig
voor een eeuwig, celestiaal huwelijk? (Zie LV 132:7, 26;
zie zo nodig ook het onderdeel ‘De Schriften begrijpen’
voor LV 132:7.)

2. Onder welke omstandigheden kunnen volgens Leer en
Verbonden 132:26–44 de beloften van een eeuwig huwelijk
verloren gaan? (Zie zo nodig het onderdeel ‘De Schriften
begrijpen’ voor LV 132:26–39.)

Waarom zou je streven naar een
eeuwig huwelijk?

Lees Leer en Verbonden 131:1–4 en 132:6–7, 15–20, 46–49 nog
eens door; lees ook het onderdeel ‘De Schriften begrijpen’
voor Leer en Verbonden 132:15–16.) 

1. Wat is de betekenis van de belofte van de Heer dat huwe-
lijk en gezin eeuwig kunnen zijn? Waarom is die belofte
belangrijk voor jou en je toekomstige kinderen?

2. Waarom is het de moeite waard om een eeuwig huwelijk
na te streven? (Nastreven omvat planning, werken, offeren
en bidden.)

3. Wat kun jij nu doen om je op een eeuwig huwelijk voor te
bereiden?
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De openbaring in Leer en Verbonden 133 is veel eerder
ontvangen dan veel afdelingen die daarvóór in de Leer en

Verbonden staan.
Op 1 november
1831 werd er een
conferentie van
de kerk gehouden
om te besluiten of
de openbaringen
die de profeet
Joseph Smith had
ontvangen,

gepubliceerd zouden worden. Tijdens die conferentie gaf
de Heer zijn goedkeuring aan het besluit om ‘Het boek der
geboden’ te publiceren, en Hij openbaarde het ‘voorwoord’
voor dat boek – dat nu Leer en Verbonden 1 is. Aan
het slot van de conferentie namen de aanwezigen de kans
waar om de profeet Joseph Smith vragen te stellen over
het grote werk van de laatste dagen. De profeet vroeg dat
voor hen aan de Heer en ontving de openbaring in
afdeling 133. In de eerste uitgave van de Leer en Verbonden
werd die openbaring de Appendix genoemd. Ouderling
John A. Widtsoe, destijds lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen, schreef dat het een passende titel was omdat
het ‘een aanvulling’ was op de inleiding [LV 1]. ‘De twee
afdelingen samen vormen een korte samenvatting van het
boek. (. . .)

‘Een appendix is iets wat volgens de schrijver toegevoegd
moet worden om de inhoud van het boek te versterken,
te benadrukken of om de inhoud nader uit te leggen.’ (The
Message of the Doctrine and Covenants, bezorgd door
G. Homer Durham [1969], p. 17.)

Met andere woorden: als we Leer en Verbonden 1 en 133
lezen, kunnen we veel te weten komen over de doelen
van de herstelling. Allebei werpen ze een bijzonder licht
op wat er voor de wederkomst van Jezus Christus moet
gebeuren. 

Leer en Verbonden 133
De weg bereiden voor 

de komst van de Heiland
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De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 133

Leer en Verbonden 133:5–14 – Babylon
Vroeger was Babylon de hoofdstad van het gebied Babylonië.
Het is misschien wel een van de grootste steden ter wereld
geweest. De diverse bestuurders van Babylon maakten de stad
tot een toonbeeld van hun wereldse succes in een periode
van grote goddeloosheid en afgoderij. Toen de kinderen van
Israël wereldsgezind, goddeloos en afgodisch werden,
stond de Heer de Babyloniërs toe om veel Israëlieten tot slaaf
te maken. Dit is een symbolische les voor alle Israëlieten:
Als wij proberen als de wereld te worden, zullen we erdoor
in slavernij raken. Om al deze redenen is Babylon symbool
geworden van wereldse gezindheid, goddeloosheid en
de gevolgen ervan. Dat is het tegenovergestelde van de stad
Zion, symbool van de vrede en de rechtschapenheid van
gemeenschap met de Heer.

Leer en Verbonden 133:26–35 – De ‘rijkere zegen’
voor de kinderen van Efraïm
Vroeger ontving de zoon met het eerstgeboorterecht een
dubbel aandeel van zijn vaders nalatenschap. Dat extra aan-
deel moest gebruikt worden voor de rest van de familieleden
die in nood verkeerden. De Heer heeft dat ook op geestelijke
zegeningen toegepast. Efraïm had als zoon van Jozef het
eerstgeboorterecht, (Jozef had het eerstgeboorterecht als zoon
van Jakob, of Israël), en de Heer maakte zijn nageslacht tot
de familie in het huis van Israël met het eerstgeboorterecht.
(Zie Genesis 48:13–20; Deuteronomium 33:13–17; 1 Kronieken
5:1–2.)

In de laatste dagen moesten de nakomelingen van Efraïm het
eerst vergaderd worden. De Heer heeft hun de ‘rijkere zege-
ning’ van het herstelde evangelie toevertrouwd (zoals de her-
stelde waarheden, het gezag van het priesterschap en de
sleutels ervan, aanvullende schriftuur, en tempels) waardoor
zij de rest van de familie van Israël konden redden – het hele
gezin van God. Die zegeningen en taken behoren bij het
verbond dat God met Abraham gesloten heeft en ze worden
weergegeven in Leer en Verbonden 133:26–35.

Zij die zich in de noorde-
lijke landen bevinden
(vs. 26) – De ‘verloren
stammen’ van het huis van
Israël
Dorsen (vs. 59) – Scheiden
(ontleend aan het proces
waarbij graan gescheiden
wordt van de stelen en het
kaf, en symbool geworden
voor de manier waarop de
dienstknechten van de Heer
het ‘tarwe’ van de aarde in
veiligheid zullen brengen,
terwijl het overblijvende ‘kaf’
verbrand wordt)

Zijn heilige arm ontbloten
(vs. 3) – Zijn macht tonen
Die de vaten des Heren
draagt (vs. 5) – Die opdracht
hebben het werk van de
Heer te doen (in de tijd van
het Oude Testament zorgden
de priesterschapsdragers
voor de tabernakel en zij
droegen de vaten, de heilige
zaken, van het huis van de
Heer)

Die ‘rijkere zegen’ houdt niet in dat de kinderen van Efraïm
beter zijn dan enige andere groep – iedereen die de evangelie-
verbonden ontvangt en zich eraan houdt, zal celestiale heer-
lijkheid beërven. Net als de Heiland moeten zij hun kennis en
voorrechten gebruiken om al Gods kinderen te helpen
dezelfde heerlijkheid te bereiken die zij voor zichzelf wensen.

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 133 en maak drie van de
volgende opgaven (A–F).

Wat moeten we doen?

In Leer en Verbonden 133:1–3 zei de Heer tegen de leden van
de kerk dat ze moesten luisteren, en dat Hij hun zou vertellen
wat zij moesten doen om zich op zijn komst voor te bereiden.
Daarna vertelde Hij hun in de verzen 4–14 hoe ze dat moesten
doen.

1. Noteer ten minste vijf geboden die de Heer in de verzen
4–14 gaf.

2. Welk gebod herhaalde de Heer drie keer in die verzen?
(Je kunt dat eventueel in je Schriften markeren.)

3. Ouderling Stephen L. Richards heeft als lid van het Quorum
der Twaalf Apostelen gezegd: ‘Om van Zion – de reinen van
hart – te zijn, moet men zich ‘uit de wereld’ terugtrekken.
Dat hoeft niet perse een verandering van woonplaats te be-
tekenen; het houdt een verandering van hart in. Om zich
uit de wereld terug te trekken, moet men de filosofie van
de wereld verwerpen, en om in Zion te komen moet men
de filosofie van Zion aanhangen.’ (‘Building Zion Today’,
Improvement Era, april 1935, p. 231.) 

Wat kun jij nu doen om gehoor te geven aan het gebod van
de Heer om Babylon te verlaten? Als je luistert naar de
ingevingen van de Geest, zul je weten wat de Heer van je
wil.

4. De Heer weet hoe moeilijk het kan zijn om Babylon te
verlaten. Welke belangrijke raad gaf de Heer in Leer en
Verbonden 133:5, 14–15 om ons te helpen onze reis naar
Zion goed te laten verlopen? (In Genesis 19:17–26 staat
hoe Lot met zijn gezin uit een goddeloze stad vluchtte en
welke gevolgen het had als hij omkeek. Je kunt bij LV 133:5
en Genesis 19:17–26 een kruisverwijzing noteren.

De verschijningen van de Heer tijdens
de wederkomst

Een aantal verschijningen van
de Heer zullen leiden tot het
moment waarop ‘al het levende
tezamen [Hem] zal (. . .) zien’
(Jesaja 40:5). Noteer aan de hand
van Leer en Verbonden 133:2–3,
17–25 hoe en waar Hij gehoord
en gezien zal worden als
onderdeel van de wederkomst.
(Zie LV 45:48–53; 77:11; 84:2
voor meer inzicht in een aantal

gebeurtenissen waarvan in LV 133 sprake is.) 
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Leg het uit

Schrijf aan de hand van Leer en Verbonden 133 op wat het
betekent deel uit te maken van de stam van Efraïm. (Raad-
pleeg zo nodig ook het onderdeel ‘De Schriften begrijpen’
voor LV 133:26–35.)

De wederkomst van Jezus Christus

1. Noteer een aantal waarheden die met de wederkomst van
Jezus Christus in verband staan en die je vindt in Leer en
Verbonden 133:44–56.

2. Leg van twee van die waarheden uit waarom ze voor jou
van belang zijn.

Vergelijk

De wederkomst van Jezus Christus zal voor de rechtschapen
mensen een schitterende gebeurtenis zijn, maar verschrikke-
lijk voor de goddelozen. Het is belangrijk dat we de teksten
over de wederkomst aandachtig lezen, zodat we wat er over
de goddelozen staat, niet toepassen op de rechtschapen
mensen (of andersom). Maak aan de hand van Leer en Ver-
bonden 133:52–74 twee lijsten in je notitieboekje. Schrijf in de
ene lijst wat er volgens die verzen bij de wederkomst van
de Heiland met de rechtschapen mensen zal gebeuren, en in
de tweede lijst wat er met de goddelozen zal gebeuren.

Advies voor zendelingen

De openbaring in Leer en Verbonden 133 werd ontvangen
toen de profeet Joseph Smith de Heer vroeg om meer inzicht
in de verkondiging van het evangelie en de vergadering
van Israël. Noteer in je notitieboekje twee leringen uit deze
afdeling die een zendeling volgens jou moet kennen, en leg
uit waarom je dat vindt.

Er bestaan op de wereld
veel verschillende
meningen over goed
burgerschap. Wat heeft
de Heer over dat
onderwerp gezegd? Zijn
er geopenbaarde
waarheden waardoor

we ons in onze beslissingen kunnen laten leiden?
Overdenk bij het lezen van Leer en Verbonden 134 hoe de
wereld eruit zou zien als alle volken zouden leven volgens

Leer en Verbonden 134
Geloofspunten aangaande regeringen

F

E

D

C de beginselen in deze openbaring. Denk ook na over jouw
eigen verantwoordelijkheid in verband met die beginselen.

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 134 en maak opgave A.

Pas de Schriften toe

1. In Leer en Verbonden 134 staan geloofspunten en beginselen
die op veel verschillende situaties kunnen worden toegepast.
Denk na over de volgende denkbeeldige gebeurtenissen en
leg uit welk geloofspunt of beginsel uit Leer en Verbonden
134 op die gebeurtenissen van toepassing zou zijn:
a. Een vrouw heeft geld van haar werkgever gestolen.

Ze heeft een vervelend gevoel over wat ze gedaan heeft
en bekent het aan haar bisschop. Wat moet er gebeuren
waardoor ze zich kan bekeren? 

b. Een man is geëxcommuniceerd. Hij is heel boos en
vertelt aan een aantal verslaggevers dat de kerk niet het
recht heeft hem zijn lidmaatschap te ontzeggen.

c. Een groep jongeren denkt dat het wel leuk is om een
paar ramen in te gooien. Jij ziet ze als je met een vriend
naar huis rijdt. Je vriend zegt dat je er niet op moet letten
omdat het jou niet aangaat. Wat zou je moeten doen?

2. Beschrijf zelf twee of meer situaties, gebaseerd op door jou
gekozen verzen in Leer en Verbonden 134.

Vervolging was voor de profeet
Joseph Smith ‘een tweede
natuur geworden’ (LV 127:2).
Sinds het eerste visioen in
1820 had de tegenstander zich
verzet tegen deze grote profeet
van de herstelling. En hoewel
er in de vijf jaren die de
profeet in Nauvoo had door-
gebracht belangrijke
openbaringen waren gegeven
en de kerk aanzienlijk was
gegroeid, waren het ook jaren
van aanhoudende vervolging.

In 1843 en 1844 had de profeet
het Quorum der Twaalf Apos-

telen geleerd hoe ze de kerk moesten leiden en ze erop voor-
bereid. Hij had het gevoel dat zijn tijd kort was. Intussen

Leer en Verbonden 135
Martelaren voor de waarheid

A
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kon een aantal mensen de kerk die ze hadden verlaten, niet
met rust laten. Begin juni 1844 maakte een aantal voor-
malige kerkleden en vijanden van het werk een krant, de
Nauvoo Expositor, waarin leugens stonden over de profeet
en andere kerkleiders. Dat wakkerde het vuur aan bij anti-
mormonen in het gebied die zochten naar manieren om de
heiligen uit het westen van Illinois te verdrijven. 

Als reactie op de Nauvoo Expositor gaven de profeet
Joseph Smith – in zijn functie als burgemeester van
Nauvoo – en de gemeenteraad van Nauvoo opdracht om
de drukpers van de Nauvoo Expositor te vernietigen en
alle exemplaren van de krant te verbranden. De eigenaars
legden hun situatie voor aan een rechter in Nauvoo.
Er werd een vonnis uitgesproken en de profeet en de
gemeenteraad werden onschuldig verklaard. De vijanden
van de profeet waren niet tevreden met dat besluit,
omdat de rechter lid was van de kerk. De profeet en
anderen legden het daarom voor aan een andere rechter
die geen lid was. Ze werden opnieuw vrijgesproken.

Deze keer werden de mormonen in een krant in het
nabijgelegen Warsaw (Illinois) ‘helse duivels’ genoemd
en er werd gesuggereerd dat het probleem alleen met
‘buskruit en kogel’ definitief kon worden opgelost. (Zie De
geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden,
p. 275.) In die emotionele en gevaarlijke periode deed
de profeet Joseph Smith een beroep op de gouverneur van
Illinois, gouverneur Thomas Ford, voor hulp en begrip.
Intussen hadden ook de vijanden van de profeet de
gouverneur gevraagd om hulp tegen de mormonen. De
gouverneur leek de kant van de tegenstanders van de
profeet te kiezen. Daardoor kwam de profeet tot de slotsom
dat ze in werkelijkheid alleen hem en zijn broer Hyrum
wilden. Hij smeedde snel een plan om de stad te verlaten
en begon terrein te verkennen voor een verhuizing van
de heiligen in westelijke richting – een verhuizing die, zoals
hij door openbaring wist, uiteindelijk zou plaatsvinden.
Hij geloofde dat de vervolgingen zouden afnemen als hij
weg was. Sommige kerkleden waren het niet met het
plan van de profeet eens. Ze zeiden dat hij hen in de steek
liet. De reactie van de profeet was: ‘Als mijn leven geen
waarde heeft voor mijn vrienden, heeft het voor mijzelf
ook geen waarde.’ (History of the Church, deel 6,
p. 549.) Hij keerde terug naar Nauvoo.
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De profeet Joseph Smith, Hyrum Smith en leden van
de gemeenteraad van Nauvoo werden later als vrijwillige
gevangenen naar Carthage overgebracht. Ze werden
beschuldigd van oproer. Op 25 juni ‘werd er een hoor-
zitting gehouden in aanwezigheid van Robert F. Smith,
een kantonrechter die tevens aanvoerder was van de
Carthage Greys, en actief in de anti-mormoonse partij.
Elk lid van de gemeenteraad van Nauvoo werd voor
vijfhonderd dollar op borgtocht vrijgelaten en kreeg bevel
om bij de volgende zitting van de rechtbank te verschijnen.
De meeste mannen die in staat van beschuldiging werden
gesteld, gingen naar Nauvoo, maar Joseph en Hyrum
bleven voor een gesprek met gouverneur Ford. Die avond
verscheen er een politiefunctionaris met een rechterlijk
bevel, ondertekend door rechter Smith, om Joseph en
Hyrum gevangen te houden tot ze berecht konden worden
voor hoogverraad, een misdaad waarop de doodstraf stond.
Joseph en zijn advocaten protesteerden dat het rechterlijk
bevel onwettig was, want tijdens het verhoor was die
aanklacht niet genoemd. Hun klacht werd aan de gouver-
neur overgebracht, maar die zei dat hij een gerechtsdienaar
niet kon verhinderen zijn plicht te doen.’ (De geschiede-
nis van de kerk in de volheid der tijden, p. 278.)
Hij beloofde echter dat hij, als hij naar Nauvoo ging, de
profeet en Hyrum Smith mee zou nemen.

Op donderdag 27 juni 1844 stuurde de profeet Dan Jones
– die met de ouderlingen John Taylor en Willard Richards
ook de nacht in de gevangenis van Carthage had door-
gebracht – naar gouverneur Ford om hem te vertellen dat
hij toevallig gehoord had dat er plannen waren om de
gevangenis te bestormen en de gebroeders Smith te ver-
moorden. Gouverneur Ford verzekerde Dan Jones dat de
profeet niet in gevaar verkeerde. Broeder Jones kreeg geen
toestemming om naar de gevangenis terug te gaan en
ging in plaats daarvan terug naar Nauvoo. Gouverneur
Ford ging ook naar Nauvoo – maar nam de profeet niet
mee.

Die middag werd de
profeet Joseph Smith
overvallen door
zwaarmoedigheid.
Hij vroeg John
Taylor om ‘Een arme
zwerver, moed’ en
mat’ (zie lofzang 23)
voor hem te zingen.

Hyrum Smith vroeg ouderling Taylor of hij het nog eens
wilde zingen, maar ook broeder Taylor werd overvallen
door sombere gevoelens en voelde dat hij niet kon zingen.
Toch zong hij het nog een keer.

De mannen hadden toestemming gekregen om in een
slaapkamer van de gevangenis te verblijven, maar
de cipier kwam binnen en stelde voor dat ze naar een cel
gingen. Hij dacht dat ze daar veiliger zouden zijn.
De profeet Joseph Smith vroeg Willard Richards of hij
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meeging. Ouderling Richards zei tegen de profeet dat hij
in zijn plaats zou sterven als ze probeerden de profeet het
leven te benemen. De profeet zei: ‘Dat kunt u niet doen.’
‘Ik doe het’, antwoordde ouderling Richards. (Zie Roberts,
Comprehensive History of the Church, deel 2, p. 283.) 

Ouderling John Taylor schreef: ‘Ik zat bij een van de ramen
aan de voorkant van de gevangenis, toen ik een aantal
mannen met beschilderde gezichten om de hoek van de
gevangenis zag komen. Ze liepen naar de trap. De andere
broeders hadden het ook gezien, want toen ik naar de deur
liep, zag ik dat broeder Hyrum Smith en dr. Richards er al
tegenaan leunden. Samen duwden ze met hun schouders
tegen de deur om die dicht te houden, want het slot en de
grendel waren betrekkelijk ondeugdelijk.’ (Gospel King-
dom, p. 359.) President Joseph Fielding Smith schreef:
‘Even na vijf uur hoorden we gestommel bij de buitendeur
van de gevangenis, de bewakers werd toegeroepen dat ze
zich moesten overgeven, er werd met vuurwapens gescho-
ten, en toen werd de gevangenis bestormd door de woe-
dende, door haat benevelde, ongeorganiseerde bende van
de militie.’ (Church History and Modern Revelation,
deel 2, p. 401.) Er werd door de deur heen geschoten, en
Hyrum Smith werd in het gezicht getroffen. Een tweede
schot trof hem in de rug en hij viel op de grond terwijl hij
uitbracht: ‘Ik ben een dood man.’ De profeet liet zich op de
grond vallen. ‘O, mijn dierbare broer Hyrum.’ Hij greep
een pistool en bood weerstand, evenwel van korte duur.
John Taylor probeer door het raam te ontsnappen maar
werd neergeschoten. Hij was gewond, maar ontkwam aan
de dood doordat een van de kogels stuitte op het horloge in
zijn vestzak. Dat bleef staan op het moment van het
martelaarschap – donderdag 27 juni 1844, ’s middags om
16 minuten en 26 seconden over vijf.

De gevangenis van Carthage

De profeet Joseph Smith was nu ook naar het raam
gelopen. Op weg daar naartoe werd hij tweemaal in de
rug getroffen, en van voren door een kogel die buiten
werd afgevuurd. Hij bleef even hangen op het raamkozijn
en viel toen naar beneden. (Zie LV 135:1.)

Plotseling hoorden ze buiten de kreet: ‘De mormonen
komen!’ Dat was niet zo, maar de geschrokken bende
trok zich snel terug. Toen gouverneur Ford hoorde wat er

gebeurd was, ondernam hij stappen om Carthage te
beschermen. De heiligen waren echter niet van plan zich
te wreken. Hun profeet was dood en ze waren overstelpt
door verdriet. Om zeker te stellen dat er geen wraak
genomen werd, vroeg broeder Willard Richards het volk
tijdens een openbare bijeenkomst in Nauvoo dringend
om geen wraakacties te ondernemen. De lichamen van de
profeten werden op 28 juni 1844 naar Nauvoo terug-
gebracht. Duizenden mensen die daar woonden, liepen in
lange rijen door het Mansion House om de lichamen te
zien en te rouwen om het verlies.

De apostel John Taylor vond het belangrijk om, als oog-
getuige, een officieel verslag van het gebeurde te schrijven,
als een getuigenis aan de wereld. Denk bij het lezen van
Leer en Verbonden na over de invloed van de bediening
van Joseph Smith op jouw leven en op dat van miljoenen
anderen over de hele wereld.

De Schriften begrijpen

Leer en Verbonden 135:5 – ‘Hun testament is van
kracht’

Lucy Mack Smith, de moeder
van de profeet en Hyrum
Smith, schreef het volgende
over de dood van haar zoons:
‘Toen de lichamen waren
gewassen en gekleed, mochten
we hen zien. Lange tijd had
ik mijn zenuwen in bedwang
gehouden, alle energie aange-
wend en God aangeroepen
mij kracht te geven, maar toen
ik de kamer binnenkwam en

mijn beide, vermoorde zoons daar zag liggen en het gesnik en
gekerm van mijn familie en de kreten ‘Vader!’ ‘Man!’ Broers!’
van hun vrouw, kinderen, broers en zussen hoorde, werd het
me teveel; ik zonk ineen en in de foltering van mijn ziel riep
ik uit: “Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij deze familie
verlaten?” Een stem antwoordde: “Ik heb hen tot Mij genomen,
opdat zij rust mogen hebben.” (. . .) In de geest beleefde ik
elke verdrietige en pijnlijke situatie die we samen hadden
doorgemaakt, waarbij zij de onschuld en de genegenheid van
hun argeloze hart hadden getoond. Toen ik neerkeek op hun
vredige gelaat, hoorde ik hen bijna zeggen: “Moeder, huil niet
om ons, door liefde hebben we de wereld overwonnen;
we hebben hun het evangelie gebracht opdat hun ziel gered
mag worden; zij hebben ons vermoord, een getuigenis voor
ons, en ons daardoor buiten hun macht geplaatst; hun over-
heersing is tijdelijk, onze overwinning is eeuwig.”’ (History of
Joseph Smith, pp. 324–325.)

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 135 en maak de volgende
opgaven (A–D).
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Maak een nieuwsbericht

Stel dat je als televisieverslaggever op de dag na de dood van
de profeet Joseph Smith en Hyrum Smith bij de deur van de
gevangenis in Carthage staat. Je hebt 45 seconden de tijd om
verslag uit te brengen. Gebruik Leer en Verbonden 135 en de
informatie in de inleiding bij Leer en Verbonden 135 in dit
lesboek en schrijf op wat je in die korte tijd zou zeggen.

Maak de lijst langer

1. In de eerste zin van Leer en Verbonden 135:3 doet ouder-
ling John Taylor een stoutmoedige uitspraak over de
bediening van de profeet Joseph Smith. Leg uit waarom
het waar is.

2. Maak aan de hand van vers 3 een lijst van wat de profeet
Joseph Smith de mensheid gegeven heeft.

Wat denk je?

Toen ze naar Carthage vertrokken, las Hyrum Smith de
woorden van de profeet Moroni in Ether 12:36–38. Verwijs
naar die tekst en naar Leer en Verbonden 135:4–5 en schrijf op
hoe dat van toepassing was op de situatie van de profeet
Joseph Smith en zijn broer Hyrum.

Welke invloed heeft zijn leven op jou
gehad?

Bedenk wat je over de profeet Joseph Smith hebt geleerd en
beschrijf op welke manieren zijn leven jou beïnvloed heeft.

Materiaal voor Leer en Verbonden 136 is te vinden in het
onderdeel ‘De kerk trekt naar het westen’ (p. 166).

In 1823 had de profeet Joseph Smith een reeks visioenen
waarin God hem veel openbaarde over de koninkrijken
waarin wij na dit leven en het oordeel worden toegelaten.

Leer en Verbonden 137
Een visioen van 

het celestiale koninkrijk

Leer en Verbonden 136

D

C

B

A (Zie LV 76.) Door die visioenen kwam hij te weten dat
degenen die het celestiale koninkrijk beërven, onder andere
het getuigenis van Jezus Christus moeten ontvangen,
stoutmoedig moeten zijn in dat getuigenis, zich moeten
laten dopen en de gave van de Heilige Geest moeten
ontvangen. Maar hoe zit dat met degenen die nooit de
gelegenheid hebben gehad om een getuigenis van Jezus
Christus te ontvangen omdat ze nog nooit van Hem
gehoord hebben? Hoe zit dat met degenen die nooit de
kans hebben gehad om zich te laten dopen of om andere
verordeningen te ontvangen onder de handen van
bevoegde dienstknechten van God? Door een openbaring
die de profeet Joseph Smith in januari 1836 ontving,
krijgen we antwoord op die vragen.

Als je Leer en Verbonden 137 leest, zul je merken dat de
profeet iets zag waarover hij zich verwonderde. De Heer
reageerde daarop en verduidelijkte belangrijke leer in
verband met het heil van al zijn kinderen. Wat hij tijdens
die openbaring te weten kwam, was de profeet ook tot
steun toen hij ongeveer drie maanden later in de Kirtland-
tempel belangrijke priesterschapssleutels ontving. (Zie
LV 110:11–16.)

Tijdens de algemene aprilconferentie van 1976 werd de
openbaring in Leer en Verbonden 137 als toevoeging
aan de officiële Schriftuur van de kerk ter steunverlening
aan de kerk voorgelegd. Aanvankelijk werd ze gepubli-
ceerd als onderdeel van de Parel van grote waarde en later,
voor het eerst in de uitgave van 1981, als afdeling 137 van
de Leer en Verbonden. (Zie Conference Report, april 1976,
p. 29; zie ook ‘Three Additions to Be in Doctrine and
Covenants’, Ensign, augustus 1979, p. 75.)

De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 137

Leer en Verbonden 137:1 – ‘Hetzij in het lichaam
of erbuiten kan ik niet zeggen’
De profeet Joseph Smith heeft gezegd dat ‘alles wat God in
zijn oneindige wijsheid gepast heeft gevonden om ons in de
sterfelijkheid in verband met ons sterfelijk lichaam te open-
baren, ons in begrippen geopenbaard wordt, en (. . .) aan onze
geest geopenbaard wordt alsof we helemaal geen lichaam
hadden.’ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, p. 355.)
Dergelijke visioenen gaan gepaard met een geestelijke
verandering waardoor de verbinding met aardse zaken ver
weg lijkt. De apostel Paulus beschreef een dergelijke ervaring
in 2 Korintiers 12:2–4, en ook andere profeten hebben
melding gemaakt van de verandering die met visioenen
gepaard gaat. (Zie Mozes 1:10–11.) 

Jaren van verantwoordelijkheid (vs. 10) – De leeftijd van
acht jaar
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Leer en Verbonden 137:5 – ‘Mijn vader en mijn
moeder; mijn broeder Alvin’
Het moet voor de profeet Joseph Smith interessant geweest
zijn om zijn vader, zijn moeder en zijn oudere broer Alvin in
het celestiale koninkrijk te zien. Zijn vader, Joseph sr. , was in
dezelfde bovenkamer van de Kirtlandtempel toen de profeet
dit visioen ontving; zijn moeder was ook nog in leven. Dat
betekende blijkbaar dat de profeet iets zag wat in de toekomst
zou gebeuren.

In Leer en Verbonden 137:6 staat dat de profeet zich afvroeg
hoe zijn broer Alvin het celestiale koninkrijk had verkregen,
omdat hij vóór de herstelling van de kerk was gestorven.
Alvin Smith stierf in november 1823, kort nadat de engel
Moroni de profeet bezocht had en lang voordat de bevoegd-
heid om de verlossende verordeningen te bedienen was
hersteld. Bij een bepaalde gelegenheid heeft de profeet gezegd
dat Alvin ‘de oudste en de edelste van mijn vaders familie
was. Hij was een van de edelste mensenzonen. (. . .) Er was
geen bedrog in hem. Hij leidde een vlekkeloos leven van
kindsbeen af. (. . .) Hij was een van de rustigste mensen, en
toen hij stierf, bezocht een engel van de Heer hem in zijn
laatste ogenblikken.’ (History of the Church, deel 5, pp. 126–127.) 

Leer en Verbonden 137:9 – ‘Naar het verlangen
van hun hart’
Ouderling Neal A. Maxwell, lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen heeft de kerkleden herinnerd aan een waarheid die
ons zowel verantwoordelijkheid als troost schenkt:

‘Verlangen (. . .) houdt direct verband met onze keuzevrijheid
en individualiteit. Of het nu in gedachte of daad is, onze
verlangens weerspiegelen hoe wij onze keuzevrijheid gebrui-
ken. Zo worden verlangens sterke, bepalende factoren, zelfs
als we (. . .) niet echt de gevolgen van onze verlangens willen.

‘Verlangen is een sterke wens of hunkering. Daarom zijn goede
verlangens veel meer dan een passieve voorkeur of een
vluchtig gevoel. Natuurlijk hebben onze genen, omstandig-
heden en omgeving veel invloed op wat en hoe we zijn.
Toch is er een innerlijke zone waarin wij soeverein heersen,
tenzij we aftreden. Daar ligt de kern van onze individualiteit
en persoonlijke verantwoordelijkheid.

‘Wat we in de loop der tijd dus blijven verlangen, zullen we
uiteindelijk worden en in de eeuwigheid ontvangen.’ (De Ster,
januari 1997, p. 20.)

Leer en Verbonden 137:10 – Kleine kinderen
komen in het celestiale koninkrijk

Sommigen hebben zich afge-
vraagd of kleine kinderen die
vóór de jaren van verantwoor-
delijkheid sterven – voordat ze
acht jaar zijn – tempelverorde-
ningen nodig hebben. De Heer
heeft duidelijk gezegd dat zij
geen doop nodig hebben. (Zie

Moroni 8:10–13.) De enige tempelverordening die voor hen
verricht moet worden, is de verzegeling aan hun ouders, als
zij niet in het verbond geboren zijn.

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 137 en maak twee van de
volgende opdrachten (A–C).

Tekstenbeheersing – Leer en
Verbonden 137:7–10

1. Noteer de groepen mensen die volgens Leer en Verbonden
137:7–10 het celestiale koninkrijk kunnen beërven.

2. Wat moeten wij doen opdat de mensen over wie in de
verzen 7–9 gesproken wordt, op het celestiale koninkrijk
worden voorbereid?

3. Wat komen we in die verzen over God te weten?

4. Wat staat er in die verzen over onze
verantwoordelijkheden?

Goed of slecht nieuws?

1. Welke twee dingen zal de Heer volgens Leer en Verbonden
137:9 bij zijn oordeel over ons in overweging nemen?

2. Denk na over het tweede dat de Heer noemde. Geef een
voorbeeld van een situatie waarin het voor iemand goed
nieuws is als hij de waarheid over het oordeel te weten
komt. Geef ook een voorbeeld van een situatie waarin het
slecht nieuws kan zijn.

Wat zou jij zeggen?

Stel dat je een gezin kent dat rouwt om hun zoontje van
zeven dat door een ongeluk om het leven is gekomen.
De vader vraagt zich af of iemand zich in de tempel voor zijn
zoontje moet laten dopen. Wat zou jij, aan de hand van Leer
en Verbonden 137:10, tegen die vader zeggen om hem te laten
inzien dat voor kleine kinderen de doop voor de doden
niet nodig is. (Zie ook Moroni 8; het onderdeel ‘De Schriften
begrijpen’ voor LV 137:10.)

C

B

A

159

34190_120_BODY.pdf   164 5/20/16   8:03 AM



De kerk trekt naar het westen
Nadat de heiligen hartje winter uit Nauvoo waren vertrokken
en na een afmattende tocht door Iowa, begonnen de heiligen
aan een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de kerk.
Door hun uittocht naar het westen ontstonden er voor de
heiligen nieuwe levensomstandigheden en brak de tijd aan
om zich in hun nieuwe thuis in de Salt Lake Valley te
vestigen. ‘Daar stonden ze dan, ruim 1600 kilometer van de
dichtstbijzijnde nederzetting in het oosten en haast 1300
kilometer van de Grote Oceaan. Ze bevonden zich in een
onbeproefd klimaat. Nog nooit hadden ze daar een gewas
geteeld. Ze hadden daar nog niets gebouwd.

‘Het waren ballingen, verdreven uit hun mooie stad aan de
Mississippi naar het woestijngebied in het westen. Maar zij
werden gedragen door een visioen, gebaseerd op het geopen-
baarde woord in de Schriften: “En Hij zal een banier opheffen
voor de volken, en de verdrevenen van Israël verzamelen en
de verstrooide[n] van Juda vergaderen van de vier einden der
aarde” (Jesaja 11:12).’ (De Ster, juli 1997, p. 64.)

In de daaropvolgende vijftig jaar zou die ‘banier voor de
volken’, onder leiding van de profeten Brigham Young, John
Taylor en Wilford Woodruff, perioden van vrede en groei,
maar ook veel tegenstand en beproevingen kennen. Zendings-
werk werd uitgebreid naar plaatsen in Mexico, het westen
van Amerika, Polynesië en Europa. Er werden vier tempels
voltooid en ingewijd – St. George, Logan, Manti en Salt Lake –
waar de eeuwige verordeningen voor de levenden en de
doden verricht konden worden. Het jeugdwerk werd georgani-
seerd. De voltooiing van een transcontinentale spoorweg
bracht economische verbetering voor de heiligen in Utah.
Intussen stak de vervolging van de kerk en een aantal van
haar leden de kop weer op. Veel zendelingen werden in die
periode aangevallen, en sommige gedood. (Zie Ons erfgoed,
p. 98.) Er werden wetten ingevoerd waardoor niet alleen veel
rechten verloren gingen voor wie een meervoudig huwelijk
hadden gesloten, maar ook werden de kerk beperkingen
opgelegd ten aanzien van haar bezittingen, waaronder
de tempels. In 1890 openbaarde Heer aan president Wilford
Woodruff dat de tijd was aangebroken om een einde te
maken aan het praktiseren van het meervoudig huwelijk.

Noot: In de laatste zeven weken van Leer en Verbonden –
gids voor de cursist worden historische gebeurtenissen
in de kerk behandeld, vanaf 1845 tot heden, en de
leringen van de profeten vanaf Brigham Young tot
Gordon B. Hinckley. Je leesopdrachten (met Leer en
Verbonden 136; 138; en Officiële Verklaring 1 en 2)
bestaan uit leesstof over de geschiedenis van de kerk
in Ons erfgoed – beknopte geschiedenis van De Kerk van
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, en een
keuze uit uitspraken van iedere profeet. Die leesop-
drachten vind je in je studiegids, onder elke inleiding.

Toen de profeet Joseph Smith de martelaarsdood gestorven
was, vroegen veel leden zich af welk lot de kerk beschoren
zou zijn. Wie zou de profeet opvolgen en de kerk leiden?
President Spencer W. Kimball heeft uitgelegd: ‘Toen de
eerste opvolging aan de orde was, was de herstelde kerk
nog maar veertien jaar oud. Er was eeuwenlang geen
profeet of een “open visioen” geweest. Geen wonder dat de
mensen vol vragen zaten toen de kogels in Carthage een
einde maakten aan het leven van degene die het middel-
punt was van al die kostbare zegeningen – de kerk, open-
baring, profeten. Toen de apostelen van hun zending
waren teruggekeerd, hun dode profeet hadden begraven en
over de toekomst nadachten, werd alle twijfel weggenomen
toen de senior-apostel, die reeds alle sleutels droeg, net als
Mozes, de leiding kreeg. (Conference Report, april 1970, p.
119.)

De opvolging in het presidentschap
1. ‘Toen de profeet Joseph Smith en Hyrum Smith in de
gevangenis van Carthage vermoord werden, waren veel
leden van het Quorum der Twaalf en andere kerkleiders op
zending en niet in Nauvoo. Er ging een aantal dagen voor-
bij voordat de moorden die mannen ter ore kwamen. Toen
Brigham Young het nieuws hoorde, wist hij dat de sleutels
van de priesterschapsleiding nog steeds in de kerk aanwezig
waren, omdat die aan het Quorum der Twaalf gegeven waren.
Toch begrepen niet alle kerkleden wie de plaats van Joseph
Smith als profeet, ziener en openbaarder van de Heer zou
innemen.

2. ‘Sidney Rigdon, de eerste raadgever in het Eerste Presidium,
kwam op 3 augustus 1844 uit Pittsburgh (Pennsylvania) aan.
In het voorgaande jaar was hij een koers gaan varen die
tegengesteld was aan de raad van de profeet Joseph Smith en
was hij van de kerk vervreemd geraakt. Hij weigerde overleg
met de drie leden van de Twaalf die al in Nauvoo waren

Opvolging in het
presidentschap
De volgende president 

van de kerk kiezen

Het onderdeel ‘De Schriften begrijpen’ wordt vervan-
gen door een onderdeel ‘De leesstof begrijpen’. Het
bevat uitleg van bepaalde woorden en de leesstof in
Ons erfgoed. Zo wordt ook het onderdeel ‘De Schriften
bestuderen’ vervangen door ‘De leesstof bestuderen’
waarin opdrachten gegeven worden.
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en sprak in plaats daarvan een grote groep heiligen toe die bij
elkaar gekomen waren voor de zondagsdienst. Hij vertelde
hun over een visioen dat hij had gekregen waaruit hij had
opgemaakt dat niemand de plaats van Joseph Smith kon
innemen. Hij zei dat er een beschermheer van de kerk moest
worden aangesteld en dat hijzelf die functie zou vervullen.
Er waren weinig heiligen die hem steunden.

3. ‘Brigham Young, de president van het Quorum der Twaalf
Apostelen, kwam pas op 6 augustus 1844 in Nauvoo terug.
Hij zei dat hij alleen maar wilde weten ‘wat God te zeggen
had’ over wie de kerk moest leiden. De Twaalf belegden op
donderdag 8 augustus 1844 een vergadering. Sidney Rigdon
sprak meer dan een uur tijdens de ochtendbijeenkomst.
Hij won zo goed als geen aanhangers voor zijn standpunt. 

4. ‘Brigham Young sprak 
daarna kort om de heiligen te
troosten. Terwijl Brigham
sprak, vertelde George Q.
Cannon, “was het de stem
van Joseph” en “het leek in de
ogen van de mensen alsof
Joseph Smith werkelijk voor
hen stond.” William C. Staines
getuigde dat Brigham Young
sprak met de stem van de
profeet Joseph. “Ik dacht dat
hij het was”, zei Staines, “en
de duizenden die het hoorden, dachten het ook.” Wilford
Woodruff herinnerde zich dat wonderbaarlijke moment ook
en schreef: “Als ik het niet met mijn eigen ogen gezien had,
zou niemand me ervan hebben kunnen overtuigen dat het
Joseph Smith niet was, en iedereen die deze twee mannen
kende, kan dit getuigen.” [Citaten in History of the Church,
deel 7, p. 236.] Die wonderbaarlijke manifestatie, die door
velen waargenomen werd, maakte aan de heiligen duidelijk
dat de Heer Brigham Young had gekozen om Joseph Smith
op te volgen als leider van de kerk. 

5. ‘Tijdens de middagbijeenkomst sprak Brigham Young weer
en hij getuigde dat de profeet Joseph Smith de apostelen had
geordend om de sleutels van het koninkrijk van God in de
hele wereld te dragen. Hij profeteerde dat het degenen die de
Twaalf niet volgden, niet voorspoedig zou gaan en dat alleen
de apostelen erin zouden slagen het koninkrijk van God op te
bouwen.

6. ‘Na zijn toespraak vroeg president Young aan Sidney
Rigdon om het woord te nemen, maar hij verkoos dat niet te
doen. Nadat William W. Phelps en Parley P. Pratt gesproken
hadden, nam Brigham Young opnieuw het woord. Hij sprak
over de voltooiing van de Nauvootempel, over het ontvangen
van de begiftiging voordat men de wildernis introk, en over
het belang van de Schriften. Hij sprak over zijn liefde voor
Joseph Smith en zijn genegenheid voor de familieleden van
de profeet. Daarna stemden de heiligen unaniem voor de
Twaalf Apostelen als leiders van de kerk.

7. ‘Hoewel er nog enkelen waren die het
recht opeisten om zitting te hebben
in het presidium van de kerk, was
voor de meeste heiligen der laatste
dagen de opvolgingscrisis voorbij.
Brigham Young, senior-apostel en
president van het Quorum der
Twaalf, was de man die God
gekozen had om zijn volk te leiden,
en het volk had hem eendrachtig
steun toegezegd.’ (Ons erfgoed,
pp. 66–67.)

De leesstof begrijpen
De opvolging in het presidium

De leesstof bestuderen  
Bestudeer ‘De opvolging in het Presidium’ en maak opgave A.

Toen en nu

1. Neem het verslag van de keuze van Brigham Young tot
leider van de kerk nog eens door. Schrijf in je notitieboekje
een kort stukje alsof je daar op de eerste rij hebt gezeten. 

2. Leg uit wat het voor jou betekent dat je weet dat deze kerk
werkelijk de kerk van Jezus Christus is en dat Hij degene is
die kiest welke profeet de kerk leidt.

President Gordon B. Hinckley heeft gezegd: ‘Het is goed
om naar het verleden te kijken zodat we het heden
waarderen en perspectief voor de toekomst krijgen. Het is
goed om te zien welke deugden degenen hadden die ons
zijn voorgegaan, om kracht te verkrijgen voor wat ons te
wachten staat. Het is goed om na te denken over het
werk van degenen die in deze wereld zo hard gewerkt en
zo weinig verkregen hebben, maar uit wier dromen en
plannen die ze zo goed hebben nagestreefd, een grote oogst
is voortgekomen waarvan wij de vruchten plukken.’
(‘The Faith of the Pioneers’, Ensign, juli 1984, p. 3.)

De tocht naar het 
westen (1845–1847)

Wat kunnen leren van 
de pioniers van weleer?

A

Begiftiging (alinea 6) – Ordeningen en verbonden die in de
tempel bediend worden
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De heiligen werden gedwongen Nauvoo te verlaten

Het verhaal van de verhuizing van de heiligen van Illinois
naar het Grote Zoutmeer is een van de indrukwekkende
verhalen uit de geschiedenis van de religie. De tocht van
meer dan vijftienduizend heiligen van Nauvoo naar
de Salt Lake Valley onder leiding van president Brigham
Young is de grootste, massale exodus in de geschiedenis
van de Verenigde Staten. Het is een verhaal van
vervolging, ontbering en lijden. Maar het is ook een
verhaal van inspiratie, wonderen, bevrijding en de liefde
voor God, het vaderland en de medemens. Vraag je bij
je studie van de gebeurtenissen van 1845 tot 1847 af wat
jij in die omstandigheden gedaan zou hebben.

De voorbereiding op het vertrek uit Nauvoo
1. ‘Leiders van de kerk hadden er ten minste al sinds 1834
over gesproken om de heiligen te verplaatsen naar het
westen, naar de Rocky Mountains, waar ze in vrede zouden
kunnen leven. In de loop van de jaren bespraken de leiders
bestaande plaatsen met ontdekkingsreizigers, en bestu-
deerden ze kaarten, op zoek naar de juiste plaats om zich te
vestigen. Eind 1845 waren de kerkleiders in het bezit van
de best bijgewerkte gegevens over het westen.

2. ‘Naarmate de vervolging in Nauvoo in hevigheid toenam,
werd duidelijk dat de heiligen moesten vertrekken. Rond
november 1845 was iedereen in Nauvoo druk bezig met
de voorbereidingen. Kapiteins over honderd, vijftig en tien
werden geroepen om de heiligen tijdens hun uittocht te
leiden. Elke groep van honderd richtte een of meer werk-
plaatsen op. Wagenmakers, timmerlieden en schrijnwerkers
werkten tot diep in de nacht aan materiaal en de bouw van
wagens. Er werden leden naar het oosten gestuurd om ijzer te
kopen. Smeden vervaardigden spullen die nodig waren voor
de reis en landbouwwerktuigen om het nieuwe Zion te
kunnen koloniseren. De gezinnen sloegen voedsel in, zamelden
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huishoudartikelen in en vulden blikken met gedroogde
vruchten, meel, rijst en medicijnen. Doordat zij zo goed
samenwerkten voor de goede zaak, kregen de heiligen meer
voor elkaar dan in een zo korte tijd voor mogelijk werd
gehouden.’ (Ons erfgoed, p. 69.)

De beproevingen van een winterse uittocht
3. ‘Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de evacuatie uit
Nauvoo in april 1846 zou plaatsvinden. Maar doordat de
staatsmilitie dreigde de heiligen ervan te weerhouden naar
het westen te trekken, kwamen de twaalf apostelen en nog
een aantal burgers in leidinggevende functies op 2 februari
1846 in een spoedvergadering bij elkaar. Ze kwamen overeen
dat het absoluut noodzakelijk was om onmiddellijk west-
waarts te trekken, en de uittocht begon op 4 februari. Onder
leiding van Brigham Young begon de eerste groep heiligen
geestdriftig aan hun reis. Die geestdrift werd echter in
belangrijke mate beproefd, want ze moesten vele kilometers
afleggen voordat ze in permanente kampen beschutting
vonden tegen het late winterse weer en de buitengewoon
regenachtige lente. 

4. ‘Om zich voor hun vervolgers in veiligheid te stellen,
moesten duizenden heiligen eerst de brede Mississippi
oversteken naar het grondgebied van Iowa. Er deden zich al
gauw problemen voor toen een os gaten trapte in een boot
waarop zich een aantal heiligen bevond, en de boot zonk.
Een toeschouwer zag dat de ongelukkige passagiers zich
vastklampten aan veren bedden, stokken, “stukken hout of
wat ze maar te pakken konden krijgen, en heen en weer
geslingerd werden, overgeleverd aan de koude en meed-
ogenloze golven. Sommigen klommen bovenop de wagen die
niet helemaal onder water verdwenen was en ze werden
wat geruster toen ze zagen dat de koeien en ossen die aan
boord waren, terugzwommen naar de oever vanwaar ze
gekomen waren.” [On the Mormon Frontier: The Diary of Hosea
Stout, bezorgd door Juanita Brooks, twee delen (1964), deel 1,
p. 114; zie ook deel 1, p. 117.] Uiteindelijk werden alle mensen
in boten gehesen en naar de andere oever gebracht.

5. ‘Twee weken na de eerste overtocht vroor de rivier voor
enige tijd dicht. Hoewel het ijs glad was, hield het de wagens
en de koppels, waardoor de overtocht gemakkelijker werd.
Maar het koude weer veroorzaakte veel lijden toen de
heiligen door de sneeuw ploeterden. In het kamp in Sugar
Creek aan de andere kant van de rivier blies een aanhou-
dende wind de sneeuw op tot een hoogte van bijna twintig
centimeter. Daarna werd de grond modderig door de
dooi. Rondom hen, boven hen en op de grond spanden de
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elementen samen om een miserabele omgeving te scheppen
voor de tweeduizend heiligen die bij elkaar kropen in tenten,
wagens en haastig opgezette onderkomens, in afwachting van
het bevel om verder te trekken.

6. ‘Het moeilijkste deel van de reis was dat eerste gedeelte
door Iowa. Hosea Stout schreef dat hij “voorbereidingen trof
voor de nacht door een provisorische tent van lakens op te
zetten. Op dat moment was mijn vrouw nauwelijks in staat
om rechtop te zitten, en mijn zoontje had heel hoge koorts en
merkte niet eens wat er gebeurde.” [Juanita Brooks, On the
Mormon Frontier, deel 1, p. 117.] Veel andere heiligen leden
ook veel ontberingen.’ (Ons erfgoed, pp. 69–70.)

Alles wel
7. ‘Het geloof, de moed en de vastberadenheid van die
heiligen sleepte ze door koude, honger en de dood van
geliefden. William Clayton werd geroepen in een van
de eerste groepen die Nauvoo verlieten en hij liet zijn vrouw
achter bij haar ouders, terwijl zij een maand later van haar
eerste kind zou bevallen. Door het geploeter over modderige
wegen en overnachtingen in onverwarmde tenten raakte hij
op van de zenuwen terwijl hij zich afvroeg hoe het met Diana
ging. Twee maanden later wist hij nog niet of de bevalling
goed was verlopen, maar eindelijk bereikte hem het vreugde-
volle bericht dat er “een mooie, mollige zoon” geboren was.
Bijna direct nadat hij het nieuws gehoord had, schreef William
een lied dat niet alleen voor hem een bijzondere betekenis
had, maar generaties lang een inspirerend danklied voor de
kerkleden zou zijn. Het was het lied “Komt, heil’gen, komt”,
en de beroemde tekst was een uiting van zijn eigen geloof en
dat van de duizenden kerkleden die in hun tegenspoed
zongen: “Alles wel! Alles wel!” [Zie James B. Allen, Trials of
Discipleship: The Story of William Clayton, a Mormon (1987),
p. 202.] Zij vonden, net als de leden die hen volgden, de
vreugde en de vrede die de beloning zijn voor offervaardig-
heid en gehoorzaamheid in het koninkrijk van God.’ (Ons
erfgoed, p. 71.)

William Clayton schreef
de tekst van de lofzang
‘Komt, heil’gen, komt’

Winter Quarters
8. ‘De heiligen deden 131 dagen over de reis van bijna vijf-
honderd kilometer van Nauvoo naar de nederzettingen in het
westen van Iowa, waar zij de winter van 1846–1847 zouden
doorbrengen en zich klaarmaken voor de tocht naar de Rocky
Mountains. Door die ervaring leerden ze veel, waardoor ze de
zestienhonderd kilometer van de grote Amerikaanse vlakten
sneller konden oversteken. Dat gebeurde het jaar daarna in
ongeveer 111 dagen.

9. ‘Een aantal nederzettingen van heiligen lagen langs beide
oevers van de Missouri. De grootste nederzetting, Winter
Quarters, lag aan de westkant, in Nebraska. Daar vestigden
zich ongeveer 3500 leden van de kerk die in houten huisjes
woonden en in schuilplaatsen van wilgentakken en modder.
Er woonden ook nog 2500 heiligen in en rond het zoge-
noemde Kanesville op de oever van de Mississippi aan de
kant van Iowa. Het leven in die nederzettingen was bijna net
zo moeilijk als het onderweg geweest was. In de zomer
kregen ze malaria, toen de winter aanbrak en er geen vers
voedsel meer te krijgen was, brak er een cholera-epidemie
uit en kregen ze last van scheurbuik, kiespijn, nachtblindheid
en ernstige diarree. Er stierven honderden mensen.

10. ‘Toch ging het leven door. De vrouwen waren dagelijks
bezig met schoonmaken, strijken, wassen, quilts maken,
brieven schrijven, maaltijden klaarmaken van de weinige
levensmiddelen die ze hadden, en met de zorg voor hun
gezin, zoals Mary Richards, wiens echtgenoot, Samuel,
in Schotland op zending was. Opgewekt noteerde zij welke
heiligen in Winter Quarters aankwamen of vertrokken,
en maakte ze verslagen van activiteiten die er gehouden
werden, zoals theologische gesprekken, dansfeesten,
kerkvergaderingen en feestjes.

Winter Quarters (Nebraska)

11. ‘De mannen werkten samen en kwamen vaak bij elkaar
om over de reisplannen te spreken en over de plaats waar
de heiligen zich in de toekomst zouden vestigen. Regelmatig
werkten ze samen om de kudden bijeen te drijven die graas-
den op de prairie aan de zoom van het kamp. Ze werkten op
het land, bewaakten de omgeving van de nederzetting,
bouwden en bedienden een graanmolen en maakten wagens
klaar voor de reis, terwijl ze vaak leden aan uitputting en
allerlei ziekten. Een gedeelte van het werk bestond uit het
onzelfzuchtig voorbewerken en inzaaien van akkers waarvan
de oogst zou worden binnengehaald door de heiligen die na
hen zouden komen.

12. ‘De zoon van [Lorenzo] Young, John, noemde Winter
Quarters “het dal waar aan het mormonisme vorm gegeven
werd”. Hij woonde daar in de buurt van de begraafplaats
en was getuige van de “kleine rouwstoeten die zo vaak langs
ons huis kwamen”. Hij herinnerde zich “hoe armzalig en
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eentonig” de maaltijden van zijn gezin waren; ze bestonden
uit maïsbrood, gezouten spek en een beetje melk. Hij vertelde
dat ze van pap en spek zo misselijk werden dat het medicijn
leek en dat hij het met moeite doorgeslikt kon krijgen. [Zie
Russell R. Rich, Ensign to the Nations (1972), p. 92.] Alleen
het geloof en de toewijding van de heiligen heeft ze door die
moeilijke tijd heen geholpen.’ (Ons erfgoed, p. 71–72.) 

Het Mormoons Bataljon
13. ‘Terwijl de heiligen in Iowa waren, vroegen wervings-
officieren van de Verenigde Staten of de kerkleiders wilden
zorgen voor een contingent mannen om te vechten in de
Mexicaanse oorlog, die in mei 1846 begonnen was. De groep
mannen, die het Mormoons Bataljon genoemd werd, moest
het zuidelijk deel van het land doorsteken naar Californië en
ze zouden geld, kleding en proviand krijgen. Brigham Young
spoorde mannen aan om mee te doen, om geld bij elkaar te
brengen waardoor de armen uit Nauvoo konden vertrekken
en waarmee gezinnen van de soldaten geholpen konden
worden. Samenwerking met de regering zou ook aantonen
dat de kerkleden hun land trouw waren en zou ze een
gerechtvaardigde reden geven om tijdelijk op zowel openbaar
als indiaans gebied hun kamp op te slaan. Ten slotte namen
541 mannen de raad van hun leiders ter harte en namen
dienst in het bataljon. Zij werden vergezeld van 33 vrouwen
en 42 kinderen.

14. ‘De beproeving om ten strijde te moeten trekken werd
voor de leden van het bataljon nog vergroot door het verdriet
dat ze in een moeilijke tijd hun vrouw en kinderen alleen
moesten laten. William Hyde herinnerde zich:

15. ‘“Ik kan niet beschrijven welke gedachten er door me
heen gingen toen ik mijn gezin in deze crisistijd achterliet.
Ze waren ver van hun geboorteland, op een eenzame
prairie met een wagen als enig onderdak, geblakerd door de
schroeiende zon, met het vooruitzicht dat ze zich nog op
dezelfde woeste, dorre plek zouden bevinden als de koude
decemberwind zou gaan waaien.

16. ‘“Mijn gezin bestond uit mijn vrouw en twee kleine
kinderen die werden achtergelaten in het gezelschap van een
bejaarde vader en moeder en een broer. De meeste leden
van het bataljon lieten een gezin achter. (. . .) God alleen wist
wanneer we ze zouden weerzien. Desondanks waren we niet
in de stemming om te mopperen.” [Readings in LDS Church
History: From Original Manuscripts, bezorgd door William E.
Berrett en Alma P. Burton, drie delen (1965), deel 2, p. 221.]

17. ‘Het bataljon legde in zuidwestelijke richting de ruim
drieduizend kilometer naar Californië af, met een tekort aan
voedsel en water, rust en medische verzorging, en in hoog
tempo. Zij dienden als bezettingsleger in San Diego, San
Louis Rey en Los Angeles. Na een jaar in het leger te hebben
gediend, werden ze ontslagen en mochten ze zich weer bij
hun gezin voegen. Hun prestaties en hun trouw aan de
Verenigde Staten dwongen respect af van degenen onder wier
leiding ze stonden.

18. ‘Veel leden van het bataljon bleven na hun ontslag in
Californië om daar een seizoen te blijven werken. Een aantal
van hen vonden hun weg naar de American River en kregen
werk bij de houtzagerij van John Sutter toen daar in 1848
goud werd gevonden, waardoor de beroemde massale tocht
naar de goudvelden van Californië verhaast werd. Maar de
heiligen der laatste dagen bleven niet in Californië om munt
te slaan uit deze kans om zich een fortuin te verwerven.
Hun hart was bij hun broeders en zusters die zich moeizaam
een weg baanden over de Amerikaanse vlakten naar de
Rocky Mountains. Een van hen, James S. Brown, legde uit:

19. ‘“Ik heb sindsdien nooit meer een rijkere plaats op aarde
gezien; ik heb er ook geen spijt van, want ik heb altijd een
hoger doel dan goud nagestreefd. (. . .) sommigen denken
misschien dat we onze eigen belangen uit het oog verloren
hadden; maar na meer dan veertig jaar kijken we terug zon-
der gevoelens van spijt, hoewel we daar rijkdommen gezien
hebben, en we veel redenen hadden om er te blijven. De
mensen zeiden: ‘Hier ligt goud onder de grond, goud in de
heuvels, goud in de beekjes, er ligt overal goud, (. . .) en je
kunt in korte tijd een fortuin voor jezelf vergaren.’ Wij beseften
dat allemaal. Maar toch riep onze plicht ons, onze eer stond
op het spel, we hadden afspraken met elkaar gemaakt, het
ging om het principe; want wat ons betreft kwamen God en
zijn koninkrijk op de eerste plaats. We hadden vrienden en
familieleden in de wildernis, ja, in een onontgonnen woestijn,
en wie wist hoe zij eraan toe waren? Wij niet. Daarom had
plicht voorrang boven plezier, boven rijkdom, en met die
gedachte gingen we terug.” [James S. Brown, Giant of the Lord:
Life of a Pioneer (1960), p. 120.] Die broeders wisten met
grote zekerheid dat het koninkrijk van God van veel meer
waarde was dan welke aardse bezittingen ook, en ze handel-
den in overeenstemming daarmee.’ (Ons erfgoed, pp. 72–74.)

De heiligen van de Brooklyn
20. ‘Terwijl de meeste heiligen 
vanuit Nauvoo over land naar de
Rocky Mountains trokken, nam
een groep heiligen uit het oosten
van de Verenigde Staten een route
over zee. Op 4 februari 1846
gingen 70 mannen, 68 vrouwen en
honderd kinderen aan boord van
het schip de Brooklyn en verlieten
de haven van New York voor een tocht van meer dan
vijfentwintigduizend kilometer naar de kust van Californië.
Tijdens die tocht werden twee kinderen, Atlantic en Pacific,
geboren en stierven er twaalf mensen.

21. ‘De tocht, die zes maanden duurde, was heel moeilijk.
De passagiers zaten dicht op elkaar in de tropische hitte,
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en ze hadden alleen voedsel en water van slechte kwaliteit.
Nadat ze om Kaap Horn gevaren waren, legden ze aan bij
het eiland Juan Fernandez voor een rustpauze van vijf dagen.
Caroline Augusta Perkins vertelde dat “het zien van land
en erop kunnen lopen zo’n welkome afwisseling van het leven
op het schip [was], dat we er dankbaar voor waren en ervan
genoten.” Ze namen een bad en wasten hun kleren in zoet
water, plukten fruit en oogstten aardappelen, vingen vis en
paling, zwierven over het eiland en verkenden een hol van
het soort waar Robinson Crusoe in gewoond zou hebben.
[Caroline Augusta Perkins, geciteerd in ‘The Ship Brooklyn
Saints’, Our Pioneer Heritage (1960), p. 506.]

22. ‘Op 31 juli 1846, na een reis die gekenmerkt werd door
zware stormen, slinkende voedselvoorraden en lange dagen
varen, kwamen ze in San Francisco aan. Sommigen bleven
daar en stichtten een kolonie die ze “New Hope” noemden,
en anderen trokken oostwaarts over de bergen om zich bij de
heiligen in het Great Basin (Utah) aan te sluiten.’ (Ons erfgoed,
pp. 74–75.)

De vergadering wordt voortgezet
23. ‘In alle delen van Amerika en in veel andere landen ver-
lieten getrouwe bekeerlingen hun huis en hun geboorteplaats,
met een verscheidenheid aan vervoermiddelen, te paard of
te voet, om zich bij de heiligen aan te sluiten en te beginnen
aan de lange reis naar de Rocky Mountains.

24. ‘In januari 1847 vaardigde president Brigham Young het
geïnspireerde “Woord en de wil des Heren aangaande het
kamp van Israël” uit (LV 136:1), en volgens die wet werd de
verhuizing van de pioniers naar het westen geregeld. Er
werden groepen samengesteld met de opdracht om te zorgen
voor de weduwen en de vaderloze kinderen. Betrekkingen
met andere mensen moesten vrij zijn van kwaad, hebzucht en
naijver. De mensen moesten zich gelukkig voelen en uiting
geven aan hun dankbaarheid door muziek, gebed en dans.
Door middel van president Young zei de Heer tegen de
heiligen: “Gaat heen, en doet wat Ik u heb gezegd, en vreest
uw vijanden niet” (LV 136:17.)

25. ‘Toen de eerste groep pioniers zich klaarmaakte om
Winter Quarters te verlaten, keerde Parley P. Pratt terug van
zijn eerste zending in Engeland, en vertelde dat John Taylor
zou volgen met een geschenk van de Engelse heiligen.

De volgende dag arriveerde broeder Taylor met tiendegeld
dat die leden gestuurd hadden om de reizigers te helpen:
een bewijs van hun liefde en hun geloof. Ook bracht hij weten-
schappelijke instrumenten mee die van onschatbare waarde
bleken bij het in kaart brengen van de pioniersroute en waar-
door ze beter bekend raakten met hun omgeving. Op 15 april
1847 vertrok de eerste groep onder leiding van Brigham
Young. Gedurende de daaropvolgende twintig jaar zouden
ongeveer 62000 heiligen hen in wagens en handkarren
volgen over de prairies, om samen te komen in Zion.

26. ‘Schitterende uitzichten maar ook ontberingen stonden die
reizigers te wachten. Joseph Moenor herinnerde zich dat ze het
“zwaar te verduren” hadden gehad op hun tocht naar de Salt
Lake Valley. Maar hij had dingen gezien die hij daarvoor nooit
aanschouwd had: grote kudden bizons en grote ceders op
de heuvels. [Zie Utah Semi-Centennial Commission, The Book
of the Pioneers (1897), twee delen, deel 2, p. 4; in de archieven
van de kerk.] Anderen herinnerden zich dat ze uitgestrekte
velden met bloeiende zonnebloemen hadden gezien. 

27. ‘De heiligen hadden ook geloofsversterkende ervaringen
waardoor ze hun lichamelijke ontberingen beter konden ver-
dragen. Na een lange dagreis en een boven een vuurtje bereide
maaltijd kwamen de mensen in groepen bij elkaar om de ge-
beurtenissen van die dag te bespreken. Ze spraken over evan-
geliebeginselen, zongen liederen, dansten en baden samen.

28. ‘Terwijl ze langzaam westwaarts trokken, werden de
heiligen regelmatig door de dood bezocht. Op 23 juni 1850
bestond het gezin Crandall uit vijftien personen. Aan het
einde van de week waren er zeven gestorven aan de
gevreesde cholera. In de vijf daaropvolgende dagen stierven
er nog eens vijf. En op 30 juni stierf zuster Crandall in het
kraambed, samen met haar pasgeboren kindje.

29. ‘Hoewel de heiligen op hun tocht naar de Salt Lake Valley
veel lijden moesten doorstaan, overheerste er een geest van
eenheid, samenwerking en optimisme. Verbonden door hun
geloof en hun toewijding aan de Heer ondervonden zij
vreugde naast als hun beproevingen.’ (Ons erfgoed, pp. 75–76.)

Dit is de juiste plaats
30. ‘Op 21 juli 1847 gingen Orson Pratt en Erastus Snow van
de eerste groep pioniers de emigranten voor naar de Salt Lake
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Valley. Ze zagen daar gras dat zo hoog stond dat je er door-
heen kon waden, veelbelovend land voor de akkerbouw, en
een aantal riviertjes die kronkelend door het dal stroomden.
Drie dagen later werd president Brigham Young, die koorts
had, in zijn rijtuig naar de ingang van een ravijn gereden
dat toegang gaf tot het dal. Toen president Young uitkeek over
het dal, deed hij zijn profetische uitspraak over hun reizen:
“Het is genoeg. Dit is de juiste plaats.”

‘Dit is de juiste plaats’

31. ‘Toen de heiligen die volgden over de bergen kwamen,
hadden ook zij het uitzicht over hun beloofde land! Dit dal
met het zoutmeer dat glinsterde in de zon was het onderwerp
van visioenen en profetie, het land waarvan zij en duizenden
na hen droomden. Dit was hun toevluchtsoord waar ze,
te midden van de Rocky Mountains, een machtig volk zouden
worden.

32. ‘Enige jaren later beschreef een bekeerlinge uit Engeland,
Jean Rio Griffiths Baker, haar gevoelens toen ze voor het
eerst Salt Lake City te zien kreeg. “De stad (. . .) is gebouwd
in vierkanten, of blokken zoals ze hier genoemd worden;
elk blok heeft een oppervlakte van bijna een halve kilometer,
is verdeeld in acht percelen, en op elk perceel staat een huis.
Ik stond te kijken, ik kan mijn gevoelens bijna niet analyseren,
maar ik denk dat ik vooral vreugde en dankbaarheid voelde
wegens de bescherming die wij gedurende onze lange en
gevaarlijke reis hadden genoten.” [‘Jean Rio Griffiths Baker
Diary’, 29 september 1851; in de archieven van de kerk].’
(Ons erfgoed, pp. 76–77.)

De leesstof begrijpen

Kan men in deze tijd nog de route van de
mormoonse pioniers volgen?
Een groot deel van de route van de mormonen kan men nu
nog volgen, en voor geïnteresseerde reizigers bestaan er gidsen
met kaarten. Een deel van het grondgebied op de route
behoort aan de kerk, en daar zijn bezoekerscentra gebouwd
om de reizigers de weg te wijzen. Het grootste gedeelte van
de route behoort echter aan de staat en plaatselijke besturen
of particulieren. Sommigen laten bezoekers toe. Wie de route
willen volgen, moeten zich houden aan de plaatselijke wetten
en het bezit van de eigenaars respecteren.
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De leesstof bestuderen  
Bestudeer ‘De tocht naar het westen (1845–1847)’ en maak
twee van de volgende opgaven (A–C).

Geef jezelf een rol in het verhaal

Schrijf aan de hand van de informatie en de verhalen die je
hebt gelezen, een kort verhaal alsof jij bij de pioniers was
die van Nauvoo naar de Salt Lake Valley trokken. Daarin kun
je verwerken: het vertrek uit Nauvoo, de tocht door Iowa,
het leven in Winter Quarters, de tocht over de vlakten en de
aankomst in de vallei van het Grote Zoutmeer. Schrijf over
jouw ervaringen en die bij je thuis, welke mensen je ontmoette
en welk plaatsen je onderweg zag.

Is het nu gemakkelijker dan toen?

1. Noteer in de juiste volgorde welke datums genoemd wor-
den in de leesstof ‘De tocht naar het westen (1845–1847)’.
Noteer naast elke datum wat er toen gebeurde.

2. Denk je dat het in deze tijd gemakkelijker is om volgens het
evangelie te leven dan rond 1840? Schrijf een alinea waarin
je uitlegt waarom je dat wel of niet vindt.

Vergelijk de verschillende routes

1. Teken in je notitieboekje een eenvoudige kaart van Noord-
en Zuid-Amerika. Teken aan de hand van wat je hebt
gelezen op je kaart welke route de grote groep heiligen,
het Mormoons bataljon en de heiligen op de Brooklyn
hebben genomen.

2. Met welke van die drie groepen heiligen zou je samen
hebben willen reizen als je toen geleefd had? Leg uit
waarom.

Op 11 januari 1847, bijna een jaar na het vertrek uit
Nauvoo, schreef president Brigham Young: ‘Ik heb
de broeders verteld dat ik afgelopen nacht droomde dat
ik Joseph, de profeet zag en met hem sprak. (. . .) 
Ik heb vrijuit met hem gesproken over de beste manier
om groepen te vormen voor de uittocht, enz. (. . .).’
(Manuscript History of Brigham Young, 1846–1847,
samengesteld door Elden J. Watson [1971], p. 501–502.)
Drie dagen later kwam president Young met zeven leden
van het Quorum der Twaalf Apostelen samen in het huis
van ouderling Heber C. Kimball in Winter Quarters

Leer en Verbonden 136
‘Laat het gehele volk in 

groepen worden georganiseerd’

C

B

A
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(Nebraska). Zij bespraken de voorbereiding op hun tocht
door de wildernis. Die avond ontving president Brigham
Young door openbaring het ‘Woord en de wil van
de Heer’ en dat werd de heiligen bekendgemaakt.

De Schriften begrijpen
Leer en Verbonden 136

Leer en Verbonden 136:34–36 – ‘De natie 
die u heeft verdreven’
De Amerikaanse burgeroorlog was een strijd tussen de noor-
delijke en de zuidelijke staten, van 1861 tot 1865. Het ging
vooral om de rechten van de staten en de slavernij. (Zie LV
87:1–7; 130:12–13.) Er zijn in de Verenigde Staten tijdens die
oorlog meer mensen gesneuveld dan het totaal aantal mensen
dat in alle andere oorlogen die de Verenigde Staten gevoerd
hebben, zijn omgekomen. Toen de oorlog bijna een jaar
geduurd had, zei president Brigham Young dat de heiligen in
het westen veel beter af waren. ‘Als wij niet vervolgd waren,
zouden we nu betrokken zijn bij de oorlogen en het bloed-
vergieten waardoor het land verwoest wordt, in plaats van
waar wij ons bevinden, rustig in onze vredige onderkomens
in deze rustige, afgelegen bergen en dalen. (. . .) Ik ben me
bewust van Gods zegeningen nu we in veiligheid zijn. We zijn
zeer gezegend, buitengewoon begunstigd en verheven, terwijl
onze vijanden die probeerden ons te vernietigen, vernederd
zijn.’ (Journal of Discourses, deel 10, pp. 38–39.)

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 136 en maak opgave A en B of C.

Maak een lijst met regels voor het
gezin

Stel dat jullie gezin met de pioniers meereisde. Noteer aan de
hand van Leer en Verbonden 136:1–32 tien regels die jij jullie
gezin voor de reis zou aanraden. Zet naast elke regel in welk
vers dat te vinden is.

Maak een overzicht

Lees Leer en Verbonden 136:3, 12–15 en teken een overzicht
waarop te zien is hoe de heiligen zich voor hun tocht naar het
westen moesten organiseren

‘De natie die u heeft uitgedreven’

Zoek en noteer ten minste vijf leringen in Leer en Verbonden
136:33–32 waaruit duidelijk wordt waarom de profeet
Joseph Smith gedood werd en wat er door zijn dood en de
vervolging van de heiligen in de Verenigde Staten van
Amerika zou gebeuren.

C

B

A

Berouwvollen (vs. 33) –
Mensen die zich willen
bekeren

Inzettingen (vs. 2) – Wetten
Kastijding (vs. 31) –
Tuchtiging

Toen de pioniers in de Salt Lake Valley aankwamen, was
die grotendeels onbewoond, heel afgelegen en verlaten.
Vergeleken met het goed bewaterde boerenland dat ze in
het oosten hadden achtergelaten, was het eigenlijk een
woestijn. Om zich daar te vestigen moesten ze geloof
oefenen en zich inspannen, maar de heiligen geloofden dat
ze het met Gods hulp konden redden. Tegen het einde van
1847 waren er meer dan tweeduizend heiligen in de
Salt Lake Valley aangekomen, en er wachtten nog bijna
twaalfduizend om zich vanuit Winter Quarters, Nebraska
en andere nederzettingen in Iowa bij hen te voegen.
Onder de geïnspireerde leiding van Brigham Young
bleven de heiligen zich in de Rocky Mountains vestigen.
Ze overwonnen de woestijn, stichtten veilige neder-
zettingen en moedig brachten ze het evangelie van Jezus
Christus naar vele volken op de aarde.

ZIJN LEVEN (1801–77)

1801 Geboren op 1 juni in 
Whitingham (Vermont) 
uit John Young en 
Abigail Howe Young 

1824 23 jaar, trouwt op 
8 oktober met Miriam 
Works; zij sterft in 1832

1832 30 jaar, laat zich op 
14 april dopen in 
zijn eigen molenkolk 
in de buurt van Mendon (New York)

1832–33 31–32 jaar, op zending in Canada; leidt een kleine
groep bekeerlingen naar Kirtland (Ohio)

1834 32 jaar, trouwt op 18 februari met Mary Ann
Angell; zij sterft in 1882

1835 33 jaar, op 14 februari geordend tot lid van het
Quorum der Twaalf Apostelen (als een van
de eerste) door de drie getuigen van het Boek van
Mormon – Oliver Cowdery, David Whitmer en
Martin Harris

1839–41 38–40 jaar, op zending in Groot-Brittannië
1840 38 jaar, op 14 april gesteund als president van het

Quorum der Twaalf Apostelen
1844 43 jaar, wordt na de dood van de profeet Joseph

Smith op 27 juni, leider van de kerk als president
van het Quorum der Twaalf Apostelen

1846–47 44–46 jaar, leidt de uittocht naar het westen, naar
de Salt Lake Valley en keert dan terug naar Winter
Quarters (Nebraska)

President 
Brigham Young
Een toevluchtsoord voor 

Gods koninkrijk bouwen
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De vestiging van de heiligen in Utah
1. ‘Nadat president Brigham Young de eerste groep heiligen
over de vlakten naar Utah had geleid, richtte hij zijn aandacht
op de vestiging van Gods koninkrijk in de woestijn. Wat eens
een lege woestijn was, werd door zijn visie en leiderschap een
bloeiend gebied en een veilige haven voor de heiligen. Onder
zijn duidelijke leiding konden de heiligen zich een voorstelling
maken van de mogelijkheden van hun nieuwe verblijfplaats
en werden ze voortgeleid in hun streven om Gods koninkrijk
op te bouwen.

2. ‘Twee dagen nadat de eerste groep was aangekomen,
beklommen Brigham Young en enkele apostelen een rotswand
op de berg die president Young in een visioen had gezien
voordat hij uit Nauvoo vertrok. Ze keken uit over het uitge-
strekte dal en profeteerden dat alle volken van de wereld
daar welkom zouden zijn en dat de heiligen er voorspoed en
vrede zouden kennen. Ze noemden de heuvel Ensign Peak
[baniertop] volgens de tekst in Jesaja waarin werd beloofd:
‘Hij zal een banier opheffen voor de volken, en de verdre-
venen van Israël verzamelen’ (Jesaja 11:12). [Zie Journal of
Discourses, deel 13, pp. 85–86.]

1850–58 49–57 jaar, is werkzaam als de eerste gouverneur
van Utah

1853 51 jaar, plaatst de hoeksteen voor de Salt Lake-
tempel

1877 76 jaar, sterft op 29 augustus in Salt Lake City
nadat hij meer dan dertig jaar de kerk
gepresideerd heeft. 

ZIJN PRESIDENTSCHAP (1844–1877)

1846–47 Leidt de heiligen uit Nauvoo (Illinois)
1849 Organiseert het zondagsschoolprogramma
1850 Stuurt zendelingen naar Scandinavië, Frankrijk,

Italië, Zwitserland en Hawaii
1851 Kerkleden vestigen meer dan 350 nederzettingen

in het westen van de Verenigde Staten en in delen
van Canada en Mexico. Het boek van Mormon
beleeft zijn eerste vertaling, in het Deens.

1853 De bouw van de Salt Lake-tempel begint
1867 De tabernakel in Salt Lake voltooid; er worden

daar algemene conferenties van de kerk gehouden
1869 Het eerste programma van de kerk voor de

jongevrouwen georganiseerd
1875 Het eerste programma van de kerk voor de

jongemannen georganiseerd
1877 Inwijding van de St.George-tempel

3. ‘De eerste openbare handeling van president Brigham
Young vond plaats op 28 juli 1847 en bestond uit het bepalen
van de plaats van een tempel. Direct begon men met de
planning van de bouw. Terwijl hij zijn wandelstok op de
gekozen plaats zette, zei hij: “Hier zullen wij een tempel voor
onze God bouwen.” Die uitspraak moet een troost geweest
zijn voor de heiligen, die nog maar kort daarvoor gedwongen
waren om hun tempeldiensten te staken toen ze uit Nauvoo
wegtrokken.

4. ‘In augustus gingen de kerkleiders en de meeste leden van
de eerste groep pioniers terug naar Winter Quarters om
voorbereidingen te treffen voor hun gezinsleden die het jaar
daarna naar het dal zouden komen. Kort na hun aankomst
kregen Brigham Young en het Quorum der Twaalf het gevoel
dat het moment was aangebroken om het Eerste Presidium
opnieuw samen te stellen. Als president van het Quorum der
Twaalf werd Brigham Young gesteund als president van de
kerk. Hij koos Heber C. Kimball en Willard Richards als zijn
raadgevers, en de heiligen steunden hun leiders eenstemmig.’
(Ons erfgoed, pp. 81–82).

Heber C. Kimball Brigham Young Willard Richards

Het eerste jaar in de vallei
5. ‘Vóór het einde van de zomer van 1847 kwamen er nog
twee groepen heiligen in de Salt Lake Valley, en de bijna
tweeduizend leden werden samengebracht in de ring Salt
Lake Valley. Er werden late gewassen gezaaid, maar de oogst
was minimaal, en in de lente hadden velen tekort aan
voedsel. John R. Young, in die tijd nog een jongen, schreef:

6. ‘“Tegen de tijd dat het gras begon te groeien, hadden we
erge honger. Maandenlang hadden we geen brood. Onze maal-
tijden bestonden uit vlees, melk, papegaaienkruid, leliewortels
en distels. Ik was de veehoeder, en tijdens het bewaken van
de kudde, at ik distelstelen tot mijn maag zo vol was als die
van een koe. Uiteindelijk was de honger zo erg dat mijn
vader de oude, door vogels aangepikte ossenhuid van de
landmeterspaal afhaalde, en daarvan werd een heerlijke soep
gebrouwen.” [John R. Young, Memoirs of John R. Young (1920),
p. 64.] De pioniers werkten samen en deelden gul met elkaar.
Daardoor konden ze die moeilijke tijd overleven.
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7. ‘In juni 1848 hadden de pioniers ongeveer tweehonderd
hectare beplant, en het dal bood een groene en productieve
aanblik. Maar tot ontzetting van de heiligen streken grote
zwermen sprinkhanen op de gewassen neer. De pioniers
deden alles wat in hun vermogen lag. Ze groeven greppels en
bespoten de sprinkhanen met water. Ze sloegen de insecten
met stokken en bezems, en ze probeerden ze te verbranden,
maar hun inspanningen waren tevergeefs. De sprinkhanen
bleven komen in naar het scheen eindeloze aantallen. Patriarch
John Smith, president van de ring Salt Lake, kondigde een
dag van vasten en gebed af. Weldra verschenen er grote zwer-
men zeemeeuwen in de lucht die de sprinkhanen aanvielen.
Susan Noble Grant vertelde daarover: “Tot onze stomme
verbazing leken ze bijna uitgehongerd toen ze de krioelende
sprinkhanen naar binnen schrokten.” [Carter E. Grant, The
Kingdom of God Restored (1955), p. 446.] De heiligen keken met
vreugde en verbazing toe. Hun leven was gered.

8. ‘De heiligen werkten vol energie en geloof, ondanks de
moeilijke omstandigheden waarin ze verkeerden, en in korte
tijd maakten ze veel vooruitgang. Iemand die op doorreis
was naar Californië deed in september 1849 Salt Lake City
aan en zwaaide ze lof toe in de volgende bewoordingen:
‘Nog nooit heb ik vertoefd bij ordelijker, serieuzer, ijveriger en
beschaafder mensen dan deze, en het is ongelofelijk hoeveel
zij in zo’n korte tijd hier in de wildernis tot stand hebben
gebracht. In deze stad met zijn ongeveer vier- tot vijfduizend
inwoners heb ik geen enkele leegloper gezien, of iemand
die er als zodanig uitzag. Het ziet ernaar uit dat ze en goede
oogst zullen binnenhalen, en alles wat je ziet, ademt een vuur
en een energie uit die door niets van wat ik in welke andere
stad ook gezien heb, geëvenaard wordt.’ [B. H. Roberts, Life of
John Taylor (1963), p. 202.] (Ons erfgoed, pp. 82–83.)

Onderzoekingstochten
9. ‘Tegen het einde van de zomer van 1848 reisde president
Brigham Young opnieuw van Winter Quarters naar de
Salt Lake Valley. Toen hij daar aankwam, besefte hij dat de
heiligen te weten moesten komen welke bronnen hun in
hun nieuwe omgeving ter beschikking stonden. Ze leerden
veel van de indianen die daar in de buurt woonden, maar
president Young zond ook kerkleden op onderzoek uit om te
zien welke geneeskrachtige planten er groeiden en welke
natuurlijke hulpbronnen er beschikbaar waren.

10. ‘Andere onderzoekers stuurde hij op pad om te zoeken
naar plaatsen waar ze zich konden vestigen. Op hun tocht
ontdekten die leden delfstoffen, veel bomen voor timmerhout,
waterbronnen en grasland, en ook plaatsen die geschikt
waren voor een nederzetting. Om speculaties met land te
voorkomen, waarschuwde de president de heiligen dat ze het
hun toegewezen grondbezit niet moesten opdelen om het
aan anderen te verkopen. Zij waren rentmeesters en moesten
hun grond niet uit winstbejag, maar op een verstandige
manier en ijverig beheren.

11. ‘In de herfst van 1849 werd onder leiding van president
Young een permanent fonds voor emigranten opgericht.
Het doel ervan was de armen te helpen die niet de middelen
hadden voor de reis naar de hoofdzetel van de kerk. Veel
heiligen brachten grote offers om aan het fonds te kunnen
bijdragen, en als gevolg daarvan konden duizenden leden

naar de Salt Lake Valley reizen. Van degenen die hulp hadden
gekregen, werd verwacht dat ze het bedrag dat ze hadden
gekregen zo snel mogelijk terugbetaalden. Dat geld werd
weer gebruikt om anderen te helpen. Door die gezamenlijke
inspanningen waren de heiligen de behoeftigen tot zegen.’
(Ons erfgoed, pp. 83–84.)

Handkarpioniers
12. ‘In 1850 besloten de kerkleiders handkarkonvooien te
vormen om op die manier de kosten dusdanig te drukken dat
aan de meeste emigranten financiële hulp kon worden
geboden. Heiligen die zo reisden, zetten slechts vijftig kilo
meel en een beperkte hoeveelheid levensmiddelen op een kar
en trokken dan over de vlakten. Tussen 1856 en 1869 trokken
tien handkarkonvooien naar Utah. Acht van die konvooien
bereikten de Salt Lake Valley, maar twee, de handkar-
konvooien Martin en Willie, werden overvallen door een
vroege winter en veel van de heiligen in die konvooien
bezweken.

13. ‘Nellie Pucell, een pionier in een van deze onfortuinlijke
konvooien, werd tien toen ze op de vlakten waren. Haar
beide ouders overleden tijdens de tocht. Toen het konvooi de
bergen naderde, was het bitter koud, de proviand was
uitgeput en de heiligen waren te zwak van de honger om
verder te kunnen. Nellie en haar oudere zusje bezweken.
Toen ze al bijna de hoop hadden opgegeven, kwam de leider
van het konvooi met een wagen naar hen toe. Hij zette Nellie
in de wagen en zei tegen Maggie dat ze ernaast moest lopen
en zich eraan vast moest houden. Maggie had geluk omdat
ze gedwongen was in beweging te blijven en daardoor voor
bevriezing gespaard werd.

14. ‘Toen ze Salt Lake City bereikten en Nellies schoenen en
sokken, die ze tijdens de tocht over de vlakten gedragen had,
werden uitgetrokken, kwam de huid mee omdat die bevroren
was. De voeten van het dappere meisje werden geamputeerd
en de rest van haar leven bewoog ze zich op haar knieën
voort. Later trouwde ze en kreeg zes kinderen, deed haar
eigen huishouden en bracht een prachtig nageslacht groot.
[Zie ‘Story of Nellie Pucell Unthank’, Heart Throbs of the West,
samengesteld door Kate B. Carter, twaalf delen (1939–51),
deel 9, pp. 418–420.] Haar vastberadenheid ondanks haar
situatie, en de vriendelijkheid van degenen die voor haar
zorgden, vormen een voorbeeld van het geloof en de offer-
bereidheid van die eerste leden van de kerk. Zij zijn een
voorbeeld van geloof voor alle heiligen na hen.
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15. ‘Een man die de vlakten overstak in het handkarkonvooi
Martin woonde vele jaren in Utah. Op een dag bevond hij
zich tussen een groep mensen die scherpe kritiek begonnen te
uiten op de kerkleiders omdat die hadden toegestaan dat
de heiligen de vlakten overstaken met niet meer voorraden of
bescherming dan waarin een handkarkonvooi kon voorzien.
De oude man luisterde totdat hij het niet meer kon verdragen;
toen stond hij op en zei diep geëmotioneerd:

16. ‘“Ik zat in dat konvooi, en mijn vrouw ook. (. . .) We hebben
meer geleden dan u zich kunt voorstellen, en velen zijn gestor-
ven door de kou of door honger, maar hebt u ooit een van de
overlevenden van dat konvooi een woord van kritiek horen
uiten? (. . .) [We] hebben het gered met de absolute zekerheid dat
God leeft, want in onze grootste nood hebben we Hem leren kennen.

17. ‘“Ik trok mijn handkar voort terwijl ik zo zwak en ver-
moeid was door ziekte en het tekort aan voedsel, dat ik
nauwelijks mijn ene voet voor de andere kon zetten. Voor me
uit zag ik een zandpad of een helling, en ik zei: tot daar kan
ik maar komen en dan moet ik het opgeven, want daar kan ik
de kar niet overheen trekken. (. . .) Ik ben tot aan dat zandpad
gekomen, en toen ik zover was, begon de kar mij te duwen.
Vele keren heb ik omgekeken om te zien wie mijn kar duwde,
maar ik zag niemand. Toen wist ik dat het de engelen van
God waren.

18. ‘“Had ik spijt dat ik er met een handkar moest komen?
Nee. Toen niet en ook sindsdien geen moment van mijn leven.
Het was een voorrecht om de prijs te betalen die nodig was om God
te leren kennen, en ik ben dankbaar dat ik zo bevoorrecht was deel
uit te maken van het handkarkonvooi Martin.” [William Palmer,
geciteerd in David O. McKay, “Pioneer Women,” Relief Society
Magazine, januari 1948, p. 8.]

19. ‘In de Engelstalige lofzangenbundel staat een lied over
de vroegere kerkleden die het evangelie kloekmoedig aan-
vaardden en grote afstanden aflegden om zich ver van de
beschaafde wereld te gaan vestigen:

20. ‘Zij, de bouwers van de natie,
hebben voor ons de weg gebaand;
elke dag van hun leven hebben zij voor ons
hindernissen uit de weg geruimd.
Zij hebben een nieuw en sterk fundament gelegd,
nieuw land voor ons geopend,
baanbrekend werk gedaan:
onze gezegende, geëerde pioniers!

21. ‘Hun voorbeeld laat zien hoe wij in ons eigen land
geloviger en moediger kunnen worden:

22. ‘Dienstbaarheid hoog in hun vaandel,
naastenliefde was hun gids,
hun moed om door te gaan
dwong wijd en zijd respect af.
Altijd behulpzaam,
altijd een troostend woord,
nooit de moed verloren:
onze gezegende, geëerde pioniers!’ [‘They, the Builders of
the Nation,’ Hymns, no. 36.] (Ons erfgoed, pp. 77–78, 80.)

Zendelingen geven gehoor aan de oproep
23. ‘Terwijl het geluid van arbeid en 
huiselijk leven de lucht vervulde,
richtte president Brigham Young zich
weer op zaken in de kerk die zijn
aandacht opeisten. Tijdens de
algemene conferentie van 6 oktober
1849 wees hij een aantal leden van de
Twaalf aan en riep hij een aantal
nieuwe zendelingen voor een zending
in het buitenland. Zij aanvaardden
hun roeping, ondanks het feit dat ze
hun gezin en hun nieuwe verblijf-
plaats moesten achterlaten en veel
onvoltooide opdrachten moesten laten
liggen. Erastus Snow opende met een
aantal ouderlingen een zendings-
gebied in Scandinavië, terwijl Lorenzo
Snow en Joseph Toronto naar Italië
gingen. Addison en Louisa Barnes Pratt gingen terug naar de
Society-eilanden, het zendingsgebied waar Addison al eerder
gewerkt had. John Taylor werd geroepen voor een zending in
Frankrijk en Duitsland. Toen de zendelingen naar het oosten
trokken, kwamen zij heiligen tegen die op weg waren naar
het nieuwe Zion in de Rocky Mountains.

24. ‘In hun zendingsgebied waren de zendelingen getuige van
wonderen, en doopten ze veel mensen. Toen Lorenzo Snow,
die later president van de kerk werd, in Italië het evangelie
verkondigde, zag hij een driejarig jongetje dat op sterven lag.
Hij zag een kans om het kind te genezen en het hart van de
mensen in die omgeving te verzachten. Die avond bad hij
lang en ernstig om Gods leiding, en de volgende dag vastte
hij voor de jongen, samen met zijn collega. Die middag
zalfden zij hem en baden in stilte om hulp. De jongen sliep de
hele nacht rustig en werd op een wonderbaarlijke manier
genezen. Het nieuws van die genezing werd bekend in de
dalen van het Italiaanse Piedmont. De deuren gingen open
voor de zendelingen, en de eerste mensen werden er gedoopt.
[Francis M. Gibbons, Lorenzo Snow: Spiritual Giant, Prophet of
God (1982), p. 64.]

25. ‘In augustus 182 werden in Salt Lake City tijdens een bij-
zondere conferentie 106 ouderlingen geroepen op een zending
naar landen over de hele wereld. Die zendelingen, en ook
degenen die later werden geroepen, verkondigden het
evangelie in Zuid-Amerika, China, India, Spanje, Australië,
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Hawaii en op de eilanden van de Stille Zuidzee. In de meeste
van die gebieden hadden de zendelingen aanvankelijk weinig
succes. Maar zij plantten het zaad waardoor veel mensen
later, door de inspanningen van zendelingen die na hen
kwamen, bij de kerk kwamen.

26. ‘Ouderling Edward Stevenson werd op zending geroepen
in Gibraltar (Spanje). Dat betekende dat hij terugging naar
zijn geboorteplaats waar hij het herstelde evangelie vrij-
moedig aan zijn landgenoten verkondigde. Daarvoor werd hij
gearresteerd en hij bracht enige tijd in de gevangenis door,
totdat de autoriteiten erachter kwamen dat hij de bewakers
over het evangelie vertelde, en er bijna één bekeerd had.
Na zijn vrijlating doopte hij twee mensen en in januari 1854
was er een gemeente van tien leden gesticht. In juli bestond
de gemeente uit achttien leden, hoewel er zes leden naar
Azië waren gegaan om zich aan te sluiten bij het Britse leger.
Onder die achttien leden waren een zeventig, een ouderling,
een priester en een leraar, waardoor de gemeente verder
kon groeien. [‘The Church in Spain and Gibraltar’, Friend,
mei 1975, p. 33.]

27. ‘Plaatselijke bestuurders in Frans-Polynesië verdreven de
zendelingen in 1852. Maar de bekeerde heiligen hielden
de kerk in stand tot er in 1892 opnieuw zendelingen kwamen.
De ouderlingen Tihoni en Maihea waren bijzonder moedig
toen zij liever gevangen werden gezet en andere beproevingen
ondergingen dan dat ze hun geloof verloochenden. Allebei
probeerden ze ervoor te zorgen dat de heiligen actief en trouw
aan het evangelie bleven. [R. Lanier Britsch, Unto the Islands
of the Sea: A History of the Latter-day Saints in the Pacific (1986),
pp. 21–22.]

28. ‘Degenen die buiten de Verenigde Staten toetraden als lid
van de kerk trokken op naar Zion, wat inhield dat ze per boot
naar Amerika gingen. Elizabeth en Charles Wood kwamen
in 1860 uit Zuid-Afrika, waar ze een aantal jaren hadden
gewerkt om geld voor de overtocht te verdienen. Elizabeth
was huishoudster bij een rijke man, en haar echtgenoot
maakte stenen totdat ze het nodige geld bij elkaar hadden
gespaard. Elizabeth werd vierentwintig uur nadat ze een
zoon het leven had geschonken, op een bed aan boord van
het schip gedragen waar ze de kajuit van de kapitein mocht
gebruiken zodat ze het wat aangenamer had. Tijdens de
reis was ze heel ziek, tweemaal zweefde ze zelfs op de rand
van de dood, maar ze overleefde het. Het echtpaar vestigde
zich vervolgens in Fillmore (Utah).

29. ‘In de landen waar de zendelingen aan het werk waren,
werden ze heel erg geliefd bij de heiligen. Joseph F. Smith
kreeg vlak voor het einde van zijn zending op Hawaii in 1857
hoge koorts waardoor hij drie maanden lang niet kon werken.
Hij had het geluk dat Ma Mahuhii, een trouwe Hawaiiaanse
heilige hem onder haar hoede nam. Ze verpleegde Joseph
alsof hij haar eigen zoon was, en er ontstond tussen hen een
sterke genegenheid. Jaren later, toen hij president van de kerk
was, bracht Joseph Smith een bezoek aan Honolulu en zag
hij dat er een oude, blinde vrouw werd binnengebracht met
een paar heerlijke bananen in haar hand om hem die aan
te bieden. Hij hoorde haar roepen: “Iosepa, Iosepa (Joseph,
Joseph)!” Onmiddellijk rende hij naar haar toe, knuffelde

en kuste haar vele malen, aaide haar over haar hoofd en zei:
“Mama, mama, mijn lieve oude mama.” [Zie Charles W.
Nibley, ‘Reminiscences of President Joseph F. Smith’ Improve-
ment Era, januari 1919, pp. 193–194.]’ (Ons erfgoed, pp. 84–86.)

De oproep tot kolonisatie
30. ‘Veel gemeenschappen in Utah en het zuiden van Idaho,
en later in delen van Arizona, Wyoming, Nevada en
Californië, werden gesticht door personen en gezinnen die
tijdens algemene conferenties geroepen waren. President
Brigham Young gaf leiding aan de vestiging van die
gemeenschappen, waar duizenden nieuwe kolonisten konden
wonen en het boerenbedrijf konden uitoefenen.

31. ‘Tijdens zijn leven werd de hele Salt Lake Valley en
werden veel omliggende gebieden gekoloniseerd. In 1877,
toen Brigham Young stierf, waren er meer dan 350 kolonies
gevestigd, en in 1900 waren er ongeveer vijfhonderd. Een
autoriteit uit de beginperiode van de kerk, Brigham Henry
Roberts, schreef dat het succes van de mormoonse kolonisatie
voortkwam uit “de loyaliteit van de mensen aan hun leiders
en [hun] onzelfzuchtige en toegewijde, persoonlijke offer-
bereidheid” bij het uitvoeren van de taken waartoe ze door
president Young geroepen waren. [Geciteerd in Russell R.
Rich, Ensign to the Nations (1972), p. 349.] De kolonisten
offerden materieel, gemak, vriendschapsbanden, en soms
hun leven op om de profeet van de Heer te volgen.

32. ‘Op algemene conferenties las president Young de
namen voor van de broeders die met hun gezin geroepen
werden om naar afgelegen gebieden te verhuizen.
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Die mensen beschouwden het als een zendingsoproep en
wisten dat ze op de hun toegewezen plaats zouden blijven
totdat ze ontheven zouden worden. Op eigen kosten en met
hun eigen proviand reisden ze naar hun nieuwe gebied.
Hun succes was afhankelijk van de manier waarop ze de daar
bestaande hulpmiddelen gebruikten. Ze verkenden en ont-
gonnen het land, bouwden graanmolens, groeven irrigatie-
kanalen, maakten omheiningen voor hun kudden, en legden
wegen aan. Ze zaaiden gewassen en legden tuinen aan,
bouwden kerken en scholen, en probeerden vriendschaps-
banden met de indianen aan te knopen. Ze hielpen elkaar
zowel bij ziekte, als bij geboorten, sterfgevallen en bruiloften.

33. ‘In 1862 kreeg Charles Lowell Walker de oproep om zich
in het zuiden van Utah te vestigen. Hij bezocht een bijeen-
komst voor degenen die geroepen waren en schreef: “Hier
leerde ik een beginsel dat ik voorlopig niet zal vergeten.
Daardoor werd me duidelijk dat gehoorzaamheid in de hemel
en op de aarde een belangrijk beginsel is. Welnu, ik heb hier
de afgelopen zeven jaar gewerkt in de hitte en in de kou,
ik heb honger geleden en in ongunstige omstandigheden
verkeerd, en uiteindelijk heb ik me een thuis verworven, een
stuk grond met bomen die juist vrucht beginnen te dragen en
er goed bij staan. Nu moet ik het achterlaten en de wil doen
van mijn Vader in de hemel, die alles opzij zet voor de bestwil
van degenen die van Hem houden en Hem vrezen. Ik bid
God dat Hij me de kracht zal geven om op een voor Hem
aanvaardbare manier datgene wat van me gevraagd wordt tot
stand te brengen.” [Diary of Charles Lowell Walker, bezorgd
door A. Karl Larson and Katharine Miles Larson, twee delen
(1980), deel 1, p. 239.]

34. ‘Charles C. Rich, lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen, kreeg ook een oproep om zich elders te vestigen.
Brigham Young riep hem en een aantal andere broeders om
zich met hun gezin in de Bear Lake Valley te gaan vestigen,
ongeveer tweehonderd kilometer ten noorden van Salt Lake
City. Het dal lag op grote hoogte en in de winter was het er
erg koud en lag er veel sneeuw. Broeder Rich was pas terug-
gekeerd van een zending in Europa en zat er bepaald niet
op te wachten om met zijn gezin te verhuizen en in moeilijke
omstandigheden opnieuw te beginnen. Maar hij aanvaardde
de roeping en kwam in juni 1864 in Bear Lake Valley aan.
De winter daarop was ongewoon streng en in de lente hadden
een aantal van de andere broeders besloten om te vertrekken.
Broeder Rich besefte dat het leven in dat koude klimaat niet
gemakkelijk zou zijn, maar hij zei:

35. ‘“We hebben veel ontberingen geleden. Dat geef ik toe (. . .)
en we hebben die samen ondergaan. Als u ergens anders
heen wilt gaan, is dat uw goed recht, en ik wil u daarvan niet
weerhouden. (. . .) Maar ik moet hier blijven, al blijf ik hier
alleen. President Young heeft me hier geroepen, en hier zal ik
blijven totdat hij me ontheft en me verlof geeft om te ver-
trekken.” Broeder Rich bleef daar inderdaad met zijn gezin,
en later was hij tientallen jaren leider van een bloeiende
gemeenschap. [Leonard J. Arrington, Charles C. Rich (1974),
p. 264.] Net als duizenden anderen was hij bereid zijn leiders
te gehoorzamen om te helpen bouwen aan het koninkrijk van
de Heer.’ (Ons erfgoed, pp. 86, 88–89.)

Betrekkingen met de indianen
36. ‘Naarmate de kolonisten zich dichter naar de grens
begaven, kregen ze vaker met de indianen te maken.
In tegenstelling tot sommige kolonisten in het westen leerde
president Brigham Young de heiligen dat ze hun inlandse
broeders en zusters voedsel moesten geven en dat ze moesten
proberen ze bij de kerk te brengen. Er werd zendingswerk
gedaan onder de indianen in Fort Lemhi in het gebied van de
rivier de Salmon in Idaho en in de nederzetting Elk Mountain
aan de bovenloop van de rivier de Colorado in Utah. Presi-
dent Young stichtte ook zustershulpverenigingen waarvan de
leden kleding naaiden voor hun Indiaanse broeders en zusters
en geld bij elkaar brachten om hun voedsel te verschaffen.

37. ‘Toen Elizabeth Kane, de vrouw van Thomas L. Kane,
die geen lid was van de kerk maar wel een vriend van de
heiligen, door Utah reisde, overnachtte ze in het huis van een
vermoeide mormoonse vrouw. Elizabeth had niet zo’n hoge
pet van haar op totdat ze zag hoe ze met de indianen omging.
Toen de vrouw haar gasten aan tafel riep, zei ze ook iets tegen
de indianen die stonden te wachten. Elizabeth vroeg wat
de vrouw tegen de indianen had gezegd, en een van de zonen
van het gezin vertelde haar: “Deze vreemdelingen waren er
het eerst, en ik heb net genoeg gekookt voor hen; maar jullie
maaltijd staat op het vuur, en ik zal jullie roepen zodra die
klaar is.” Elizabeth kon het niet geloven en vroeg of ze de
indianen werkelijk te eten zou geven. De zoon vertelde haar:
“Moeder zal hen hetzelfde bedienen als u, en ze zal ze
een plaats aan haar tafel geven.” Ze bediende ze echt, en ze
wachtte terwijl ze aten.’ [Elizabeth Wood Kane, Twelve
Mormon Homes Visited in Succession on a Journey through Utah
to Arizona (1974), pp. 65–66.] (Ons erfgoed, pp. 89–90.).
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De organisatie van de priesterschap en
de hulporganisaties
38. ‘Later heeft president Young een aantal belangrijke
priesterschapstaken toegelicht en ingesteld. Hij gaf de Twaalf
opdracht om in elke ring conferenties te houden. Tengevolge
daarvan werden overal in Utah zeven nieuwe ringen en
honderdveertig nieuwe wijken opgericht. De taak van de
ringpresidenten, de hoge raden, de bisschappen en de quo-
rumpresidiums werden duidelijk omschreven, en honderden
mannen werden geroepen om die functies te vervullen.
Hij gaf de leden van de kerk het advies om hun leven op orde
te brengen, hun tiende te betalen, en vastengaven en andere
gaven te offeren.

39. ‘In 1867 werd George Q. Cannon door de profeet benoemd
tot superintendent van de zondagsschool, en binnen een paar
jaar maakte de zondagsschool een vast onderdeel uit van de
kerkorganisatie. In 1869 begon president Young officieel met
instructies aan zijn dochters over hoe zij een eerbaar leven
moesten leiden. Hij bracht die instructies over aan alle jonge-
vrouwen door de oprichting van de Retrenchment Organisation
(Vereniging voor ingetogen leven). Dat was het begin van de
organisatie voor de jongevrouwen. In juli 1877 reisde hij naar
Ogden (Utah) waar hij de eerste zustershulpvereniging van
die ring organiseerde.’ (Ons erfgoed, p. 90.)

De leesstof begrijpen

Welke invloed had de jacht op goud in Californië
op de heiligen in de Salt Lake Valley?

Toen er in 1848 in Californië
goud werd ontdekt, was dat
een zegen voor wie getrouw
was, maar een verleiding voor
wie een zwak geloof had.
Een stroom goudzoekers stak
vanuit het oosten de vlakten
over en kwam door de Salt

Lake Valley. Sommige leden van de kerk die niet blij waren
met de primitieve omstandigheden in de vallei, laadden hun
wagens op om te vertrekken. President Brigham Young gaf de
raad: ‘God heeft deze plaats aangewezen voor de vergadering
van zijn heiligen, en het zal u hier beter gaan dan wanneer
u naar de goudmijnen gaat. (. . .) Wat betreft goud en zilver en
de rijke mineralen van de aarde is er geen land dat dit land
evenaart; maar blijf ervan af; laat anderen ernaar zoeken,
maar wij zullen de aarde bewerken.’ (Brown, Giant of the Lord,
pp. 132–133). Sommigen vertrokken naar Californië, maar de
meesten bleven trouw en haalden dat jaar een overvloedige
oogst binnen.

De beroemde jacht op het goud in 1849 was een regelrechte
zegen voor de heiligen in de Salt Lake Valley. Kooplui die
goederen naar Californië vervoerden, merkten toen ze in Salt
Lake City aankwamen, dat voedsel, kleding en gereedschap
die markt al per schip hadden bereikt. Daarom verkochten ze
hun goederen voor een lage prijs aan de heiligen. Goudzoe-

kers lieten heiligen ook hun wagens repareren. Ook werden
er groepen met lege wagens vanuit Salt Lake City gestuurd
om langs de route goederen op te halen die weggegooid
waren door de mensen die door een lichtere lading sneller de
goudvelden wilden bereiken. 

De leesstof bestuderen  
Lees ‘President Brigham Young’ en maak drie van de
volgende opgaven (A–D). 

Een nieuw thuisland

1. Stel je voor dat jij de leiding hebt over een groep mensen
die zich in een nieuw thuisland gaan vestigen. Noteer in
je notitieboekje, onder het kopje ‘Mijn volgorde’ in welke
volgorde je de volgende dingen zou doen: 

a. Het land onder de mensen verdelen

b. Vasten en bidden om bepaalde moeilijkheden op te
lossen

c. De akkers inzaaien

d. Hard werken om vooruitgang te maken

e. Een plaats aanwijzen voor een tempel

f. De kerk organiseren

g. Een geïnspireerd plan voor de toekomst uitwerken

2. Lees de alinea’s 1–11 nog eens door. Noteer dan onder het
kopje ‘De volgorde van de pioniers’ welke volgorde
president Brigham Young en de heiligen aanhielden tijdens
hun eerste maanden in de Salt Lake Valley. 

3. Wat vond jij van de volgorde die zij aanhielden?

4. Hoe kun jij dit voorbeeld gebruiken om jouw prioriteiten te
stellen?

Zoek verhalen die bij de lofzang
passen

1. Lees aandachtig de tekst van de lofzang ‘Zij, de bouwers
van de natie’ in de alinea’s 20 en 22. 

2. Schrijf de volgende woorden en zinsdelen in je notitie-
boekje. Zoek dan in ‘President Brigham Young’ bij elk
woord of zinsdeel een verhaal dat erbij past en vat dat
verhaal in één zin samen 

a. De weg gebaand

b. Nieuw land voor ons geopend

c. Baanbrekend werk gedaan

d. Dienstbetoon

e. Liefde

f. Moed

g. Gezegend

B

A
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Teken een kaart

1. Teken de wereldkaart in je notitieboekje. Markeer op die
kaart alle landen waar president Brigham Young zende-
lingen naartoe stuurde. (Zie de alinea’s 23–29.) 

2. Beantwoord de volgende vragen: 

a. In welk land zou jij het liefst op zending gaan?
Waarom? 

b. In welk opzicht zou het leven veranderen van de
kinderen van degenen die in verre landen op zending
waren geroepen?

c. Wat is het moeilijkste waartoe de Heer jou heeft
geroepen? In welk opzicht ben je daardoor gegroeid? 

Schrijf een verhaal

President Brigham Young riep veel kerkleden om de gebieden
te koloniseren in wat nu Utah en de omliggende staten zijn.
Lees de alinea’s 30–35 en doe het volgende: 

1. Noteer de namen van iedereen die geroepen werd om
een nieuwe gemeenschap te stichten. Noteer naast elke
naam een karaktertrek die het beste past bij het vermogen
van die persoon om een moeilijke opdracht te vervullen. 

2. Bekijk de foto op blz. 169 van het gezin voor de blokhut.
Stel je voor dat jij lid bent van dat gezin en schrijf een kort
verhaal waarin je vertelt wat je voelde toen president
Brigham Young jullie riep om dat gebied te koloniseren. 

Over president Brigham
Young heeft president
George Q. Cannon, destijds
raadgever in het Eerste
Presidium, gezegd: ‘Lees de
toespraken van president
Young, en als u op dit
moment nog niet gelooft
dat hij een profeet was, zult
u, als u ze heeft gelezen,
naar mijn overtuiging
zeker weten dat hij het was,
omdat hij als een profeet
zijn volk toesprak over hun
toekomst. Zijn woorden
waren vol goddelijke

wijsheid, en hij stortte ze zijn leven lang over hen uit.’
(Gospel Truth, deel 1, p. 328.) 

De nalatenschap 
van president 

Brigham Young
Een Mozes van de laatste dagen

D

C De dood en nalatenschap van president
Brigham Young
1. ‘President Brigham Young was een praktisch en energiek
leider. Hij reisde de afdelingen van de kerk af om de heiligen
te instrueren en te bemoedigen. Door zijn leiding en zijn
voorbeeld leerde hij de leden hoe zij hun roeping in de kerk
moesten vervullen.

2. ‘In een terugblik op zijn leven schreef president Young
het volgende in een antwoord aan een uitgever van een
New Yorkse krant:

3. ‘“Kort samengevat zijn de resultaten van mijn werk van
de afgelopen zesentwintig jaar: het bevolken van dit gebied
met ongeveer honderdduizend heiligen der laatste dagen;
het stichten van meer dan tweehonderd steden en dorpen die
door onze mensen bewoond worden, (. . .) en de vestiging
van scholen, bedrijven, fabrieken en andere instellingen die
bedoeld zijn om onze gemeenschappen te verbeteren en ten
goede te komen.

4. ‘“Mijn hele leven is toegewijd aan de dienst van de
Allerhoogste.” [Geciteerd in Hinckley, Waarheid hersteld,
pp. 127–128.]

5. ‘In september 1876 gaf 
president Young een krachtig
getuigenis van de Heiland:
“Ik getuig dat Jezus de
Christus is, de Heiland en de
Verlosser van de wereld;
ik heb zijn uitspraken gehoor-
zaamd, en zijn belofte ver-
wezenlijkt, en de kennis die
ik van Hem heb, kan de
wijsheid van deze wereld mij
niet verschaffen, noch afnemen.” [Journal of Discourses,
deel 18, p. 233.]

6. ‘In augustus 1877 werd president Young ernstig ziek, en
ondanks de zorg van een geneesheer overleed hij binnen een
week. Hij was 76 jaar oud en had de kerk 33 jaar geleid.
In onze tijd herdenken we hem als de dynamische profeet die
het hedendaagse Israël naar hun beloofde land heeft geleid.
In zijn toespraken besprak hij alle aspecten van het dagelijks
leven, waardoor hij duidelijk maakte dat godsdienst een
onderdeel is van het dagelijks gebeuren. Zijn begrip van de
gebieden langs de beschavingsgrens en zijn verstandige
leiding inspireerden zijn volk tot het volbrengen van schijn-
baar onmogelijke taken, waardoor zij met de zegeningen
van de hemel in de woestijn een koninkrijk stichtten.’ (Ons
erfgoed, pp. 90–91.)

De leringen en het getuigenis van
Brigham Young
7. In verband met Matteüs 5:48 zei president Young: ‘We
kunnen de zin veranderen en zeggen: “Wees zo volmaakt als
u kunt”, want meer kunnen we niet, hoewel er geschreven
staat: wees zo volmaakt als uw Vader in de hemel (. . .) Als we
naar beste weten handelen (. . .) zijn we (. . .) net zo gerecht-
vaardigd als de engelen die voor Gods troon staan.’ (Discourses
of Brigham Young, p. 89.)
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8. Bijna drie jaar na de dood van de profeet Joseph Smith zag
Brigham Young hem in een droom of een visioen. President
Young vroeg de profeet of hij voor de leden van de kerk een
boodschap had. ‘Joseph kwam naar me toe en zei ernstig maar
toch vriendelijk: “Zeg de mensen dat ze nederig en trouw
moeten zijn, en de geest van de Heer bij zich moeten houden,
dan zal het hun goed gaan. Wees voorzichtig en wijs de stille,
zachte stem niet af; daardoor komt u te weten wat u moet
doen en waar u heen moet. (. . .) Ze kunnen de Geest van de
Heer van alle andere geesten onderscheiden; Hij zal hun ziel
met vrede en vreugde vervullen; boosheid, haat, twist en alle
kwaad zal uit hun hart worden weggenomen; en ze zullen
alleen maar verlangen goed te doen, rechtschapen te zijn en
Gods koninkrijk opbouwen.”’ (Manuscript History of Brigham
Young, 1846–1847, samengesteld door Elden J. Watson [1971],
p. 529.)

9. ‘Waarvoor ik bij deze mensen het meeste vrees, is dat zij rijk
zullen worden in dit land, God en zijn volk zullen vergeten,
vet worden, van de kerk vervreemden en naar de hel gaan.
Deze mensen zijn bestand tegen molestatie door gepeupel,
plundering, armoede en alle soorten van vervolging, en blijven
trouw. Mijn grootste angst is echter dat ze niet bestand zijn
tegen rijkdom.’ (Spencer W. Kimball, Miracle of Forgiveness,
p. 58.)

10. ‘Het maakt niet uit of u en ik zin hebben om te bidden.
Als het tijd is om te bidden, bid dan. Als we geen zin hebben,
behoren we te bidden tot dat wel zo is. (. . .) U zult merken dat
degenen die wachten totdat de Geest ze ertoe aanspoort,
op deze aarde nooit veel zullen bidden.’ (Discourses of Brigham
Young, p. 44.)

11. ‘Leest u de Schriften, broeders en zusters, alsof u die
duizend, tweeduizend of vijfduizend jaar geleden schreef?
Leest u ze alsof u zich bevindt op de plaats van de mannen
die ze hebben geschreven? Als u dat gevoel niet hebt, is het
uw goed recht het wel te doen, opdat u net zo vertrouwd
raakt met de geest en de betekenis van het geschreven woord
van God als u dat bent met uw dagelijkse gang van zaken.’
(Discourses of Brigham Young, p. 128.) 

12. ‘Ik ben eerder bang dat deze mensen zoveel vertrouwen
hebben in hun leider dat ze niet zelf aan God vragen of ze
door Hem geleid worden. Ik vrees dat ze zullen wegzakken
in een blind gevoel van geborgenheid, en hun eeuwige
bestemming met roekeloze onbevangenheid aan hun leiders
zullen toevertrouwen, waardoor Gods plannen voor hun heil
eerder gedwarsboomd worden en de steun die ze hun leiders
zouden kunnen geven, eerder verzwakt wordt dan wanneer
ze zelf, door de openbaringen van Jezus, weten dat ze in
de juiste richting geleid worden.’ (Discourses of Brigham Young,
p. 135.)

13. ‘Waarom worden mensen afvallig? U weet dat we ons op
het “schip Zion” bevinden. We zijn midden op de oceaan.
Er steekt een storm op, en, zoals zeelieden zeggen, ze heeft
het zwaar te verduren. “Ik blijf hier niet,” zegt er één,
“ik geloof niet dat dit het ‘schip Zion’ is.” “Maar we zitten
midden op de oceaan.” “Dat maakt me niets uit, ik blijf hier
niet.” De jas gaat uit, en hij springt overboord. Verdrinkt
hij niet? Natuurlijk wel. Zo vergaat het degenen die de kerk
verlaten. Dit is echt het “schip Zion”, laten we aan boord
blijven.’ (Discourses of Brigham Young, p. 85.)

14. ‘Ik zou steeds maar halleluja willen roepen als ik eraan
denk dat ik Joseph Smith gekend heb, de profeet die de Heer
verwekt en geordend heeft, en aan wie hij de sleutels en de
macht heeft gegeven om Gods koninkrijk op aarde te bouwen
en te steunen. (. . .) 

15. ‘Wie kan gefundeerd iets tegen Joseph Smith inbrengen?
Ik heb hem goed gekend, beter dan wie ook. Ik denk dat zijn
ouders hem niet beter gekend hebben dan ik. Ik denk dat er
geen man op aarde leeft die hem beter gekend heeft dan ik;
en ik ben zo vrij om te zeggen dat er, Jezus Christus uitgezon-
derd, nooit een betere man op deze aarde geleefd heeft of
zal leven. Ik ben zijn getuige.’ (Discourses of Brigham Young,
pp. 458–459.)

16. ‘Laten de presidenten, de apostelen en de ouderlingen het
werk doen dat de Heer hun heeft opgedragen, en gehoor-
zamen aan de raad die hun is gegeven. Dan zal het koninkrijk
zich blijven uitbreiden en toenemen in kracht, belangrijkheid,
grootte en macht, in wijsheid, intelligentie en heerlijkheid;
en niemand hoeft zich zorgen te maken, want het is het
koninkrijk dat de Heer onze God vanaf het begin tot op deze
dag gevestigd en gesteund heeft met zijn weergaloze wijsheid
en macht.’ (Discourses of Brigham Young, p. 149.) 

De leesstof bestuderen  
Bestudeer ‘De nalatenschap van Brigham Young’ en maak
twee van de volgende opgaven (A–C). 

Vragen over Brigham Young

Beantwoord de volgende vragen aan de hand van de infor-
matie in de alinea’s 1–6 en het overzicht van het leven en het
presidentschap van Brigham Young (p. 165).

A
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1. Hoe oud was Brigham Young
en hoe lang was hij lid van
de kerk toen hij tot apostel werd
geordend? 

2. Wat deed hij toen de profeet
Joseph Smith in de gevangenis
van Liberty zat? (Zie de
inleiding van LV 121.) 

3. Noteer vijf door jou of je huis-
genoten ontvangen zegeningen die je hebt verkregen door
wat er in de kerk tijdens het presidentschap van Brigham
Young begonnen is. 

In je eigen woorden

1. Kies drie alinea’s van de alinea’s 7, 9, 13–16 en herschrijf die
in je eigen woorden. 

2. Geef bij elke alinea die je schrijft een voorbeeld van een
vraag of moeilijkheid die iemand kan hebben en die aan de
hand van die lering opgelost kan worden. Bijvoorbeeld:
de lering in alinea 10 kan een steun zijn voor iemand die
vindt dat hij niet kan bidden.

Vergelijk de uitspraken

1. Lees de volgende schriftteksten en noteer de tekstver-
wijzingen onder elkaar in je notitieboekje: Daniël 2:44–45;
Matteüs 5:48; 2 Nephi 32:8–9; Alma 24:30; Leer en
Verbonden 11:12–14.

2. Neem de alinea’s 7–8, 10, 13, en 16 nog eens door. Zet het
nummer van de alinea die het beste past bij de afzonder-
lijke teksten achter de tekstverwijzing in je notitieboekje. 

De heiligen ondervonden veel moeilijkheden in de
decennia die volgden op de dood van president Brigham
Young. De regering van de Verenigde Staten vaardigde
onder aanmoediging en met de steun van politieke en
godsdienstige groeperingen wetten uit tegen het meer-
voudig huwelijk. Die wetten werden van kracht in 1875,
toen hervormingsgezinde groepen harde campagnes
begonnen tegen de kerk. Ondanks de intensieve vervol-
ging door regeringsfunctionarissen, bleef de kerk onder de
bekwame leiding van president John Taylor groeien en
zich uitbreiden.

President John Taylor
Voorvechter van de vrijheid

C

B

Over president John Taylor
1. ‘Na de dood van president Brigham Young werden de
heiligen der laatste dagen drie jaar lang geleid door het
Quorum der Twaalf Apostelen, met John Taylor als president.
Op 10 oktober 1880 werd aan John Taylor steun verleend als
president van de kerk. President Taylor was een getalenteerd
schrijver en journalist die een boek over de verzoening
gepubliceerd heeft en een aantal van de belangrijkste perio-
dieken van de kerk heeft uitgegeven, waaronder de Times and
Seasons en de Mormon. Bij veel gelegenheden toonde hij zijn

ZIJN LEVEN (1808–1887)

1808 Op 1 november geboren in 
Milnthorpe (Engeland) uit 
James Taylor en Agnes Taylor 

1833 24 jaar, trouwt op 28 januari 
met Leonora Cannon; 
zij sterft in 1868

1836 27 jaar, laat zich op 9 mei 
samen met Leonora dopen 
in Black Creek bij George-
town (Ontario, Canada)

1838 30 jaar, op 19 december tot apostel geordend door
Brigham Young en Heber C. Kimball

1839–1841 30–32 jaar, op zending in Engeland
1844 35 jaar, ernstig gewond in de gevangenis van

Carthage toen de profeet Joseph Smith en Hyrum
Smith op 27 juni werden gedood

1846–1847 37–38 jaar, weer op zending in Engeland
1849–1852 40–43 jaar, op zending in Frankrijk en Duitsland;

laat het Boek van Mormon uitgeven in het Frans
en in het Duits

1854–1857 45–48 jaar, presideert het zendingsgebied in de
oostelijke staten

1877 68 jaar, leidt de kerk als president van het Quorum
der Twaalf Apostelen na de dood van president
Brigham Young op 29 augustus 

1877 68 jaar, leidt de kerk als president van het Quorum
der Twaalf Apostelen na de dood van president
Brigham Young op 29 augustus 

1880 71 jaar, op 10 oktober steun verleend als president
van de kerk, met de ouderlingen George Q. Cannon
en Joseph F. Smith als raadgevers

1887 78 jaar, sterft op 25 juli in Kaysville (Utah), na bijna
zeven jaar president van de kerk geweest te zijn 

ZIJN PRESIDENTSCHAP (1877–1887)

1878 Organiseert het jeugdwerkprogramma
1880 De Parel van grote waarde aangenomen als

schriftuur
1884 Wijdt de tempel in Logan (Utah) in
1886–1887 Nog meer leden worden naar Mexico en Canada

gestuurd om zich daar te vestigen
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moed en zijn innige toewijding aan het herstelde evangelie,
onder andere doordat hij zich vrijwillig aansloot bij zijn
broeders in de gevangenis van Carthage, waar hij vier maal
beschoten werd. Zijn lijfspreuk: “Gods koninkrijk of niets”
gaf te kennen hoe trouw hij was aan God en aan de kerk.
(Ons erfgoed, p. 93.)

Het zendingswerk
2. ‘President Taylor was bereid om alles te doen wat in zijn
vermogen lag om ervoor te zorgen dat het evangelie overal
ter wereld verkondigd werd. Tijdens de algemene conferentie
van oktober 1879 riep hij Moses Thatcher, de jongste apostel 

van de kerk om het evangelie
te gaan verkondigen in Mexico-
Stad (Mexico). Ouderling
Thatcher en twee andere
zendelingen organiseerden
op 13 november 1879 de eerste
gemeente van de kerk in
Mexico-Stad met dr. Plotino C.
Rhodacanaty als gemeente-
president. Dr. Rhodacanaty was
tot bekering gekomen nadat hij

een Spaanse brochure over het Boek van Mormon gelezen
had en president Taylor geschreven had om meer informatie
over de kerk.

3. ‘Met een kern van twaalf leden en drie zendelingen begon
het herstelde evangelie langzaam bekendheid te krijgen onder
het Mexicaanse volk. Op 6 april 1881 beklommen ouderling
Thatcher, Feramorz Young en een zekere broeder Pais de berg
Popacatepetl tot op een hoogte van 4500 meter en hielden een
korte inwijdingsdienst. Knielend voor de Heer wijdde ouder-
ling Thatcher het land Mexico en zijn inwoners, zodat zij
de stem van de Heer, hun werkelijke herder, zouden horen.

4. ‘Ouderling Thatcher keerde naar Salt Lake City terug en
gaf daar het advies om nog meer zendelingen naar Mexico te
sturen. Weldra waren verscheidene jongemannen, waaronder
Anthony W. Ivins, die later lid van het Eerste Presidium zou
worden, in Mexico-Stad aan het werk. Als onderdeel van het
werk van de kerk in het zendingsgebied Mexico, werd in
1886 een Spaanse editie van het Boek van Mormon uitgegeven.
Uit het verhaal van Milton Trejo, die geholpen heeft bij de
vertaling van het Boek van Mormon en andere kerkliteratuur
in het Spaans, blijkt hoe de Heer zijn werk leidt.

5. ‘Milton Trejo was geboren in Spanje en hij groeide op
zonder zich bij een bepaalde godsdienst aan te sluiten. Hij
was in dienst op de Filipijnen toen hij iets hoorde vertellen
over de mormonen in de Rocky Mountains en een sterk
verlangen voelde om daarheen te gaan. Later werd hij ernstig
ziek en werd hem in een droom gezegd dat hij naar Utah
moest gaan. Toen hij beter was, reisde hij naar Salt Lake City.
Hij had een ontmoeting met Brigham Young en onderzocht
het evangelie. Hij kwam tot de overtuiging dat hij de waarheid
gevonden had en werd lid van de kerk. Hij ging in Mexico
op zending en was toen geestelijk en verstandelijk voorbereid
om een belangrijke rol te vervullen in de taak om de Spaans-
talige mensen in de gelegenheid te stellen het Boek van
Mormon in hun eigen taal te lezen.

6. ‘President Taylor riep ook zendelingen om het evangelie te
brengen bij de indianen in het westen van Amerika. Het werk
van Amos Wright wierp vooral vruchten af bij de Shoshone-
stam in het Wind River-reservaat in Wyoming. Na slechts een
paar maanden had Wright meer dan driehonderd indianen
gedoopt, waaronder het opperhoofd Washakie. Zendelingen
van de kerk brachten het evangelie ook naar de Navajo’s,
de Pueblo’s en de Zuni’s in Arizona en New Mexico. Wilford
Woodruff is een jaar bij de indianen op zending geweest,
onder andere bij de Hopi’s, de Apachen en de Zuni’s. Ammon
M. Tenney hielp hem bij het dopen van meer dan honderd
Zuni-indianen.

7. ‘De zendelingen bleven ook in Engeland en in Europa het
evangelie verkondigen. In 1883 ontving de in Duitsland
geboren Thomas Biesinger, die in Lehi (Utah) woonde, een
oproep voor een zending in Europa. Hij en Paul Hammer
werden naar Praag (in het toenmalige Tsjecho-Slowakije)
gestuurd, wat toen nog hoorde bij het Oostenrijks-Hongaarse
keizerrijk. Het was zendelingen bij de wet verboden om
zendingswerk te doen en ze gingen daarom terloops
gesprekken aan met mensen die ze tegenkwamen. In die
gesprekken kwam vaak het onderwerp godsdienst ter sprake.
Nadat ze slechts een maand op die manier gewerkt hadden,
werd ouderling Bieslinger gearresteerd en twee maanden
lang gevangen gehouden. Toen hij in vrijheid werd gesteld,
had hij het voorrecht Antonín Just te mogen dopen, wiens
aanklacht tot zijn arrestatie had geleid. Broeder Just werd de
eerste heilige der laatste dagen in het toenmalige Tsjecho-
Slowakije. [Kahlile Mehr, ‘Enduring Believers: Czechoslovakia
and the LDS Church, 1884–1990’, Journal of Mormon History
(najaar 1992), pp. 112–113.]
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8. ‘Het evangelie werd ook in Polynesië verkondigd. Twee
Hawaiianen, de ouderlingen Kimo Pelio en Samuela Manoa,
werden in 1862 naar Samoa gestuurd. Zij doopten ongeveer
vijftig mensen, en ouderling Manoa bleef de daaropvolgende
vijfentwintig jaar bij zijn bekeerlingen op Samoa wonen. In
1887 kreeg Joseph H. Dean uit Salt Lake City (Utah) een oproep
voor een zending op Samoa. Ouderling Manoa en zijn gelovige
vrouw zetten hun huis open voor ouderling Dean en zijn
vrouw, Florence, de eerste niet-Samoaanse heiligen der laatste
dagen die ze in meer dan twintig jaar gezien hadden. Al
gauw lieten veertien mensen zich door ouderling Dean dopen
en ongeveer een maand later hield hij zijn eerste toespraak
in het Samoaans. [R. Lanier Britsch, Unto the Islands of the Sea:
A History of the Latter-day Saints in the Pacific (1986), pp.
352–354.] Zo begon het zendingswerk op het eiland opnieuw. 

9. ‘Begin 1866 brachten Hawaiiaanse ambtenaren mensen die
melaats waren naar het schiereiland Kalaupapa op het eiland
Molokai, om te voorkomen dat de ziekte zich zou versprei-
den. In 1873 werden de kerkleden Jonathan en Kitty Napela
daarheen verbannen. Alleen Kitty had de ziekte, maar
Jonathan, die in het Salt Lake Endowment House aan haar
verzegeld was, wilde haar daar niet alleen laten. Jonathan
kreeg de ziekte later, en toen hij negen jaar later bezoek kreeg
van vrienden was hij nauwelijks herkenbaar. Enige tijd pre-
sideerde hij de heiligen op het schiereiland, waarvan er in het
jaar 1900 ruim tweehonderd waren. De kerkleiders vergaten
de trouwe, door de afmattende ziekte aangetaste leden niet,
en brachten de gemeente regelmatig een bezoek om in
hun geestelijke behoeften te voorzien. [Lee G. Cantwell,
‘The Separating Sickness’, This People (zomer 1995), p. 58.]’
(Ons erfgoed, pp. 93–96.)

De jubileumconferentie
10. ‘Op 6 april 1880 vierden de kerkleden de vijftigste
verjaardag van de organisatie van de kerk. Ze noemden het
een jubeljaar, zoals de Israëlieten elk vijftigste jaar hadden
genoemd. President Taylor schold veel schulden kwijt die de
arme leden aan de kerk moesten betalen. Ook schonk de kerk
driehonderd koeien en tweeduizend schapen die verdeeld
werden onder de “armen die daarvoor in aanmerking
kwamen.” [Zie Roberts, Comprehensive History of the Church,
deel 5, p. 592.] De zusters van de zustershulpvereniging
schonken ongeveer 18000 liter tarwe aan de armen. President
Taylor drong er bij de leden van de kerk ook op aan om
schulden kwijt te schelden, vooral onder de noodlijdenden.
“Dit is het jubeljaar!” zei hij. [Roberts, Comprehensive History of
the Church, deel 5, p. 593.] Er heerste een
sterke geest van vergevensgezindheid
en vreugde onder de heiligen der
laatste dagen.

11. ‘De laatste dag van de alge-
mene jubileumconferentie in april
1880 was heel roerend. Elf van de
twaalf apostelen gaven hun getui-
genis in de slotbijeenkomst. Orson
Pratt, een van de eerste leden van
het Quorum der Twaalf Apostelen,
sprak over de tijd dat de hele kerk bij
elkaar gekomen was in het huis van Peter

Whitmer sr. in Fayette (New York). Hij refereerde aan de
beproevingen, de bijeenkomsten, de vervolgingen en de
smarten van de heiligen der laatste dagen, en hij was dank-
baar dat hij nog steeds “onder dit volk gerekend werd.”
Daarna gaf hij zijn getuigenis “omtrent het grote werk waar-
mee de Heer onze Gods gedurende die laatste vijftig jaar
bezig [was] geweest.” [Roberts, Comprehensive History of the
Church, deel 5, pp. 590-591.] Ouderling Pratt had nog maar
een paar maanden te leven en hij was vol vreugde dat hij
tot het einde toe had volhard als getrouwe heilige der laatste
dagen.

12. ‘Twee jaar vóór de viering van het jubileum had president
John Taylor zijn goedkeuring gehecht aan de oprichting van
een organisatie die zou voorzien in godsdienstlessen aan
kinderen. Het eerste jeugdwerk startte in Farmington (Utah),
ongeveer twintig kilometer ten noorden van Salt Lake City,
en halverwege het jaar 1880 was er in bijna alle nederzettingen
van de kerk een jeugdwerk opgericht. Het jeugdwerk omvat
nu miljoenen kinderen over de hele wereld die gezegend zijn
met onderwijs in het evangelie, met muziek, en met vriend-
schappen waar ze iedere week plezier aan beleven.’ (Ons
erfgoed, p. 96.)

De vervolging duurt voort
13. ‘Toen de profeet Joseph Smith in het begin van het jaar
1830 bezig was met de vertaling van de Bijbel, piekerde hij
over het feit dat Abraham, Jakob, David en andere leiders in
de tijd van het Oude Testament meer dan één vrouw hadden.
De profeet bad om inzicht, en kwam te weten dat het
meervoudig huwelijk in bepaalde perioden, voor bepaalde
doeleinden en op grond van goddelijke wetten was toe-
gestaan en door God werd voorgeschreven. Joseph Smith
kwam ook te weten dat sommige heiligen der laatste dagen
met Gods goedkeuring door het gezag van het priesterschap
weldra zouden worden uitgekozen om met meer dan één
vrouw in het huwelijk te treden. Een aantal heiligen der
laatste dagen in Nauvoo ging een meervoudig huwelijk aan,
maar pas in augustus 1852 werd deze leerstelling en de
toepassing ervan tijdens de algemene conferentie in Salt Lake
City algemeen bekendgemaakt. Tijdens die conferentie
maakte ouderling Orson Pratt op aanwijzing van president
Brigham Young bekend dat het huwelijk van een man met
meer dan één vrouw een onderdeel was van de dingen die de
Heer hersteld had. (Zie Handelingen 3:19–21.)

14. ‘Veel godsdienstige en politieke leiders in Amerika werden
erg boos toen ze hoorden dat de heiligen der laatste dagen in
Utah een huwelijksvorm aanmoedigden die zij als immoreel
en onchristelijk beschouwden. Er werd een grote politieke
campagne tegen de kerk en haar leden op touw gezet. Het
congres van de Verenigde Staten trof een wettelijke regeling
die de vrijheid van de heiligen der laatste dagen beknotte en
de kerk economische schade toebracht. Die wettelijke regeling
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was er tenslotte de oorzaak van dat mannen met meer dan
één vrouw gearresteerd en gevangengezet werden, en dat
hun het stemrecht, het recht op privacy en de voordelen van
andere burgerlijke vrijheden werden ontzegd. Honderden
getrouwe mannen en enkele vrouwen die lid waren van de
kerk zaten hun straf uit in gevangenissen in Utah, Arizona,
Nebraska, Michigan en South Dakota.

15. ‘De vervolging nam ook toe ten aanzien van velen die een
oproep om het evangelie te gaan verkondigen aanvaardden,
vooral in de zuidelijke staten. In juli 1878 bijvoorbeeld werd
ouderling Joseph Standing op wrede wijze vermoord toen hij
in de buurt van Rome (Georgia) zijn werk deed. Zijn collega,
de toekomstige apostel Rudger Clawson, ontsnapte maar
nauwelijks aan de dood. De heiligen in Salt Lake City waren
erg aangeslagen door het nieuws van de moord op ouderling
Standing, en duizenden mensen woonden zijn begrafenis in
de Tabernakel in Salt Lake City bij.

16. ‘De ouderlingen John Gibbs, William Berry, William Jones
en Henry Thompson trokken door het grootste deel van
Tennessee in een poging om de publieke opinie ten aanzien
van de kerk te wijzigen. Op een zondagmorgen in augustus
1884 rustten zij uit in het huis van James Condor in de buurt
van Cane Creek in Tennessee. Terwijl ouderling Gibbs in
de Schriften zocht naar een tekst voor zijn toespraak baande
een bende zich een weg door het bos en opende het vuur.
De ouderlingen Gibbs en Berry werden gedood. Ouderling
Gibbs, die onderwijzer was, liet een rouwende vrouw en drie
kinderen achter. Zuster Gibbs bleef 43 jaar lang weduwe en
werd vroedvrouw om haar kinderen te kunnen onderhouden.
Ze bleef het evangelie trouw tot aan haar dood, met het
vooruitzicht op een vreugdevolle hereniging met haar echt-
genoot. Brigham Henry Roberts, die ten tijde van de moorden
zendingspresident was, stelde zijn leven in de waagschaal
toen hij vermomd de lichamen van Gibbs en Berry ging
opgraven. Hij bracht de lijken terug naar Utah, waar in veel
wijken herdenkingsdiensten voor de twee ouderlingen
werden gehouden.

17. ‘Zendelingen in andere gebieden werden afgetuigd totdat
het bloed langs hun rug liep, en velen hielden er tot hun dood
littekens aan over. Het was geen gemakkelijke tijd om lid te
zijn van de kerk.

18. ‘Veel kerkleiders hielden zich schuil om te voorkomen dat
ze werden gearresteerd door federale ambtenaren die op
zoek waren naar mannen met meer dan één vrouw. Gezinnen
vreesden ’s avonds voor invallen van die ambtenaren.

De presidenten George Q. Cannon, Lorenzo Snow, Rudger
Clawson, Brigham Henry Roberts, George Reynolds en
vele anderen werden in de gevangenis gezet waar ze hun tijd
doorbrachten met het schrijven van boeken, met lesgeven
en met brieven schrijven aan hun gezin. President John Taylor
werd gedwongen tot een leven in ballingschap in Kaysville
(Utah), ongeveer vijfentwintig kilometer ten noorden van Salt
Lake City, waar hij op 25 juli 1887 overleed. Hij was een
gelovig en moedig man die zijn leven wijdde aan zijn getui-
genis van Jezus Christus en de vestiging van Gods koninkrijk
op aarde.’ (Ons erfgoed, pp. 97–98.)

De leringen en het getuigenis van John Taylor
19. ‘Bid u met uw gezin? (. . .) En als dat zo is, doet u dat dan
alsof u een automatische handeling verricht, of buigt u 

deemoedig het hoofd met een
oprecht verlangen om de zegen
van God over u en uw gezin af
te roepen? Zo behoren we dat
te doen, en we behoren een geest
van godsvrucht en vertrouwen
in God aan te kweken, ons aan
Hem toe te wijden en om zijn
zegen te vragen.’ (Journal of
Discourses, deel 21, p. 118.)

20. ‘Als u uw roeping niet groot maakt, zal God u verant-
woordelijk houden voor degenen die u gered zou hebben
als u uw plicht had gedaan.’ (Journal of Discourses, deel 20,
p. 23.)

21. ‘ Er zullen in de toekomst dingen gebeuren, en dat duurt
niet zo lang meer, waarvoor al ons geloof, al onze energie,
al ons zelfvertrouwen, al ons vertrouwen in God nodig is om
ons in staat te stellen de invloeden te weerstaan die ons
tegen zullen werken. (. . .) We kunnen niet op ons intellect
vertrouwen; we kunnen niet op onze rijkdom vertrouwen;
(. . .) we moeten er alleen op vertrouwen dat de levende
God ons de weg wijst, ons bestuurt, ons leidt, ons onderwijst
en ons instrueert.’ (Aangehaald in Joseph Fielding Smith,
Essentials in Church History [1969], p. 479.)

22. ‘Er bestaat niets dat het leven van de heiligen van God zo
goed maakt als het naleven van hun godsdienst en het onder-
houden van Gods geboden, en wanneer zij dat niet doen gaan
de zaken faliekant verkeerd; maar als zij leven volgens hun
godsdienst en de geboden onderhouden, zal “hun vrede
stromen als een rivier, en hun rechtschapenheid zal zijn als de
golven van de zee.”’ (Journal of Discourses, deel 26, p. 71.)

23. ‘Als iemand wil dat er vrede heerst in zijn gezin en onder
zijn vrienden, moet hij vrede in zijn eigen binnenste aan-
kweken; want zuivere vrede kan slechts verkregen worden
volgens de wettige regels en het gezag van de hemel,
en gehoorzaamheid aan de wetten daarvan.’ (The Gospel
Kingdom: Selections from the Writings and Discourses of
John Taylor, samengesteld door. G. Homer Durham [1943],
p. 319.)
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24. ‘Iemand kan geen juiste uitspraken doen als hij niet
spreekt onder inspiratie van de Almachtige; en de mensen
kunnen het niet goed horen of begrijpen als zij niet diezelfde
Geest hebben.’ (Gospel Kingdom, pp. 337–338.)

25. In een tijdens de alge-
mene aprilconferentie van
1885 voorgelezen brief ver-
klaarde het Eerste Presi-
dium: ‘Wij getuigen plechtig
tot de heiligen der laatste
dagen en tot de wereld,
zoals wij al zo vaak in het
verleden hebben gedaan,
dat God zijn Zion heeft
gevestigd, dat zijn werk zal
voortrollen, en dat al
degenen die het bestrijden,
zullen omkomen.’ (James R.
Clark, Messages of the First Presidency of The Church of Jesus
Christ of Latter-day Saints, 6 delen [1965–75], deel 3, p. 12.)

26. ‘Ik heb een groot verlangen u dit getuigenis te geven.
Ik voel het woord van de Heer als een vuur in mijn botten en
ik verlang naar een gelegenheid om u de zegeningen te
verkondigen waarnaar u zoekt, opdat u zich met ons kunt
verheugen in de heerlijke dingen die God in de laatste
dagen heeft geopenbaard voor het heil van de wereld.’
(B. H. Roberts, The Life of John Taylor [1963], p. 78.)

De leesstof begrijpen

Een verandering in de reorganisatie van 
het Eerste Presidium
Toen president Brigham Young stierf, leidde het Quorum der
Twaalf Apostelen de kerk, onder leiding van hun quorum-
president, John Taylor. Het Eerste Presidium werd opnieuw
samengesteld en vervolgens tijdens de algemene oktober-
conferentie van 1880 steun verleend.

Toen president Taylor stierf, presideerde het Quorum der
Twaalf Apostelen de kerk weer, met Wilford Woodruff als
president van het Quorum. Twee jaar later werd het Eerste
Presidium tijdens de algemene aprilconferentie van 1889
opnieuw samengesteld. Wilford Woodruff werd toen steun
verleend als president van de kerk. 

Bijna zes jaar voordat president Wilford Woodruff stierf, had
hij met president Lorenzo Snow een gesprek onder vier ogen.
‘Met veel gevoel en energie’, zei president Woodruff tegen
president Snow, ‘heb ik u een belangrijk verzoek te doen. Een
paar maanden geleden was ik op bezoek in St. George. Daar
heb ik op de rand van de dood gezweefd. Ik heb mijn leven
niet in de hand, en ik weet niet hoe snel ik word wegge-
roepen, en als ik ga, wil ik dat u, broeder Snow, zonder uitstel
het Eerste Presidium organiseert.’ President Woodruff wilde
dat hij dit beschouwde als een openbaring. (‘Memorandum in
the Handwriting of President Lorenzo Snow’, Elders’ Journal,
1 december 1906, pp. 110–111.)

Na het overlijden van president Woodruff op 2 september
1898 liep president Snow door een van de gangen van
de tempel toen de Heiland aan hem verscheen. Hem werd
gezegd dat hij president Woodruff moest opvolgen.
Hem werd gezegd dat hij ‘direct aan de gang moest gaan,
onmiddellijk het Eerste Presidium van de kerk moest
reorganiseren en niet wachten zoals dat na de dood van de
vorige presidenten het geval was geweest.’ (LeRoi C. Snow,
‘Remarkable Manifestation to Lorenzo Snow’, Church News,
2 april 1938, p. 8.) De dag na de begrafenis van president
Wilford Woodruff kwamen de apostelen bij elkaar en steunden
Lorenzo Snow als president van de kerk. Tot op de dag van
vandaag wordt nieuwe presidenten van de kerk kort na de
dood van de vorige president steun verleend.

De leesstof bestuderen  
Bestudeer ‘President John Taylor’ en maak opgave A of B en
C of D.

Schrijf een nieuwsbericht

Van 1860 tot 1900 hebben politieke en godsdienstige groepe-
ringen in de Verenigde Staten de heiligen vervolgd en getracht
de kerk te gronde te richten. Ondanks die beproevingen bleef
het zendingswerk en het tempelwerk vooruitgang maken.
Schrijf aan de hand van wat je in ‘President John Taylor’ hebt
gelezen, een nieuwsbericht waarin je beschrijft hoe de kerk
tijdens zijn presidentschap groeide. Stel in het artikel de
volgende vragen aan de orde: 

1. In welke landen van de wereld boekten de zendelingen
nieuwe successen? 

2. Wat werd er in die tijd aan de tempels gedaan? 

3. Hoeveel leden van de kerk zullen er volgens jouw voor-
spelling over veertig jaar zijn? 

4. Waarom zouden de mensen proberen het werk van de
Heer tegen te houden?

A
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Redenen om blij te zijn

Maak aan de hand van wat je uit de alinea’s 10–11 te weten
komt, de volgende opgaven af: 

1. Leg uit waarom president John Taylor het jaar 1880 het
‘Jubeljaar’ noemde. 

2. Noteer op welke manieren de kerk in de periode van 1830
tot 1880 veranderd was. 

3. Schrijf op wat de kerk en de leden deden om te laten zien
dat ze gelukkig waren. 

4. Beschrijf ten minste twee manieren waarop de kerk tijdens
jouw leven gegroeid is en leg uit waarom jij vreugde hebt
in het evangelie. 

Het leven en het presidentschap van
John Taylor

1. Bestudeer Leer en Verbonden 118:1, 6; 124:127-129;
de inleiding van Leer en Verbonden 135, LV 135:1–2;
138:53–56. Noteer wat je aan de hand van die teksten over
president John Taylor te weten komt. 

2. Beantwoord de volgende vragen aan de hand van de infor-
matie in het overzicht over het leven en het presidentschap
van president John Taylor (pp. 173–174) en de alinea’s 1, 12
en 18 te weten komt: 

a. Hoe oud was John Taylor toen hij zich liet dopen?
Hoe oud was hij toen hij in de gevangenis van Carthage
gewond raakte? En toen president Brigham Young
stierf? En toen hijzelf stierf? 

b. Wat was zijn functie in de kerk toen het jeugdwerk werd
georganiseerd? 

c. Welke twee belangrijke gebeurtenissen vonden plaats
tijdens de algemene oktoberconferentie van 1880? 

Volg zijn voorbeeld

Schrijf aan de hand van de alinea’s 19–26 op wat een lid van
de kerk kan doen om de leringen en de raad van president
John Taylor toe te passen. 

Toen president Wilford Woodruff aankondigde dat er geen
polygame huwelijken meer gesloten mochten worden,
kwam er einde aan een groot deel van de felle campagne
die de regering tegen de kerk voerde. Utah werd een staat
met volwaardige vertegenwoordiging in de regering van

President 
Wilford Woodruff

Het Manifest

D

C

B de Verenigde Staten, en de Salt Lake-tempel werd eindelijk
voltooid en ingewijd. Toch bleef men door negatieve
berichtgeving in plaatselijke en landelijke bladen proberen
de kerk en haar leden in diskrediet brengen.

ZIJN LEVEN (1807–1898)

1807 Geboren op 1 maart in Avon, 
het huidige Farmington 
(Connecticut), uit Aphek 
Woodruff en Beulah 
Thompson Woodruff

1833 26 jaar, laat zich op 
31 december dopen in 
een ijskoud riviertje 
in de buurt van Richland 
(New York) 

1834–1836 27–29 jaar, op zending in het zuiden van de
Verenigde Staten

1837 30 jaar, trouwt op 13 april met Phoebe Carter;
zij sterft in 1885

1837–1838 30–31 jaar, op zending in het oosten van de
Verenigde Staten en op de Fox-eilanden

1839 32 jaar, op 26 april door Brigham Young tot apostel
geordend

1839–1841 32–34 jaar, op zending in Groot-Brittannië
1843 36 jaar, op zending in het oosten van de Verenigde

Staten
1844–46 36–39 jaar, zendingspresident van het zendings-

gebied Europa
1847 40 jaar, komt op 24 juli, samen met Brigham Young

in de Great Salt Lake Valley aan 
1887 80 jaar, heeft als president van het Quorum der

Twaalf Apostelen de leiding over de kerk na de
dood van president John Taylor op 25 juli 

1889 82 jaar, hem wordt op 7 april steun verleend als
president van de kerk; George Q. Cannon en
Joseph F. Smith worden zijn raadgevers in het
Eerste Presidium 

1898 91 jaar, sterft op 2 september in San Francisco
(Californië), na negen jaar als president van de
kerk werkzaam te zijn geweest

ZIJN PRESIDENTSCHAP (1887–1898)

1888 Wijdt op 17 mei de tempel in Manti (Utah) in
1890 Geeft de kerk het ‘Manifest’ (Officiële Verklaring 1)

en geeft het startsein voor de godsdienstlessen op
doordeweekse dagen

1893 Wijdt de Salt Lake-tempel in
1894 Legt de nadruk op het belang van genealogie

(familiegeschiedenis) en tempelwerk voor de
doden

1896 De eerste zondag van elke maand wordt gekozen
als vastendag voor de kerk 
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Over president Wilford Woodruff
1. ‘Wilford Woodruff was een van de meest succesvolle zen-
delingen van de kerk en hij stond ook bekend vanwege
zijn profetische inzichten en zijn trouw aan de kerk. Hij hield
uiterst zorgvuldig dagboeken bij die veel informatie
verschaffen over de vroege geschiedenis van de kerk. Toen
John Taylor overleed, was Wilford Woodruff president
van het Quorum der Twaalf Apostelen, en bijna twee jaar
later werd hij gesteund als de president van de kerk.

2. ‘Tijdens zijn ambtsperiode 
nam de politieke campagne
tegen de heiligen der laatste
dagen in hevigheid toe, maar
de kerk maakte verdere
vooruitgang. In drie steden
in Utah waren er tempels
in gebruik – in St. George,
Logan en Manti – en de Salt
Lake-tempel naderde zijn voltooiing. Deze huizen van de
Heer stelden duizenden heiligen in staat hun eigen begifti-
ging te ontvangen en het werk te doen voor hun overleden
verwanten. President Woodruff hechtte zijn leven lang veel
belang aan het werk in de tempel en aan familiegeschiedenis.
Bij veel gelegenheden vermaande hij de heiligen om in de
tempel verordeningen voor hun voorouders te verrichten.

3. ‘De volgende gebeurtenis benadrukt het belang van het
werk dat de heiligen voor de doden verrichtten. In mei 1884
was bisschop Henry Ballard van de wijk Logan 2 thuis bezig
met het ondertekenen van tempelaanbevelingen. Henry’s
negenjarige dochter die vlakbij haar huis op de stoep met een
paar vriendinnetjes stond te praten, zag twee oudere mannen
aan komen lopen. Ze riepen haar, gaven haar een krant en
zeiden dat ze die aan haar vader moest geven.

4. ‘Het meisje deed wat haar gevraagd was. Bisschop Ballard
zag dat de krant, de Newsbury Weekly News, uitgegeven in
Engeland, de namen bevatte van meer dan zestig van zijn en
zijn vaders kennissen, met daarbij hun genealogische
gegevens. Die krant, van 15 mei 1884, werd hem al drie dagen
nadat hij gedrukt was, gegeven. In een tijd, lang voordat
er luchtpost bestond en waarin de post er enige weken over
deed om de afstand tussen Engeland en het westen van
Amerika te overbruggen, was dat een wonder.

5. ‘De volgende dag nam bisschop Ballard de krant mee naar
de tempel en vertelde aan Marriner W. Merrill, de tempel-
president, hoe hij eraan gekomen was. President Merrill zei
toen: “Broeder Ballard, iemand aan de andere zijde wil graag
dat het werk voor die mannen gedaan wordt, en zij wisten
dat u dat zou doen als u deze krant in handen kreeg.” [Zie
Melvin J. Ballard: Crusader for Righteousness (1966), pp. 16–17.]
De krant wordt bewaard in de historische bibliotheek van de
kerk in Salt Lake City. 

6. ‘Ondanks de vervolgingen moedigden de kerkleiders
de kolonisatie van niet-gekoloniseerde gebieden in het westen
van Amerika toch aan. Begin 1885 vestigden veel gezinnen
van de kerk zich in Sonora en Chihuahua (Mexico) en
stichtten daar steden zoals Colonia Juárez en Colonia Díaz.
Ook andere gebieden in het noorden van Mexico ontvingen
immigrerende kerkleden.

7. ‘Er waren ook kerkleden die in noordelijke richting, in
Canada, een gebied zochten om zich te vestigen. Charles O.
Card, president van de ring Cache Valley, stichtte in 1886 een
gemeenschap van heiligen der laatste dagen in het zuiden van
Alberta. In de winter van 1888 woonden meer dan honderd
heiligen der laatste dagen in het westen van Canada, en in de
jaren negentig kwamen er nog meer bij die de werkkracht
leverden voor de aanleg van een irrigatiesysteem en een
spoorweg. Veel leiders van de kerk zijn in Alberta geestelijk
tot rijpheid gekomen.’ (Ons erfgoed, pp. 98–100.)

Het Manifest
8. ‘Naarmate het einde van de jaren tachtig naderde, vaar-
digde de regering van de Verenigde Staten aanvullende
wetten uit waardoor degenen die een meervoudig huwelijk
hadden, het stemrecht en het recht om in een jury plaats
te nemen, werd ontzegd en waardoor de kerk strenge beper-
kingen werden opgelegd ten aanzien van haar bezittingen.
Gezinnen van de kerk leden onder het feit dat nog meer
vaders zich schuil gingen houden. President Woodruff
smeekte de Heer om leiding. Op de avond van 23 september
1890 schreef de profeet, handelend onder inspiratie, het
Manifest, een geschrift waardoor er een einde kwam aan het
meervoudig huwelijk voor leden van de kerk. De Heer toonde
president Woodruff in een visioen dat de regering van de
Verenigde Staten de tempels zou overnemen, waardoor er een
eind zou komen aan het werk voor de levenden en de doden,
tenzij er een eind kwam aan het sluiten van meervoudige
huwelijken.

9. ‘Op 24 september 1890 kreeg het Manifest de steun van het
Eerste Presidium en van het Quorum der Twaalf Apostelen.
De heiligen stemden ermee in tijdens een algemene
conferentie van oktober 1890. Tegenwoordig is het document
als Officiële verklaring 1 toegevoegd aan de Leer en Ver-
bonden.

10. ‘Na deze door de kerk 
ondernomen actie verleenden
federale functionarissen gratie
aan mannen van de kerk die
veroordeeld waren wegens
overtreding van de wet tegen het
meervoudig huwelijk, en aan veel
vervolgingen kwam een einde.
Maar, zoals president Woodruff
verklaarde: “Ik had moeten
toelaten dat alle tempels ons
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ontnomen werden; ik had zelf naar de gevangenis moeten
gaan, en dat voor alle andere mannen moeten laten gebeuren,
als de God des hemels me niet had geboden te doen wat ik
gedaan heb; en toen het moment aanbrak waarop mij dat
geboden werd, was het me allemaal duidelijk. Ik wendde me
tot de Heer, en ik schreef op wat de Heer me dicteerde.”
(‘Excerpts from Three Addresses by President Wilford
Woodruff Regarding the Manifesto’). God, en niet het congres
van de Verenigde Staten, bracht het officiële einde van het
meervoudig huwelijk tot stand’ (Ons erfgoed, pp. 100–101.)

De Genealogical Society
11. ‘Lang voordat de heiligen der laatste dagen een genealo-
gische vereniging oprichtten, werden er door kerkleden al
gegevens van hun overleden voorouders verzameld. Onder
andere Wilford Woodruff, 
Orson Pratt en Heber J.
Grant vonden namen van
duizenden voorouders voor
wie ze de tempelverorde-
ningen verrichtten. In 1894
besloot het Eerste Presidium
tot de oprichting van een
genealogische vereniging
met ouderling Franklin D.
Richards als eerste voor-
zitter. Er werd een biblio-
theek opgericht, en ver-
tegenwoordigers van de
vereniging reisden de hele wereld af op zoek naar namen van
mensen voor wie de tempelverordeningen verricht konden
worden. Die vereniging was de voorloper van de afdeling
familiegeschiedenis van de kerk.

12. ‘Tijdens de algemene conferentie van april 1894 kondigde
president Woodruff aan dat hij een openbaring over het
genealogische werk had ontvangen. Hij verklaarde dat God
wilde dat de heiligen ‘hun familiegeschiedenis zover mogelijk
[natrokken], en aan hun ouders verzegeld [werden]. Verzegel
de kinderen aan hun ouders en laat die keten zover mogelijk
doorlopen. (. . .) “Dat is wat de Heer van zijn volk wil”, zei hij,
“en ik denk dat u, als u erover nadenkt, te weten zult komen
dat het juist is.” [Clark, Messages of the First Presidency, deel 3,
pp. 256–257.] Nog steeds worden heiligen der laatste dagen
aangemoedigd om gegevens van hun voorouders op te
sporen en voor hen de tempelverordeningen te verrichten. 

13. ‘Van 1885 tot 1900 hebben veel kerkleden genealogisch
zendingswerk verricht. Ze kregen een uitnodiging om naar
Salt Lake City te komen voor een zegen van een van de
algemene autoriteiten. Ze kregen ook een zendingskaart en
een aanstellingsbrief. Ze bezochten verwanten, schreven
namen over van grafstenen en verdiepten zich in doop-,
trouw-, en begrafenisboeken en familiebijbels, waarna ze met
waardevolle informatie naar huis terugkeerden, waardoor het
tempelwerk gedaan kon worden. Veel zendelingen kwamen
terug met verhalen over geestelijke ervaringen waardoor ze
de zekerheid hadden gekregen dat de Heer bij hen was en ze
geleid had naar een familielid dat belangrijke informatie

kon verschaffen. [James B. Allen, Jessie L. Embry, Kahlile B.
Mehr, Hearts Turned to the Fathers: A History of the Genealogical
Society of Utah, 1894–1994 (1995), pp. 39–41.]’ (Ons erfgoed,
pp. 101–102.)

De inwijding van de Salt Lake-tempel
14. ‘President Wilford Woodruff wijdde een groot deel van
zijn tijd aan tempelwerk. Hij was de eerste president van de
St. Georgetempel en hij wijdde de Mantitempel in. Veertig
jaar nadat de hoeksteen van de Salt Laketempel was gelegd,
keek president Woodruff uit naar de inwijding van deze
belangrijke tempel. Van 6 april tot 18 mei 1893 werden de
inwijdingsdiensten gehouden, die door ongeveer 75 000
mensen werden bijgewoond. [Roberts, Comprehensive History
of the Church, deel 6, p. 236.]

15. ‘Na de eerste inwijdingsdienst op 6 april schreef president
Woodruff in zijn dagboek: “De geest en de macht Gods
rustten op ons. Wij hadden de geest van profetie en open-
baring, het hart van de mensen werd verzacht, en er werden
ons vele dingen geopenbaard.” [‘Wilford Woodruff Journals’
(1833–98), 6 april 1893; archieven van de kerk.] Een aantal
heiligen zag engelen, anderen zagen vroegere presidenten
en andere overleden leiders van de kerk. [Richard Neitzel
Holzapfel, Every Stone a Sermon (1992), pp. 71, 75, 80.]

16. ‘Toen president Woodruff zijn negentigste verjaardag
vierde, kwamen duizenden zondagsschoolkinderen in
de Tabernakel op Temple Square bijeen om hem eer te bewij-
zen. Hij was diep bewogen en vertelde zijn jonge toehoorders
heel geëmotioneerd dat hij, toen hij tien was, eens in een
protestantse zondagsschool zat waar hij las over apostelen en
profeten. Toen hij weer thuis kwam, bad hij dat hij lang
genoeg zou mogen leven om mee te maken dat er weer
apostelen en profeten op aarde zouden zijn. Nu bevond hij
zich in de nabijheid van mannen die apostelen en profeten
waren; zijn gebed was dubbel en dwars verhoord. [Matthias
F. Cowley, Wilford Woodruff (1909), p. 602.]

17. ‘Een jaar later, op 2 september 1898, overleed president
Woodruff tijdens een bezoek aan San Francisco.’ (Ons erfgoed,
pp. 101–102.)
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De leringen en het getuigenis van
Wilford Woodruff
18. ‘Wij willen dat de heiligen der laatste dagen vanaf dit
moment zoveel mogelijk voorouders traceren en zich aan hun
ouders laten verzegelen. Laat kinderen aan hun ouders
verzegelen en maak die keten zo lang als u kunt.’ (Discourses
of Wilford Woodruff, bezorgd door G. Homer Durham [1990],
p. 157.)

19. ‘Ik voel dat ik jullie, jonge vrienden, moet aansporen en
adviseren om nu je nog jong bent naar de stem van God
te luisteren en die te gehoorzamen, net zoals Samuël, zodat
jullie groots, goed en nuttig mogen worden, geliefd door
de Heer en jullie ouders en alle goede mensen. Gehoorzaam
je ouders, eer ze, want daardoor zullen jullie de grote
zegeningen verkrijgen die God jullie heeft beloofd. (. . .)

20. ‘(. . .). Jullie leggen nu, in de bloei en de schoonheid van
jullie jeugd en in de dageraad van jullie tijd, een fundament
waardoor je het podium van het leven betreedt om een
opmerkelijke rol te spelen in de belangrijkste bedeling en
generatie van de mensheid. En ik kan naar waarheid en met
een gerust hart zeggen dat het resultaat van jullie leven in
de toekomst, de invloed die jullie op de mensheid zullen
hebben, en uiteindelijk jullie bestemming voor tijd en eeuwig-
heid, in hoge mate afhankelijk is van de basis die je in je
jeugd legt.’ (Discourses of Wilford Woodruff, pp. 265–66.)

21. ‘Er bevinden zich twee machten op aarde en tussen de
bewoners van de aarde – de macht van God en de macht van
de duivel. We hebben in onze geschiedenis een aantal zeer
speciale ervaringen gehad. Altijd als God een volk op aarde
had, ongeacht in welke tijd, hebben Lucifer, de zoon van
de morgen, en de miljoenen gevallen geesten die uit de hemel
waren geworpen, oorlog gevoerd tegen God, tegen Christus,
tegen het werk van God en tegen het volk van God. En zij
lopen in onze tijd en onze generatie niet achter. Altijd als de
Heer werk wilde laten verrichten, hebben die machten zich
ingespannen om het teniet te doen.’ (‘Remarks Made at the
General Conference on the Afternoon of Monday, October 5,
1896, in the Tabernacle, Salt Lake City’, Deseret Evening News,
17 oktober 1896, p. 9.)

22. ‘Wij maken deel uit van een van de belangrijkste generaties
van de mensheid op aarde, en we zouden een verslag moeten
bijhouden van de belangrijke verwikkelingen die zich voor
onze ogen afspelen en de vervulling zijn van de profetieën en
de openbaring van God.’ (Wilford Woodruff’s Journal, 1833–1898
Typescript, bezorgd door Scott G. Kenney, 9 delen [1983–85],
deel 4, p. 444.)

23. ‘Stel uw vertrouwen in de Heer en vertrouw op zijn
beloften, leef volgens het licht en de kennis die u bezit;
en alles zal, in leven of dood, goed met u zijn.’ (Discourses of
Wilford Woodruff, p. 260.)

24. ‘Ik heb altijd gekeken 
naar het leven van onze
Heiland – die beneden alle
dingen is neergedaald om
boven alles uit te stijgen –
als voorbeeld voor zijn
volgelingen. (. . .) Er is iets
aan dat alles wat verdrietig
lijkt; maar het was nood-
zakelijk dat de Heiland
beneden alles neerdaalde
om boven alles uit te
stijgen.’ (Discourses of Wilford
Woodruff, p. 4.)

25. ‘Ik ben soms gezegend met bepaalde gaven en gunsten,
met bepaalde openbaringen en werkingen; maar met
dat alles heb ik nog nooit iets gevonden waarop ik meer kon
vertrouwen dan op de stille, zachte stem van de Heilige
Geest.’ (Discourses of Wilford Woodruff, p. 45.)

De leesstof begrijpen

Andere belangrijke gebeurtenissen in het leven
van Wilford Woodruff
In 1838 riep de Heer Wilford Woodruff tot lid van het
Quorum der Twaalf Apostelen, en hem en andere leden van
het Quorum der Twaalf voor een zending in Groot-Brittannië.
(Zie de inleiding tot LV 118 en vers 3–4, 6.) Ouderling
Woodruff voer over de ‘grote wateren’ naar Groot-Brittannië,
en bracht duizenden mensen tot de kerk. In 1840, in een
periode van vijf maanden, lieten meer dan 1800 mensen in
Herefordshire in Engeland zich dopen door de inspanningen
van ouderling Woodruff en zijn collega’s. Daarbij was een
groep van bijna zeshonderd mensen die bijeenkomsten
hadden gehouden en gebeden dat ze de waarheid mochten
vinden. Ouderling Woodruff schreef: ‘Uit de hele geschie-
denis van deze zending in Herefordshire blijkt hoe belangrijk
het is dat we luisteren naar de stille, zachte stem van Gods
Geest en de openbaringen van de Heilige Geest. Die mensen
baden om licht en waarheid, en de Heer heeft mij naar hen
toegestuurd.’ (Matthias F. Cowley, Wilford Woodruff, Fourth
President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints:
History of His Life and Labors As Recorded in His Daily Journals
[1964], p. 120.)

In 1856 werd ouderling Woodruff geroepen als geschied-
kundige van de kerk, en de kerk bezit bijna 7000 bladzijden
van zijn dagboeken, die veel leringen en gebeurtenissen uit
het leven van Joseph Smith bevatten. Hij vond dat het een
van zijn roepingen was om een geschiedenis van de kerk te
schrijven: ‘De duivel heeft vanaf de dag van mijn geboorte
getracht mij het leven te benemen, meer nog dan dat van
andere mensen. Ik schijn een gebrandmerkt slachtoffer van de
tegenstander te zijn. Ik kan daarvoor maar één reden beden-
ken: de duivel wist dat ik, als ik lid zou worden van De Kerk
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van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, de
geschiedenis van die kerk zou schrijven en een verslag zou
nalaten van het werk en de leringen van de profeten, apos-
telen en ouderlingen.’ (Cowley, Wilford Woodruff, p. 477.)

Toen ouderling Woodruff president was van de St. George-
tempel, werd hij bezocht door de geesten van de mensen die
bij de stichting van de Verenigde Staten betrokken waren. Zij
vroegen of er tempelwerk voor hen gedaan werd. Ouderling
Woodruff zorgde ervoor dat het tempelwerk voor die mannen
gedaan werd, en voor andere mensen uit de geschiedenis,
onder wie Christoffel Columbus en andere belangrijke gods-
dienstige leiders die vóór de herstelling van het evangelie
waren gestorven. (Zie Journal of Discourses, deel 19, p. 229.)

Terugkijkend op zijn leven, schreef president Wilford Wood-
ruff: ‘In mijn leven heeft zich veel voorgedaan waardoor
mij Gods tussenkomst heel duidelijk is geworden. Ik geloof
met grote zekerheid dat Hij elke stap van mij geleid heeft.
Ik ben in 27 gevallen uit levensgevaarlijke situaties gered.’
(Cowley, Wilford Woodruff, p. VI.)

De leesstof bestuderen  
Bestudeer ‘President Wilford Woodruff’ en maak twee van de
volgende opgaven (A–C).

Leg het uit aan een vriend of vriendin

Meer dan honderd jaar geleden heeft de kerk een einde
gemaakt aan het sluiten van meervoudige huwelijken.
Toch begrijpen sommige mensen die leer nog steeds niet en
stellen er vragen over. Bestudeer de alinea’s 8–10 en schrijf
op wat jij tegen een vriend of vriendin zou zeggen als die jou
vroegen om uitleg over het meervoudig huwelijk. Gebruik
daarbij ook een aantal bijzonderheden over de geschiedenis
van de kerk en hoe jij het vindt dat we hedendaagse profeten
hebben.

Bestudeer het leven van president
Woodruff

1. Bestudeer Leer en Verbonden 118:1, 6; 124:127–129; 136:13;
138:53; en Officiële verklaring 1. Noteer wat je aan de hand
van die teksten over Wilford Woodruff te weten komt. 

B

A

2. Bestudeer de alinea’s 1–7, 11–17 en de informatie in het
overzicht over zijn leven en presidentschap (p. 178).
Noteer gebeurtenissen waarom hij volgens jou in onze
herinnering moet blijven. 

Leringen van president Woodruff

President Wilford Woodruff heeft gezegd: ‘Als u en ik
onze plicht doen, zullen we allemaal bescherming genieten
en onze beproevingen in vrede en veiligheid doorstaan.’
(‘A Remarkable Statement’, Improvement Era, oktober 1914,
p. 1165). Bestudeer de alinea’s 18–25 en doe het volgende:

1. Noteer waartoe de leden van de kerk volgens president
Woodruff verplicht zijn. 

2. Kies drie taken uit je lijstje en beschrijf in het kort hoe je die
beter zou kunnen uitvoeren. 

De kerk is met het meervoudig huwelijk begonnen toen
de Heer dat aan de profeet Joseph Smith geopenbaard had.
(Zie LV 132:1–6.) Door de hevige vervolgingen en de
wetten die door de regering van de Verenigde Staten tegen
het meervoudig huwelijk werden uitgevaardigd, vroeg
president Wilford Woodruff aan de Heer wat de kerk
moest doen. Later zei hij:

‘De Heer heeft me door
middel van een visioen en
door openbaring precies
laten zien wat er zou
gebeuren als we er niet mee
zouden ophouden. (. . .)

‘(. . .) Alle tempels zouden
ons ontnomen zijn; zelf
zou ik naar de gevangenis
zijn gegaan, en toegelaten
hebben dat elke andere man

daarheen ging, als de God des hemels me niet had geboden
wat ik heb gedaan (. . .) Ik heb me tot de Heer gewend
en opgeschreven wat de Heer mij gebood op te schrijven.’
(‘Excerpts from Three Addresses by President Wilford
Woodruff Regarding the Manifesto” [toevoeging aan
Officiële verklaring 1], alinea 6 en 7.) De openbaring die
hij ontving, werd voorgelegd aan de leden van de kerk
en door hen gesteund. Het werd ‘Het Manifest’ genoemd
en heeft nu de naam ‘Officiële verklaring 1’. Ze komt na
Leer en Verbonden 138.

Officiële verklaring 1
De Heer maakt een einde 

aan het meervoudig huwelijk

C
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De Schriften begrijpen

Officiële verklaring 1 – Waren er meervoudige
huwelijken nadat het Manifest werd
uitgevaardigd? 
Sommige leden van de kerk bleven buiten de grenzen van
de Verenigde Staten het meervoudig huwelijk praktiseren.
Zij dachten dat men nieuwe, meervoudige huwelijken kon
blijven sluiten als dat maar buiten de Verenigde Staten
gebeurde. Op 18 januari 1900 verklaarde president Lorenzo
Snow: ‘ (‘Slanders Are Refuted by First Presidency,’ Millennial
Star, 4 mei 1911, p. 275.)

Sommigen weigerden het gebod van de Heer op te volgen.
In april 1904 legde president Joseph F. Smith tijdens de
algemene conferentie een officiële verklaring af: ‘Hierbij
maak ik bekend dat alle [meervoudige] huwelijken verboden
zijn, en dat alle functionarissen ( Conference Report, april
1904, p. 75.) Sindsdien heeft elke president van de kerk die
uitspraak tegen het meervoudig huwelijk herhaald. 

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Officiële verklaring 1 en maak opgave A of B. 

Geef een les

Stel dat je een les moet geven over Officiële verklaring 1.
Schrijf op wat jij van de aankondiging van Wilford Woodruff
zou behandelen en geef antwoord op de volgende vragen:

1. Wat openbaarde de Heer aan president Woodruff over het
meervoudig huwelijk? 

2. Waarom was de boodschap van president Lorenzo Snow,
destijds raadgever in het Eerste Presidium, voor de
heiligen een steun om die openbaring te accepteren?

3. Waarom is het belangrijk dat de kerkleden de levende
profeet volgen? 

Leg het eens uit

Bestudeer Leer en Verbonden 124:49–50 en leg in het kort
uit hoe die tekst van toepassing kan zijn op het praktiseren
van het meervoudig huwelijk in de tijd van president
Wilford Woodruff.

B

A
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Een periode van groei
Van 1898 tot 1951 hebben vier profeten de groeiende kerk
gepresideerd – Lorenzo Snow, Joseph F. Smith, Heber J. Grant,
en George Albert Smith. ‘Deze presidenten zijn getuige
geweest van de overgang van vervoer per paard en wagen
naar ruimtereizen per raket. De heiligen moesten twee
wereldoorlogen en een algemene economische malaise door-
maken. In die tijd werden er negen tempels gebouwd.
In 1901 waren er ongeveer 300.000 leden in vijftig ringen.’
(Ons erfgoed, p. 105). Rond 1951 had de kerk meer
dan 1.111.000 leden in 180 ringen over de hele wereld.

President Wilford Woodruff stierf in 1898 en de profeten-
mantel viel op de ervaren schouders van president
Lorenzo Snow, die toen 85 was. Geen enkele president van
de kerk was op zo’n gevorderde leeftijd aan dat ambt
begonnen. De heiligen der laatste dagen keken hoopvol en
optimistisch uit naar de nieuwe eeuw. Het zendingswerk
en het tempelwerk bleven toenemen, en de ernstige,
financiële schuld van de kerk werd bekeken en opgelost.

ZIJN LEVEN (1814–1901)

1814 Geboren op 3 april uit 
Oliver Snow en Rosetta 
Leonora Pettibone Snow 
in Mantua (Ohio)

1836 22 jaar, laat zich op 19 juni 
dopen in de rivier de 
Chagrin, die door 
Kirtland (Ohio) stroomt

1837 23 jaar, op zending in Ohio
1838–1839 24–25 jaar, op zending in Missouri, Illinois,

Kentucky en Ohio 
1840–1843 26–29 jaar, op zending in Groot-Brittannië
1845 31 jaar, trouwt op 17 januari met Charlotte Merrill

Squires, Mary Adelaine Goddard, Sarah Ann
Prichard, en Harriet Amelia Squires 

President 
Lorenzo Snow

Een openbaring 
over tiende

President Lorenzo Snow en de tiende
1. ‘Na de dood van president Woodruff werd Lorenzo Snow,
toenmalig president van het Quorum der Twaalf, president
van de kerk. Hij was een verstandig en beminnelijk leider die
heel goed op zijn taak was voorbereid. Hij had alle profeten
van de kerk gekend en had ook veel van hen geleerd. In
november 1900 vertelde hij de heiligen die in de Tabernakel
bijeengekomen waren dat hij vaak bij de profeet Joseph Smith
en diens gezin op bezoek was geweest, bij hem had gegeten
en persoonlijke gesprekken met hem had gevoerd. Hij wist
dat Joseph een profeet van God was, omdat de Heer hem dat
“heel duidelijk en volledig” had laten zien. [‘The Redemption
of Zion’, Millennial Star, 29 november 1900, p. 754.]

2. ‘Tijdens de ambtsperiode van president Lorenzo Snow
kreeg de kerk te maken met ernstige financiële problemen die
veroorzaakt waren doordat de federale regering een wet
tegen het meervoudig huwelijk had uitgevaardigd. President
Snow piekerde en bad hoe de kerk haar schuld kon aflossen.
Tijdens de daaropvolgende algemene conferentie in april 1899
kreeg hij het gevoel dat hij naar St. George (Utah) moest gaan.
Tijdens een vergadering daar onderbrak hij zijn toespraak
enige tijd en verklaarde daarna dat hij een openbaring had

1849 34 jaar, op 12 februari door Heber C. Kimball tot
apostel geordend 

1849–1852 35–38 jaar, op zending in Italië, Engeland,
Zwitserland, en op Malta

1864 50 jaar, een korte zending op de Sandwich-
eilanden (nu Hawaii)

1873–1877 59–63 jaar, raadgever van president Brigham
Young 

1885 71 jaar, op zending bij de indianen in het
noordwesten van de Verenigde Staten

1898 84 jaar, op 13 september gesteund als president
van de kerk, na de dood van president Wilford
Woodruff op 2 september; neemt president
George Q. Cannon en president Joseph F. Smith
als raadgevers

1901 87 jaar, overlijdt op 10 oktober in Salt Lake City
na drie jaar president van de kerk te zijn geweest

ZIJN PRESIDENTSCHAP (1898–1901)

1898 Jezus Christus verschijnt aan hem in de Salt Lake-
tempel en zegt dat hij de reorganisatie van het
Eerste Presidium niet moet uitstellen; de eerste
vrouwelijke zendelingen geroepen

1899 Ontvangt een openbaring over het belang van de
wet van tiende 

1901 Nieuwe zendingsgebieden geopend in Mexico,
Japan, Nieuw-Zeeland en Duitsland 
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ontvangen. De leden van de kerk hadden de wet van tiende
verwaarloosd, en de Heer had hem laten weten dat er,
als de leden van de kerk trouwer een volledige tiende zouden
betalen, zegeningen over hen zouden worden uitgestort.

3. ‘De profeet vertelde in
alle gemeenten in Utah hoe
belangrijk de tiende was.
De heiligen gehoorzaamden,
en dat jaar betaalden ze
tweemaal zoveel tienden als

het jaar daarvoor. In 1907 had de kerk voldoende geld om
al haar schuldeisers te betalen.

4. ‘In 1898 maakte president George Q. Cannon bij het alge-
meen bestuur van de OOV bekend dat het Eerste Presidium
besloten had om “een aantal van onze verstandige vrouwen
op zending te roepen.” [‘Biographical Sketches: Jennie
Brimhall and Inez Knight’, Young Women’s Journal, juni 1898,
p. 245.] Vóór die tijd waren wel een paar zusters met hun
echtgenoot op zending geweest, maar dit was de eerste keer
dat de kerk officieel zusters als afgezant van de Heer Jezus
Christus riep en aanstelde. Hoewel ze niet verplicht zijn om
op zending te gaan, hebben in de afgelopen tientallen jaren
duizenden zusters van dat voorrecht gebruik gemaakt en de
Heer moedig gediend als voltijdzendeling.

5. ‘Tijdens de ambtsperiode van president Lorenzo Snow
brak de twintigste eeuw aan. Aan het begin van deze eeuw
had de kerk 43 ringen, 20 zendingsgebieden, en 976 wijken
en gemeenten. De kerk telde 283.765 leden, van wie de
meesten in de Verenigde Staten, in het gebied van de Rocky
Mountains, woonden. Er waren vier tempels in gebruik,
en in de Juvenile Instructor, de Improvement Era en de Young
Women’s Journal konden de leden artikelen over de kerk
lezen. Er gingen geruchten dat er ten minste één nieuw zen-
dingsgebied geopend zou worden, en de heiligen der laatste
dagen konden zich nauwelijks voorstellen wat er in de
volgende honderd jaar te gebeuren stond. Toch hadden zij het
vertrouwen dat de profetieën aangaande de toekomst van
de kerk in vervulling zouden gaan. (Ons erfgoed, pp. 103–104.)

De leesstof begrijpen
President Lorenzo Snow en de tiende

De leringen en het getuigenis van
Lorenzo Snow
6. President Lorenzo Snow schreef over ‘iets wat korte tijd
[voor mijn zending in Engeland in 1840] gebeurde – iets wat
zich in mijn geheugen heeft vastgehecht en er nooit uit gewist
is, zo buitengewoon was die manifestatie. Ik was op dat
moment bij ouderling H. G. Sherwood thuis; hij probeerde
me de gelijkenis van onze Heiland uit te leggen, waarin
Hij sprak over de heer die knechten in dienst nam en ze op
verschillende uren van de dag in zijn wijngaard liet werken.

7. ‘Terwijl ik aandachtig naar zijn uitleg luisterde, rustte de
Geest van de Heer machtig op mij – de ogen van mijn begrip
werden geopend, en ik zag zo helder als de zon op klaarlichte
dag, met verbazing en verwondering, de weg van God en
de mens. Ik maakte het volgende vers wat uitdrukking geeft
aan de openbaring die mij werd gegeven (. . .) 

8. ‘Zoals de mens nu is, is God eens geweest:
zoals God nu is, kan de mens eens worden

9. ‘Ik beschouwde dat als een heilige boodschap.’ 
(Eliza R. Snow, Biography and Family Record of Lorenzo Snow
[1884], p. 46.)

10. ‘Ik neem aan, zusters, dat u het gedicht kent dat mijn
zuster, Eliza R. Snow Smith, jaren geleden op muziek heeft
gezet en dat nu vrij vaak in onze bijeenkomsten wordt
gezongen. [Zie ‘O mijn Vader’, lofzang 190.] Het gaat erover
dat we ‘daarboven’ niet alleen een Vader hebben, maar ook
een Moeder; en, zusters, als u getrouw blijft, zult u net zo
groot worden als uw Moeder.’ (LeRoi C. Snow, ‘Devotion to a
Divine Inspiration’, Improvement Era, juni 1919, p. 658.) 

11. Voordat Wilford Woodruff de openbaring ontving die een
einde maakte aan de praktijk van het meervoudig huwelijk
(zie Officiële verklaring 1), besloten veel leden van de kerk
hun tiende niet meer te betalen wegens de wetten die werden
uitgevaardigd waardoor geld en bezittingen van de kerk
werden afgenomen. Door die omstandigheden zat de kerk
diep in de schulden. Op 8 mei 1899, sprak Lorenzo Snow, vlak
nadat hij president van de kerk was geworden, op een ring-
conferentie in St. George (Utah). Terwijl hij sprak, onderbrak
hij zijn toespraak omdat hij een openbaring van de Heer
ontving. Hij vertelde toen dat hij kon zien, zoals hij daarvoor
nooit beseft had, hoe de wet van tiende genegeerd was.
Hij zei: ‘Het woord van de Heer tot u bevat niets nieuws;
het is eenvoudig dit: DE TIJD IS AANGEBROKEN VOOR ELKE HEILIGE

DER LAATSTE DAGEN DIE GELOOFT DAT HIJ OP DE TOEKOMST IS

VOORBEREID EN OP EEN STEVIG FUNDAMENT STAAT, DAT HIJ DE WIL

Afgezant (alinea 4) – Officiële
vertegenwoordiger

OOVJV (alinea 4) – De naam
van de eerste organisatie
voor jongevrouwen in de
kerk
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VAN DE HEER DOET EN EEN VOLLEDIGE TIENDE BETAALT. Dat is het
woord van de Heer tot u, en het is het woord van de Heer tot
elke nederzetting in het land Zion.’ (‘Discourses by President
Lorenzo Snow,’ Millennial Star, 24 augustus 1899, blz. 533.)

12. Ongeveer twee weken na zijn doop ging Lorenzo Snow
naar een bos om te bidden voor een groter getuigenis.
Hij schreef: ‘Ik had mijn mond nog nauwelijks geopend in
een poging om te bidden, toen ik precies boven mijn hoofd
een geluid hoorde als het ruisen van zijden gewaden, en
onmiddellijk daalde de Geest van God op mij neer, omhulde
mij geheel, vervulde me van top tot teen, en o, wat voelde
ik me blij en gelukkig! (. . .) Toen ontving ik een volmaakte
kennis dat God leeft, dat Jezus Christus de Zoon van God is,
en een getuigenis van de herstelling van het heilige priester-
schap en de volheid van het evangelie.’ (Snow, Biography and
Family Record of Lorenzo Snow, p. 8.)

13. De kleindochter van president Snow, Allie Young Pond,
vertelde het volgende verhaal:

14. ‘Op een avond, toen ik met mijn grootvader Snow in zijn
kamer in de Salt Laketempel zat te praten, bleef ik totdat de
portiers waren vertrokken en de nachtwakers nog niet binnen
waren, dus mijn opa zei dat hij me naar de hoofduitgang
zou brengen. Hij pakte zijn bos sleutels van de kast. We ver-
lieten zijn kamer. Ik liep een paar passen voor opa uit en
we bevonden ons nog in de brede gang die naar de celestiale
kamer leidde, toen hij me tegenhield en zei: “Een ogenblikje,
Allie, ik wil je iets vertellen. Precies daar is de Heer Jezus
Christus aan mij verschenen toen president Woodruff stierf.
Hij gaf me instructies om direct aan de gang te gaan en het
Eerste Presidium van de kerk samen te stellen en daarmee
niet te wachten zoals na de dood van vorige presidenten was
gedaan, en dat ik president Woodruff zou opvolgen.” 

15. ‘Toen deed opa een stap vooruit, stak zijn linkerhand uit
en zei: “Precies hier stond Hij, ongeveer een meter boven
de grond. Het leek alsof Hij op een plateau van zuiver goud
stond.”

16. ‘Opa vertelde me wat een luisterrijk Persoon de Heiland
is, en hij beschreef zijn handen, voeten, gelaat en schitterend
witte gewaden, die allemaal zo wit en helder waren dat hij er
maar nauwelijks een blik op kon werpen.

17. ‘Toen kwam hij nog een 
stap dichterbij, legde zijn
rechterhand op mijn hoofd en
zei: “Welnu, kleindochter, ik
wil dat jij onthoudt dat dit het
getuigenis van jouw groot-
vader is, dat hij jou zelf verteld
heeft dat hij de Heiland
werkelijk heeft gezien, hier in
de tempel, en dat hij van aan-
gezicht tot aangezicht met
Hem heeft gesproken.”’ (LeRoi
C. Snow, “An Experience of
My Father’s”, Improvement Era, 
september 1933, p. 677.)

De leesstof bestuderen  
Bestudeer ‘president Lorenzo Snow’ en maak opgave A of B. 

Op een zending voorbereiden

1. Lees Leer en Verbonden 4:1–7 en noteer vijf eigenschappen
die daar genoemd worden en die volgens jou voor een
succesvolle zendeling belangrijk zijn. 

2. Kies vijf verhalen, gebeurte-
nissen en leringen uit het leven
van president Lorenzo Snow
die volgens jou aantonen dat
hij die eigenschappen bezat. 

3. Kies een van die eigen-
schappen die jij verder wilt
ontwikkelen en leg uit waarom
dat voor jou belangrijk is en
wat je kunt doen om op dat
gebied beter voorbereid te zijn. 

Geef een korte uitleg

Ouderling Dallin H. Oaks, lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen, heeft gezegd: ‘Sommige mensen zeggen: “Ik kan
het me niet veroorloven om tiende te betalen.” Zij die geloven
in de beloften van de Heer, zeggen echter: “Ik kan het me
niet veroorloven om mijn tiende niet te betalen.”’ (De Ster,
juli 1994, p. 30.)

1. Bestudeer Maleachi 3:8–12 en noteer welke zegeningen
daarin beloofd worden aan wie een eerlijke tiende betalen.

2. Beschrijf aan de hand van ‘De leringen en het getuigenis
van Lorenzo Snow’ (alinea’s 6–17) welke zegeningen de
kerk heeft ontvangen door de getrouwe heiligen die de wet
van tiende naleven. 

3. Welke zegeningen heb jij ontvangen en zul je nog
ontvangen doordat je een eerlijke tiende betaalt? 

B
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Gang in de Salt Laketempel
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‘President Joseph F. Smith was 52 jaar lang werkzaam als
algemeen autoriteit van de kerk: als lid van het Quorum
der Twaalf, als raadgever van vier presidenten van de
kerk, en zeventien jaar lang als president van de kerk.
Hij onderwees de leden in het herstelde evangelie van
Jezus Christus, welsprekend, zachtmoedig en overtuigend.
Hij riep de mensen op om “in overeenstemming met
de oogmerken van onze hemelse Vader te leven.” Zijn
bediening was getekend door zijn sterke getuigenis van
Jezus Christus: “Ik heb het getuigenis van de Geest
in mijn hart ontvangen. Ik getuig voor God, engelen en
mensen (. . .) dat ik weet dat mijn Verlosser leeft.”’
(Leringen van kerkpresidenten: Joseph F. Smith,
[1999], p. V.)

ZIJN LEVEN (1838–1918)

1838 Op 13 november geboren 
in Far West (Missouri), 
uit Hyrum Smith (de broer 
van de profeet Joseph Smith) 
en Mary Fielding Smith

1844 5 jaar, zijn vader sterft 
de martelaarsdood 
in de gevangenis 
van Carthage (Illinois) 

1848 9 jaar, rijdt met een ossenwagen 
van Winter Quarters (Iowa) naar de Salt Lake
Valley (ongeveer 1600 kilometer)

1852 13 jaar, op 21 mei gedoopt City Creek (Salt Lake
City); zijn moeder sterft op 21 september

1854–1857 15–19 jaar, op zending in Hawaii
1860–1863 21–24 jaar, op zending in Engeland
1866 27 jaar, trouwt op 5 mei met Julina Lambson. 

Op 1 juli door Brigham Young tot apostel
geordend en aangesteld als raadgever in het Eerste
Presidium. Werkzaam geweest als raadgever
van president Brigham Young, president John
Taylor (1880), president Wilford Woodruff (1889),
en Lorenzo Snow (1898)

1874–1875 35–36 jaar, werkzaam als president van het
zendingsgebied Europa

1877 38 jaar, opnieuw werkzaam als president van het
zendingsgebied Europa 

1901 62 jaar, gesteund als president van de kerk
1918 80 jaar, sterft op 19 november in Salt Lake City

President 
Joseph F. Smith

Leraar in de leer 
van het evangelie

Het leven van president Joseph F. Smith
1. ‘Joseph F. Smith werd geboren in 1838, in een klein huisje
in de buurt van de tempel in Far West, toen de vervolgingen
in Missouri hun hoogtepunt hadden bereikt. Toen Joseph
geboren werd, zat zijn vader, Hyrum Smith, in de gevangenis
van Richmond (Missouri), en zijn moeder, Mary Fielding
Smith, stond er alleen voor in de zorg voor haar kinderen.

2. ‘De jonge Joseph verhuisde met het gezin van Missouri
naar Nauvoo (Illinois), waar een gebeurtenis plaatsvond die
hij de rest van zijn leven niet vergeten zou: de moord op zijn
vader en op zijn oom in de gevangenis van Carthage. Joseph
heeft nooit de laatste keer vergeten dat hij zijn vader zag,
toen die te paard op weg zou gaan naar Carthage, zijn zoon
optilde, hem kuste en weer neerzette. Ook heeft hij nooit
vergeten hoe ze schrokken toen er ’s avonds een buurman op
het raam klopte om zijn moeder te vertellen dat Hyrum
vermoord was. De aanblik van zijn vader en zijn oom in hun
doodskist in het Mansion House in Nauvoo is nooit uit zijn
geheugen gewist.

3. ‘De jonge Joseph werd bijna van de ene op de andere dag
volwassen. Toen Mary Fielding Smith met haar gezin tijdens
de uittocht uit Nauvoo wegtrok, was de zevenjarige Joseph
voerman op een van haar wagens. Joseph was dertien
toen zijn moeder stierf, en vóór zijn zestiende vertrok hij op

ZIJN PRESIDENTSCHAP (1901–1918)

1902 Het eerste kerkelijk tijdschrift voor kinderen
uitgegeven

1906 Het zondagsschoolprogramma gaat van start
1907 De kerk is vrij van schulden
1911 De kerk neemt het Amerikaanse scoutprogramma

over
1912 Het seminarieprogramma gaat van start
1914 Het eerste kerkelijk tijdschrift voor vrouwen

uitgegeven 
1915 Het gezinsavondprogramma gaat van start
1918 Ontvangt het ‘Visioen van de verlossing van de

doden’ (zie LV 138)
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zending naar de Sandwich-eilanden (later Hawaii genoemd).
Binnen drie maanden na zijn aankomst in Honolulu sprak hij
de taal vloeiend, een gave van de geest die hem verleend was
door ouderling Parley P. Pratt en Orson Hyde van de Twaalf,
die hem hadden aangesteld. 
Toen hij 21 was, ging hij naar een
ander zendingsgebied, ditmaal
voor drie jaar naar Groot-
Brittannië.

4. ‘Joseph was pas 28 toen
president Brigham Young hem
ordende tot apostel. In de
daaropvolgende jaren was hij
raadgever van vier presidenten
van de kerk. Toen Lorenzo Snow
in oktober 1901 overleed, werd
Joseph F. Smith de zesde
president van de kerk. Hij stond
bekend om zijn vermogen
evangeliewaarheden te verklaren
en te verdedigen. Zijn toespra-
ken en geschriften zijn gebundeld in het boek Evangelieleer,
dat een van de belangrijke leerstellige geschriften van de kerk
is geworden.

5. ‘In de eerste decennia van de twintigste eeuw maakte de
kerk vooruitgang in diverse belangrijke opzichten. Omdat
de kerk de nadruk bleef leggen op de tiende en omdat
de heiligen die trouw bleven betalen, konden alle schulden
worden afbetaald. Er volgde een periode van voorspoed
waarin de kerk tempels, kerken en bezoekerscentra kon
bouwen en gebieden kon aankopen die voor de kerk van
historische waarde waren. Ook werd het bestuursgebouw in
Salt Lake City gebouwd, dat nog steeds het hoofdkwartier
van de kerk is.

6. ‘President Smith zag het belang van tempels over de hele
wereld. In 1906, tijdens een conferentie in Bern (Zwitserland)
strekte hij zijn hand uit en zei: “De tijd zal aanbreken waarop
dit land bezaaid zal zijn met tempels waar u heen kunt
gaan om uw overledenen te verlossen.” [Geciteerd in Serge F.
Ballif, Conference Report, oktober 1920, p. 90.] De eerste
tempel van Europa, de Zwitserse tempel, werd bijna een
halve eeuw later ingewijd in een voorstad van de stad waar

president Smith zijn profetie had uitgesproken. President
Smith heeft in 1913 land toegewijd voor een tempel in
Cardston, Alberta (Canada) en in 1915 voor een tempel in
Hawaii.

7. ‘In het begin van de 20e
eeuw spoorden de kerkleiders
de heiligen aan om in hun
eigen land te blijven en niet
naar Utah te gaan. In 1911
lieten Joseph F. Smith en zijn
raadgevers in het Eerste
Presidium de volgende ver-
klaring uitgaan: “Het is
wenselijk dat onze mensen in
hun eigen land blijven en
blijvende gemeenten stichten
om het evangelie te verkon-

digen.” [Clark, Messages of the First Presidency, deel 4, p. 222.]

8. ‘Zes weken voordat hij stierf, ontving president Smith een
belangrijke openbaring over de verlossing van de doden.
In een visioen zag hij de bediening van de Verlosser in de
geestenwereld en hij kwam tot de ontdekking dat getrouwe
heiligen de gelegenheid krijgen om in de geestenwereld het
evangelie verder te onderwijzen. die openbaring werd in 1976
aan de Parel van grote waarde toegevoegd en in 1979 werd
hij als afdeling 139 overgezet naar de Leer en Verbonden.’
(Ons erfgoed, pp. 105–107.)

De leringen en het getuigenis van 
Joseph F. Smith
9. ‘Toen [president Joseph F. Smith] president van de kerk
was, heeft hij geprobeerd de identiteit en de rol van de Vader
en de Zoon te verduidelijken. Er staat namelijk een aantal
teksten in de Schriften waar Jezus Christus als Vader wordt
aangeduid. Om de heiligen bepaalde teksten over de Vader en
de Zoon beter te laten begrijpen, hebben het Eerste Presidium 

en het Quorum der Twaalf
Apostelen op 30 juni 1916 een
leerstellige uiteenzetting
uitgegeven: “The Father and
the Son”. In die verklaring
werd de eenheid tussen God
de Vader en zijn Zoon Jezus
Christus bevestigd, en werden
hun verschillende rollen in
het heilsplan verduidelijkt. Er
werd ook in uitgelegd waarom

de term Vader op sommige plaatsen in de Schriften zowel op
onze hemelse Vader als op Jezus Christus betrekking heeft.’
(Leringen van kerkpresidenten: Joseph F. Smith, p. 353.) In deze
leerstellige uiteenzetting werd uitgelegd op welke drie
manieren de term Vader op Jezus Christus van toepassing is:
Hij is de Vader van hemel en aarde, Hij is de Vader van
degenen die zijn evangelie naleven, en Hij is de Vader door-
dat Hij goddelijk gezag heeft ontvangen.
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10. ‘[Een] schriftuurlijke betekenis van “Vader” is Schepper.
(. . .)

11. ‘(. . .) Jezus Christus, die we ook kennen als Jehova,
was de uitvoerder van de Vader, Elohim, bij het werk van
de schepping. (. . .) Jezus Christus, die de Schepper is,
wordt voortdurend de Vader van hemel en aarde genoemd
(. . .); en omdat zijn scheppingen eeuwig zijn, wordt
Hij heel toepasselijk de eeuwige Vader van hemel en aarde
genoemd. (. . .)

12. ‘[Nog] een betekenis waarin Jezus Christus beschouwd
wordt als de Vader heeft te maken met de relatie tussen
Hem en degenen die zijn evangelie aanvaarden en daardoor
erfgenaam van het eeuwig leven worden. (. . .)

13. ‘(. . .) Door gehoorzaamheid aan het evangelie kunnen
mensen zowel zoons van God als zoons van Jezus Christus
worden en, door Hem, als zoons van zijn Vader. Dit is
gebleken uit veel openbaringen in de huidige bedeling.
[Zie LV 11:28–30; 34:1–3; 35:1–2; 39:1–4; 45:7–8.] (. . .) 

14. ‘Door herboren te worden – uit water en de Geest –
kunnen de mensen kinderen van Jezus Christus worden. (. . .)

15. ‘Nog een reden waarom de titel Vader op Jezus Christus
van toepassing is, ontlenen we aan het feit dat Jezus, de Zoon,
in al zijn betrekkingen met de mensheid zijn Vader, Elohim,
in macht en bevoegdheid vertegenwoordigd heeft en nog
vertegenwoordigt. Dat betreft Christus in zijn voorsterfelijke
of niet-lichamelijke staat waarin Hij bekend was als Jehova;
ook tijdens zijn verblijf in het vlees; en tijdens zijn werk als
lichaamloze geest in het dodenrijk; en sinds die periode in
zijn herrezen staat. [Zie Johannes 5:43; 10:25, 30; 14:28; 17:11,
22; 3 Nephi 20:35; 28:10; LV 50:43.] Zo heeft de Vader zijn
naam aan de Zoon gegeven; Jezus Christus sprak en handelde
in en door de naam van de Vader; en voor zover het macht,
gezag en goddelijkheid betreft, waren en zijn zijn woorden en
handelingen die van de Vader.’ (‘The Father and the Son: A
Doctrinal Exposition by the First Presidency and the Twelve’,
Improvement Era, augustus 1916, pp. 935–937, 939–940.)

16. In 1909 gaven president Joseph F. Smith en zijn raadgevers
in het Eerste Presidium een verklaring uit om antwoord te
geven op vragen ‘in verband met de houding van De Kerk
van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (. . .) ten
aanzien van de oorsprong van de mens. (. . .)

17. ‘(. . .) Nu rijst de vraag: hoe zag de mens er oorspronkelijk
uit, in de geest en in het lichaam? In algemene zin staat het
antwoord in de woorden die gekozen zijn in deze tekst: “God
schiep de mens naar zijn beeld.” (. . .) Als we daarom de
verschijningsvorm te weten kunnen komen van “de Vader der
geesten”, “de God der geesten van alle vlees”, kunnen we de
verschijningsvorm van de oorspronkelijke mens ontdekken.

18. ‘Jezus Christus, de Zoon van God, is “de afdruk” van zijn
Vader (Hebreeën 1:3). Hij wandelde op aarde als een mens,
een volmaakte man, en zei, in antwoord op een vraag die
Hem gesteld werd: “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader
gezien” (Johannes 14:9). Dat alleen al zou de oplossing moeten
zijn voor iedere oplettende, eerbiedige geest. Daarom kunnen
we onweerlegbaar vaststellen dat, als de Zoon van God de
afdruk (dat wil zeggen de zuivere weergave) van zijn Vader

is, zijn Vader de verschijningsvorm van een mens heeft; want
zo zag de Zoon van God er uit, niet alleen in zijn sterfelijk
leven, maar al voor zijn geboorte op aarde, en na zijn opstan-
ding. (. . .) Als God de mens – de eerste mens – naar zijn
eigen beeld en gelijkenis heeft geschapen, moet Hij hem
gemaakt hebben zoals Christus er uit zag en daarom ook
zoals de mensen in de tijd van Christus en in deze tijd. (. . .) 

19. ‘Adam, onze grote voorouder, “de eerste mens” was, net
als Christus, een geest uit het voorbestaan, en net als Christus
nam hij een passend lichaam op zich, het lichaam van een
mens, en werd zo een “levende ziel”. De leer van het voorbe-
staan – vooral in de laatste dagen zo duidelijk uitgelegd –
werpt een schitterend licht op het anders zo ondoorzichtige
probleem van de oorsprong van de mens. Er blijkt uit dat
de mens als geest uit hemelse ouders is geboren en tot vol-
wassenheid is opgevoed in de eeuwige woonplaats van de
Vader, voordat hij in een stoffelijk lichaam op aarde kwam om
ervaring op te doen in het sterfelijke leven. We leren eruit
dat alle mensen in de geest bestonden voordat er iemand in
het vlees bestond, en dat iedereen die sinds Adam op aarde
geleefd heeft, een lichaam op zich heeft genomen en zo een
ziel werd.

20. ‘Sommigen beweren dat Adam niet de eerste mens op
deze aarde was, en de oorspronkelijke mens zich heeft ont-
wikkeld uit lagere, dierlijke vormen. Dat zijn echter mense-
lijke theorieën. Het woord van de Heer zegt dat Adam “de
eerste van alle mensen” was (Mozes 1:34), en dat we daarom
gehouden zijn hem te beschouwen als de oorspronkelijke
ouder van ons ras. (. . .)

21. ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste
Dagen verklaart, gebaseerd op goddelijke openbaring,
vroeger en nu, dat de mens direct en in rechte lijn afstamt van
de Godheid. God is zelf een verhoogd Mens, vervolmaakt,
gekroond en oppermachtig. (. . .) Hij heeft het kikkervisje en
de aap, de leeuw en de olifant gemaakt; maar Hij heeft ze
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niet naar zijn eigen beeld geschapen en ze niet begiftigd met
goddelijk verstand en intelligentie.’ (‘The Origin of Man’,
Improvement Era, november 1909, pp. 75, 77–78, 80–81.)

22. ‘[De profeet] Joseph Smith heeft ons geleerd dat het kleine
kind dat sterft in de opstanding als een kind zal opstaan en,
wijzend op de moeder van een levenloos kind, zei hij tegen
haar: “U zult de vreugde, het plezier en de bevrediging
ervaren van de opvoeding van dit kind, na zijn opstanding,
totdat het de volledige status van zijn geest bereikt heeft.”
Er is herstelling, er is groei, er is ontwikkeling na de opstan-
ding uit de dood. Ik heb deze waarheid lief. Het brengt grote
gelukzaligheid, vreugde en dankbaarheid in mijn ziel. Dank
de Heer dat Hij ons deze beginselen heeft geopenbaard.’
(‘Status of Children in the Resurrection’, Improvement Era,
mei 1918, p. 571.)

23. In 1915 lieten president Joseph F. Smith en zijn raadgevers
in het Eerste Presidium een brief uitgaan naar ‘de president
van de ringen, de bisschoppen en de ouders in Zion’. 

24. ‘Wij adviseren en dringen aan op de invoering van een
“gezinsavond” in de hele kerk, een tijd waarop ouders hun
kinderen thuis om zich heen verzamelen en hen onderwijzen
in het woord van de Heer. (. . .)

25. ‘Als de heiligen deze raad opvolgen, beloven wij dat grote
zegeningen daarvan het resultaat zullen zijn. De liefde in
het gezin en gehoorzaamheid aan de ouders zullen toenemen.
De jeugd van Israël zal geloof ontwikkelen en zij zullen
kracht vinden om de slechte invloeden en de verleidingen om
zich heen het hoofd te bieden.’ (‘Home Evening’, Improvement
Era, juni 1915, pp. 733–734.)

26. ‘Er ontbreekt altijd iets aan de man die in zijn jeugd kwaad
en zonde heeft begaan en die in latere jaren rechtschapen
wordt. Natuurlijk stelt de Heer zijn bekering op prijs, en het is
veel beter dat een man zich in latere jaren van het kwade
afkeert dan dat hij zijn hele leven blijft zondigen, maar het is
wel duidelijk dat dan het beste deel van zijn leven en kracht
verspild is, en dan kan hij de Heer slechts zijn schamele dienst
aanbieden. Als je je in je latere jaren bekeert, krijg je spijt
en hartzeer vanwege de dwaasheden en de zonden die je in je
jonge jaren hebt bedreven, maar je vindt troost en een rijke
beloning als je de Heer dient in de vitale dagen van je eerste
volwassenheid.’ (‘A Lesson for the Boys’, Improvement Era,
februari 1906, p. 338.)

27. President Joseph F. Smith heeft opgeschreven wat hij eens
als jongeman op zending droomde:

28. ‘Ik droomde dat ik op reis was, en had het gevoel dat ik
me moest haasten. (. . .) Eindelijk kwam ik bij een schitterende
woning. (. . .) Toen ik er zo snel als ik kon naartoe liep, zag ik
een bordje met “Bad”. Ik liep ernaar toe, ging in bad en waste
me. Ik opende het bundeltje dat ik bij me had, en daarin zat
een stel witte, schone kleren. (. . .) Ik deed ze aan. Toen haastte
ik me naar iets wat een grote opening, een deur bleek te zijn.
Ik klopte aan, de deur ging open, en de man die daar stond,
was de profeet Joseph Smith. Hij keek me enigszins verwij-
tend aan, en de eerste woorden die hij sprak, luidden: “Joseph,
je bent laat.” Toch zei ik vol vertrouwen:

29. ‘“Ja, maar ik ben schoon – ik ben schoon!”

30. ‘Hij greep me bij de hand en trok me naar binnen, waarna
de grote deur zich sloot.’ (Gospel Doctrine, p. 542.)

31. Op een goede dag, toen Joseph F. Smith van zijn eerste
zending terugkeerde, ‘toen de kleine groep wagens een korte
afstand had afgelegd en ze hun kamp opgeslagen hadden,
reed een groep dronken mannen te paard het kamp binnen,
vloekend en dreigend dat ze alle “mormonen” die hun pad
kruisten, zouden doden. Het gebeurde dat Joseph F. Smith die
rovers het eerst tegen het lijf liep. (. . .) Joseph F. was op enige
afstand van het kamp bezig met hout sprokkelen voor het
vuur, toen die mannen aan kwamen rijden. Toen hij ze zag,
zei hij, kwam het eerst in zijn hoofd op om te doen wat de
andere broeders hadden gedaan: beschutting zoeken tussen
de bomen en vluchten. Toen schoot hem in gedachten:
“Waarom zou ik vluchten voor die kerels?” Met dat in zijn
hoofd liep hij stoutmoedig met zijn armen vol hout naar het
kampvuur. Hij stond op het punt om dat hout neer te leggen
toen een van de schurken, nog met zijn pistolen in de hand,
wijzend op de jeugdige ouderling en vloekend zoals slechts
een dronken schavuit dat kan en roepend dat het zijn plicht
was om elke “mormoon” die hij tegenkwam uit te roeien, met
luide, boze stem vroeg: “Ben jij een ‘mormoon’?”

32. ‘Zonder een moment te
aarzelen en de schurk recht in
de ogen kijkend, antwoordde
Joseph F. Smith dapper:
“Jazeker, meneer, van top tot
teen, van haver tot gort, door
en door.”

33. ‘Dat antwoord kwam
moedig en zonder een teken
van angst, wat de ruziezoeker
volledig ontwapende, en in
zijn verwarring greep hij de
zendeling bij de hand en zei: 

34. ‘“Nou, je bent de (. . .) aar-
digste man die ik ooit ontmoet
heb. Geef me de vijf, jongeman.

Ik ben blij een man te zien die pal staat voor zijn overtuiging.”

35. ‘Joseph F. zei later dat hij de volle lading uit de pistool van
de man had verwacht, maar hij kon niet anders, hoewel het
ernaar uitzag dat hij zou sterven. Die man, klaarblijkelijk de
aanvoerder van de bende, reed toen weg met de anderen
achter hem aan, en de mormoonse groep werd verder niet
meer lastiggevallen.’ (Joseph Fielding Smith, Life of Joseph F.
Smith, [1969], pp. 88–89.)

36. ‘Wij geloven in rechtschapenheid. Wij geloven in alle
waarheid, ongeacht het onderwerp. Geen sekte of gods-
dienstig genootschap ter wereld bezit maar ook een beginsel
van de waarheid dat wij niet aanvaarden, of dat we verwer-
pen. Wij zijn bereid om alle waarheid te ontvangen, uit welke
bron die ook komt; want waarheid zal blijven, waarheid blijft
overeind. Geen enkel geloof, geen enkele godsdienst, geen
enkele godsdienstige organisatie ter wereld kan ooit boven de
waarheid uitstijgen. De waarheid moet de basis zijn van de
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godsdienst, anders is hij ijdel en zal zijn doel voorbijschieten.
Ik zeg dat de waarheid de basis, de bodem en de top is
van dit grote werk van de Heer dat door middel van Joseph
Smith, de profeet, is gevestigd, en het is er volledig van
doortrokken. God is het nabij; het is zijn werk, niet dat van
mensen; en het zal slagen, hoeveel tegenstand het ook
mag ondervinden.’ (Conference Report, april 1909, p. 7.)

37. ‘Ik weet dat mijn Verlosser leeft. Ik voel dat in elke vezel
van mijn wezen. Ik ben daarvan net zo overtuigd als van mijn
eigen bestaan. Ik heb nog meer zekerheid dan over mijn eigen
bestaan dat mijn Verlosser leeft en dat mijn God, de Vader van
mijn Heiland leeft. Ik voel dat in mijn ziel; ik heb mij daartoe
met mijn hele wezen bekeerd.’ (Gospel Doctrine, p. 69.)

De leesstof bestuderen  
Bestudeer ‘President Joseph F. Smith’ en maak twee van de
volgende opgaven (A–D). 

Geef een overzicht van het leven van
president Smith

Bestudeer het leven en presidentschap van Joseph F. Smith en
noteer hoe oud hij was bij de volgende gebeurtenissen: 

1. Zijn vader, Hyrum Smith, zat in de gevangenis van
Liberty. (Zie ook de inleiding van LV 121.) 

2. Zijn vader en zijn oom, de profeet Joseph Smith, werden
vermoord. (Zie ook LV 135:1.) 

3. Hij reed een ossenwagen naar de Salt Lake Valley.

4. Hij liet zich dopen door president Heber C. Kimball.

5. Zijn moeder stierf.

6. Hij ging voor het eerst op zending.

7. Hij werd tot apostel geordend.

8. Hij trouwde met zijn eerste vrouw.

9. Officiële verklaring 1 werd door de kerk geaccepteerd.

10. Hij ontving het visioen dat in Leer en Verbonden 138 staat
opgetekend. 

11. Hij stierf.

Zoek voorbeelden

President Joseph F. Smith heeft geschreven: ‘Heilige der
laatste dagen zijn vereist opoffering van wereldse doelen en
pleziertjes; het vereist trouw, een sterk karakter, liefde voor
de waarheid, onkreukbaarheid ten aanzien van de beginselen
en een vurig verlangen om de waarheid triomferend voort
te zien gaan.’ (‘Principle, Not Popularity’, Improvement Era,
Juli 1906, p. 733.) Geef drie voorbeelden uit zijn leven die
aantonen dat hij een oprechte heilige der laatste dagen was.

Maak een lijst

Noteer aan de hand van het overzicht van het leven en het
presidentschap van president Joseph F. Smith (p. 186)
wanneer het seminarie voor het eerst georganiseerd werd,

C

B

A

wanneer de kerk begon met de scouting en wanneer
de gezinsavond werd geïntroduceerd. Schrijf op hoe al die
programma’s een hulpmiddel zijn voor gezinnen en
afzonderlijke personen om de verleidingen in de wereld van
vandaag te weerstaan en te vermijden. 

Het eerste schooltijdseminarie van de kerk ging van start in
het Granite Seminary in Salt Lake City.

Overdenk zijn leringen

Neem de leringen van president Joseph F. Smith in de alinea’s
9–37 nog eens door en beantwoord de volgende vragen: 

1. Wie sprak in Leer en Verbonden 25:1 tot Emma Smith –
onze hemelse Vader of Jezus Christus? 

2. Welke door God gegeven verschillen bestaan er tussen de
mens en alle vormen van dierlijk leven?

3. Zullen kleine kinderen die sterven opstaan als kleine
kinderen of als volwassenen? 

4. Welke zegeningen worden er beloofd als we gezinsavond
houden? 

5. Waarom is je jeugd een belangrijk onderdeel van het leven,
en hoe kun je die verknoeien?

‘President Joseph F. Smith kreeg een heerlijke openbaring
omtrent het werk van de rechtvaardigen in de geesten-
wereld. Op 3 oktober 1918 zat president Smith na te
denken over de verzoening van Jezus Christus, deed zijn
bijbel open en las in 1 Petrus 3:18–20 en 4:6 dat de
Heiland het evangelie verkondigde aan de geesten in de
gevangenis. Terwijl hij over die teksten mediteerde,
rustte de Geest van de Heer op hem, en in een visioen zag
hij de “scharen der doden” die zich in de geestenwereld 

Leer en Verbonden 138
Visioen van de verlossing 

van de doden

D
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bevonden. Hij zag hoe de
Heiland daar verscheen en het
evangelie aan de rechtvaar-
digen verkondigde. Hem werd
getoond dat de Heer anderen
gemachtigd had om dat verkon-
digingswerk voort te zetten
en dat de getrouwe ouderlingen
in de huidige bedeling na dit
leven ook tot de doden zouden
prediken. Zo kunnen alle doden
verlost worden.

‘Dit “Visioen van de verlossing der doden” werd door
president Smith voorgelegd aan het Eerste Presidium
en de Twaalf, die deze openbaring met algemene stemmen
aanvaardden. In 1976 is deze openbaring officieel toege-
voegd aan de standaardwerken van de kerk en kort daarna
aangewezen als afdeling 138 in de Leer en Verbonden.’
(De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden,
p. 493.)

De Schriften bestuderen  
Bestudeer Leer en Verbonden 138 en maak twee van de
volgende opgaven (A–C). 

Schrijf een brief

Stel, het is oktober 1918 en je schrijft aan een vriend welke
gebeurtenissen er met het visioen van president Joseph F.
Smith samenhangen. Beschrijf ook in een alinea wat president
Smith voor en tijdens het visioen deed, geef een korte samen-
vatting van het visioen en van wat er in Leer en Verbonden
138:1–6, 11, 28–29 staat over de voorbereiding op het ontvan-
gen van openbaring van God.

Wat kwam president Smith te weten?

Beantwoord de volgende vragen aan de hand van Leer en
Verbonden 138: 

1. Waar ging Jezus volgens 1 Petrus 3:18–20 and 4:6 (zie
LV 138:7–10) tussen zijn dood en zijn opstanding heen?

2. Wat kunnen we in Leer en Verbonden 138:11–22 nog meer
te weten komen over degenen die de Heiland wel en
degenen die Hij niet bezocht heeft?

3. Wat vroeg president Smith zich af in verband met het
bezoek van Jezus aan de geestenwereld? Welk antwoord
kreeg hij? (Zie vss. 25–37.)

4. Wat kwam president Smith te weten over het belang van
tempels? (Zie vss. 50–60.) 

Een grote samenkomst der
rechtvaardigen

1. Noteer aan de hand van Leer en Verbonden 138:38–52 de
namen van mensen die waren gestorven en die president
Smith in de geestenwereld zag. Leg uit wat er met hen
gebeurde.

C

B

A

2. Noteer aan de hand van de verzen 53–56 de namen van
mensen uit de geschiedenis van der kerk die president
Smith in de geestenwereld zag en schrijf op wat president
Smith daarbij zag.

3. Noteer de namen van nog vijf ander mensen die zich
volgens jou onder de ‘ontelbare schare’ konden bevinden.
(Zie vss. 39 en 49.) 

4. Noteer woorden en zinsdelen waarmee de mensen in de
verzen 38–56 beschreven worden, en noteer hoe jij meer op
hen kunt gaan lijken. 

President James E. Faust, raadgever in het Eerste
Presidium, heeft gezegd: ‘Heber J. Grant was de eerste
president van de kerk die ik mocht ontmoeten. Hij was
echt een groot man. Wij bewonderden hem omdat een
deel van zijn kracht bestond uit zijn vaste besluit zich te
beheersen.’ President Faust heeft ook verteld dat Heber J.
Grant als jongeman geen honkbal kon gooien, een slecht
handschrift had en niet zuiver kon zingen. ‘Door zijn hele
leven te oefenen is hij iets vooruitgegaan in zingen maar
nooit zoveel als in honkbal en schrijven. President Grant
had een lievelingscitaat van Ralph Waldo Emerson als
leidraad: “Datgene waarin we volharden, gaat ons steeds
gemakkelijker af, niet omdat de aard van de zaak anders is

President 
Heber J. Grant

Vastbesloten om 
de Heer te dienen
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geworden, maar omdat ons vermogen om het te doen
toegenomen is.”’ (Liahona, juli 2000, pp. 54–55.)
Zijn vastbeslotenheid om zich te verbeteren was een zegen
in het leven van president Grant.

Ouderling John Longden heeft als assistent van het
Quorum der Twaalf Apostelen over een ervaring verteld
die hij van ouderling Clifford E. Young, ook assistent
van het Quorum der Twaalf, had gehoord: ‘Drie of vier
weken voordat [president Grant] overleed, bezocht broeder
Young hem thuis. President Grant sprak toen het vol-
gende gebed uit: “O God, zegen me dat ik mijn getuigenis
niet zal kwijtraken en [dat ik] getrouw tot het einde
zal blijven!”’ (Conference Report, oktober 1958, p. 70.)

ZIJN LEVEN (1856–1945)

1856 Op 22 november in Salt Lake 
City geboren, als zoon van 
Jedediah Morgan Grant en 
Rachel Ridgeway Ivans Grant. 
Zijn vader, die raadgever 
van president Brigham 
Young was, overleed 
negen dagen later.

1872 16 jaar, maakte zijn voort-
gezet onderwijs af en begon 
een carrière in het bankwezen en de zakenwereld 

1877 20 jaar, op 1 november met Lucy Stringham
getrouwd; zij overleed in 1893

1880 23 jaar, als ringpresident geroepen
1882 25 jaar, tot apostel geordend door president

George Q. Cannon, raadgever in het Eerste
Presidium

1883–1884 26–27 jaar, op zending onder de indianen
1901–1906 43–48 jaar, president van het eerste zendings-

gebied in Japan, vervolgens president van
de zendingsgebieden Groot-Brittannië en Europa

1916 60 jaar, tot president van het Quorum der Twaalf
Apostelen aangesteld

1918 62 jaar, na de dood van president Joseph F. Smith
president van de kerk geworden

1945 88 jaar, op 14 mei in Salt Lake City overleden

ZIJN PRESIDENTSCHAP (1918–1945)

1919, 1923, 1927 Wijdt tempels in Hawaii, Alberta en 
Arizona in

1924 De eerste radio-uitzending van de algemene
conferentie

1925 Organiseert het eerste zendingsgebied in 
Zuid-Amerika

1926 Organiseert het instituut voor godsdienstonderwijs
1930 Het honderdjarig bestaan van de kerk gevierd

(er waren ongeveer 670 duizend leden)
1936 Organiseert het welzijnsprogramma van de kerk
1941–1944 Eerste programma’s voor de leden van de kerk in

militaire dienst tijdens de Tweede Wereldoorlog

Het leven van president Heber J. Grant
1. ‘Kort voordat president Joseph F. Smith in november 1918
overleed, nam hij Heber J. Grant, die toen president van
de Twaalf was, bij de hand en zei: “De Heer zegene je, m’n
jongen, de Heer zegene je; je hebt een belangrijke taak.
Onthoud altijd dat dit het werk van de Heer is, en niet van
mensen. De Heer is groter dan wie ook. Hij weet wie Hij als
leider van zijn kerk wil hebben, en Hij vergist Zich nooit.”
[‘Editorial’, Improvement Era, november 1936, p. 692.] Heber
J. Grant werd op 62-jarige leeftijd de zevende president van
de kerk, nadat hij sinds 1882 apostel was geweest.

2. ‘Als jongeman en tijdens zijn hele leven toonde Heber een
ongebruikelijke vastbeslotenheid om zijn doelen te bereiken.
Hij was enig kind en werd opgevoed door zijn moeder,
die weduwe was. Daardoor was hij enigszins afgesloten van
de dingen die jongens van zijn leeftijd deden. Toen hij een
proefwedstrijd speelde bij een honkbalteam werd hij geplaagd
vanwege zijn onhandigheid en zijn onbekwaamheid, en werd
hij niet tot het team toegelaten. Hij liet zich niet ontmoedigen,
maar oefende vele uren in het werpen van de bal en werd
later lid van een ander team dat diverse keren plaatselijk
kampioen werd.

3. ‘Toen hij jong was, wilde hij boekhouder worden toen hij
erachter kwam dat het veel meer zou opbrengen dan het
baantje van schoenpoetser dat hij toen had. In die tijd moest
een boekhouder goed kunnen schrijven, maar zijn hand-
schrift was zo slecht dat twee van zijn vrienden het hanen-
poten noemden. Ook nu liet hij zich niet ontmoedigen, maar
besteedde vele uren aan het verbeteren van zijn handschrift.
Hij werd heel bekend omdat hij zo prachtig kon schrijven,
gaf daarin later zelfs les aan de universiteit, en hij kreeg vaak
het verzoek om belangrijke documenten te schrijven. Hij was
een groot voorbeeld voor veel mensen die zagen dat hij
vastbesloten was zijn uiterste best te doen in de dienst van
de Heer en zijn naasten.

4. ‘President Grant was een verstandig en succesvol zaken-
man wiens vaardigheden hem in staat stelden de kerk door
een wereldwijde financiële depressie heen te helpen en door
de persoonlijke moeilijkheden die daarvan het gevolg waren.
Hij geloofde vast in zelfredzaamheid en in vertrouwen op
de Heer en op zijn eigen harde werken, en niet op de regering.
Met het geld dat hij verdiende heeft hij veel mensen geholpen.
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5. ‘In de jaren dertig hadden de heiligen, net als veel andere
mensen in de wereld, tijdens de grote economische malaise te
kampen met werkloosheid en armoede. In 1936 kreeg president
Grant een openbaring van de Heer en stelde als gevolg daar-
van het welzijnsprogramma van de kerk in om de armen bij
te staan en alle leden zelfredzaam te laten worden. Over dit
programma zei het Eerste Presidium: “Ons eerste doel was
om, voor zover mogelijk, een systeem op te zetten waardoor
met de vloek van werkloosheid en uitkeringen zou worden
afgerekend, en waardoor onze mensen weer onafhankelijk,
bedrijvig en spaarzaam zouden worden en weer zelfrespect
zouden krijgen. De kerk stelt zich ten doel de mensen te helpen
zichzelf te helpen. Werk moet weer worden gezien als het
leidende beginsel in het leven van de leden van de kerk.” [Het
Eerste Presidium, Conference Report, oktober 1936, p. 3.]

6. ‘[Ouderling Albert E. Bowen, die lid van het Quorum
der Twaalf Apostelen was,] heeft nadrukkelijk gezegd:
“Het werkelijke doel van het welzijnsprogramma op langere
termijn is bij de leden van de kerk die hoedanigheid ont-
wikkelen, zowel bij degenen die geven als bij degenen die
ontvangen, waardoor alle kwaliteiten die in hen verborgen
liggen naar boven komen, waardoor de latente rijkdom
van de geest tot bloei komt en vruchten gaat afwerpen.”
[The Church Welfare Plan (Gospel Doctrine Course of Study,
1946), p. 44.]

7. ‘In 1936 werd een algemeen welzijnscomité opgericht om
toezicht te houden op de welzijnsactiviteiten in de kerk.
Harold B. Lee, president van de ring Pioneer, werd aangesteld
tot directeur van het comité. Later werd Deseret Industries
opgericht om werklozen en gehandicapten te helpen, en er
werden landbouw- en productieprojecten opgestart om
de armen te helpen. Het welzijnsprogramma is ook nu nog
duizenden mensen tot zegen, zowel leden van de kerk als
anderen in de hele wereld die in behoeftige omstandigheden
verkeren. [Voor meer informatie: zie Glen L. Rudd,
Pure Religion: The Story of Church Welfare Since 1930 (1995).]

8. ‘Terwijl het zendingswerk in versneld tempo werd voort-
gezet, was president Grant behulpzaam bij een ongewone
bekering. Vincenzo di Francesca, een Italiaanse predikant, liep
in de stad New York naar zijn kerkgebouw toen hij in een
vuilnisvat een boek zonder omslag zag liggen. Hij pakte het
boek, sloeg de bladzijden om, en zag voor het eerst de namen
Nephi, Mosiah, Alma en Moroni. Hij kreeg de behoefte om
het boek te lezen hoewel hij niet eens de titel wist of waar het
vandaan kwam, en hij bad of het waar was. Naar zijn zeggen
kreeg hij toen “een blij gevoel, alsof ik iets kostbaars en
buitengewoons had gevonden; het gaf me troost in mijn hart
en een vreugde die met geen pen te beschrijven was.” Hij
begon de beginselen van het boek aan de leden van zijn kerk
te onderwijzen. Zijn kerkleiders gaven hem daarvoor een
standje en gelastten hem zelfs het boek te verbranden, wat hij
weigerde.

9. ‘Later ging hij terug naar Italië, waar hij in 1930 tot de ont-
dekking kwam dat het boek door De Kerk van Jezus Christus
van de Heiligen der Laatste dagen werd uitgegeven. Hij
schreef een brief aan de kerk in Utah die naar president Grant
werd doorgestuurd. President Grant stuurde hem een
Italiaans exemplaar van het Boek van Mormon en gaf zijn
naam door aan de president van het zendingsgebied Europa.
Door de problemen van de oorlog kon Vincenzo vele jaren
lang niet gedoopt worden, maar op 18 januari 1951 werd hij
eindelijk lid van de kerk, de eerste persoon op het eiland
Sicilië die zich liet dopen. Vijf jaar later ontving hij zijn begif-
tiging in de Zwitserse tempel. [Zie Vincenzo di Francesca,
‘I Will Not Burn the Book!’, Ensign, januari 1988, p. 18.]

10. ‘Op 6 mei 1922 wijdde
president Grant het eerste
radiostation van de kerk in.
Twee jaar later maakte het
station een begin met de
uitzending van algemene
conferenties, waardoor veel
meer leden van de kerk in
staat werden gesteld om de
boodschap van de algemene
autoriteiten te beluisteren.

Niet lang daarna, in juli 1929, ging voor het eerst het pro-
gramma van het Tabernakelkoor, Music and the Spoken Word,
de lucht in, een wekelijkse uitzending met inspirerende
muziek en een gesproken boodschap. Dat programma wordt
nog steeds elke week uitgezonden.

11. ‘President Grant stierf op 14 mei 1945. Hij was 27 jaar lang
president van de kerk geweest, een ambtsperiode die in
aantal jaren alleen door die van Brigham Young overtroffen
werd.’ (Ons erfgoed, pp. 107–110.)

De leringen en het getuigenis van 
Heber J. Grant
12. In 1925 hebben president Heber J. Grant en zijn raadgevers
in het Eerste Presidium de volgende verklaring over gokken
afgelegd: ‘De kerk was en is onveranderlijk tegen gokken, in
wat voor vorm dan ook. De kerk is tegen alle kansspelen,
beroepen of bedrijven die geld van iemand aannemen zonder
daar iets waardevols voor terug te geven. De kerk is tegen
alle praktijken die roekeloze speculatie aanmoedigen, en
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vooral tegen alles waardoor de hoge
morele normen van de leden van de

kerk en onze samenleving onteerd
of verzwakt kunnen worden.’
(Geciteerd in ‘Gambling’,
Improvement Era, september 1926,
p. 1100.)

13. Tijdens de Tweede Wereld-
oorlog moesten veel leden van de

kerk in militaire dienst. Sommigen
moesten zelfs tegen elkaar strijden.

Tijdens de algemene conferentie van april
1942 hebben president Heber J. Grant en zijn raadgevers in
het Eerste Presidium het volgende gezegd:

14. ‘Het evangelie van Christus is een evangelie van liefde en
vrede, van geduld en lankmoedigheid, van verdraagzaam-
heid en vergevensgezindheid, van vriendelijkheid en goede
daden, van naastenliefde en broederliefde. (. . .)

15. ‘Er is geen plaats voor haat in de ziel van de rechtschapen
mens. (. . .)

16. ‘(. . .) Haat is van Satan afkomstig; liefde komt bij God
vandaan. Wij moeten allemaal haat uit ons hart verwijderen,
en het niet meer binnenlaten. (. . .)

17. ‘De kerk heeft zich honderd jaar door de volgende begin-
selen laten leiden: [Ze citeren Leer en Verbonden 134:1–6, 8.]

18. ‘Gehoorzaam aan deze beginselen hebben de leden van
de kerk altijd het gevoel gehad dat ze verplicht zijn hun land
te verdedigen als ze opgeroepen werden. (. . .)

19. ‘(. . .) In de huidige oorlog zijn rechtschapen leden van
de kerk aan beide zijden van het conflict voor hun land
gesneuveld, sommigen bijzonder heldhaftig. Onze leden
hebben daarbij hun land trouw gediend, gehoorzaam aan
de beginselen die we zojuist hebben gelezen. (. . .)

20. ‘(. . .) Als de mannen van de kerk onder de grondwet, en
gehoorzaam aan de beginselen [in Leer en Verbonden 98:4–7],
in het leger moeten dienen, is het hun burgerplicht om
aan die oproep gehoor te geven. Als zij gehoor geven aan die
oproep en gehoorzaam zijn aan de mensen die boven hen
gesteld zijn, en een vijand doden, zullen zij geen moordenaar
zijn. (. . .)

21. ‘De hele wereld verkeert in oorlog – de ergste in de
geschiedenis van de wereld. De kerk is een wereldwijde kerk.
Er zijn trouwe leden aan beide zijden van het conflict. Zij zijn
de onschuldige instrumenten van hun land. Zij geloven
allemaal dat zij voor hun gezin, hun vaderland en hun vrij-
heid strijden. Aan beide zijden bidden onze broeders
tot dezelfde God, en in de naam van dezelfde God, om de
overwinning. Beide zijden kunnen geen gelijk hebben;
misschien hebben ze allebei niet helemaal gelijk. God zal op
zijn eigen tijd en op zijn eigen wijze de rechtvaardigheid
van dit conflict beoordelen. (. . .)

22. ‘Tegen onze jongemannen die in dienst gaan, ongeacht
wie of waar zij dienen, zeggen wij: leef rein, onderhoud de
geboden van de Heer, bid voortdurend tot Hem om je in
waarheid en rechtschapenheid te behouden, leef na wat je
bidt, en wat er dan ook zal gebeuren, de Heer zal bij je zijn en

er zal niets met je gebeuren dat niet ter ere en glorie van
God zal zijn en voor je eigen heil en verhoging.’ (Conference
Report, april 1942, pp. 90–91, 93–96.)

23. ‘Ik geef u mijn getuigenis dat God leeft, dat Jezus de
Christus is en dat Joseph Smith een profeet van God was en
is. (. . .) Hoe weet ik dat? Dat weet ik zo zeker als ik weet dat
ik vanavond voor u sta. Ik ken hitte en kou; ik ken vreugde
en verdriet; en ik getuig tot u dat God in tijden van verdriet,
tegenspoed en dood mijn gebeden heeft gehoord en beant-
woord, en ik weet dat Hij leeft. Ik geef u mijn getuigenis.’
(‘Farewell Address of Apostle Heber J. Grant’, Improvement
Era, juli 1901, p. 691.)

De leesstof bestuderen  
Bestudeer ‘President Heber J. Grant’ en maak de opgaven A
en B.

Twee doelen stellen

1. Bestudeer de alinea’s 1–11 en noteer vijf prestaties van
president Heber J. Grant die je belangrijk vindt.

2. Schrijf een korte alinea over de manier waarop hij volgens
jou in staat was om die prestaties te verrichten en over de
moeilijkheden die hij daarbij moest overwinnen.

3. Schrijf twee doelen op die jij ook zou willen bereiken en
beschrijf de moeilijkheden die je daarvoor misschien
moet overwinnen. Leg uit hoe je je doel wilt bereiken en
hoe lang je ervoor nodig denkt te hebben.

Leidraad voor belangrijke beslissingen

Lees de volgende situaties voor en stel vast welke lering of
welk getuigenis van president Heber J. Grant het best van
toepassing is. Leg ook in het kort uit wat de persoon in iedere
situatie zou moeten doen en waarom.

1. De beste vriendin van Olga is onlangs tijdens een auto-
ongeluk overleden. Ze is boos en vraagt zich af of er wel
een God bestaat.

2. Johan wil aan de loterij meedoen om een miljoen te kunnen
winnen. Hij kan het geld goed gebruiken.

3. Sjaak zit tijdens de oorlog in het leger. Hij is bang dat hij
misschien soldaten van de vijand moet doden.

4. Marja kan maar geen baan vinden. Ze besluit dat het
gemakkelijker is om een uitkering aan te vragen dan te
werken.

B

A
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President Thomas S. Monson, raadgever in het Eerste
Presidium, heeft het volgende verhaal over president
George Albert Smith verteld: ‘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 in 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 van de kou te lijden.
Een slanke man met een verzorgde baard bleef bij de ploeg
staan en vroeg aan de werker: “Waar is je jas? Je hebt
wel wat meer nodig dan die trui op een ochtend als deze.”
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 Street. 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.)

ZIJN LEVEN (1870–1951)

1870 Op 4 april in Salt Lake 
City geboren, als zoon 
van John Henry Smith 
en Sarah Farr Smith 

1891 21 jaar, op zending in 
Zuid-Utah

1892 22 jaar, met Lucy Emily 
Woodruff getrouwd; 
zij overleed in 1937

1892–1894 22–24 jaar, samen met zijn 
vrouw Lucy op zending in de zuidoostelijke staten
van Amerika

1903 33 jaar, door president Joseph F. Smith tot apostel
geordend

1919–1921 49–51 jaar, president van het zendingsgebied
Europa

President 
George Albert Smith

Een edele dienstknecht

Het leven van president George Albert Smith
1. ‘George Albert Smith volgde Heber J. Grant op als presi-
dent van de kerk. President Smith was een levend voorbeeld
van het geluk dat voortkomt uit het naleven van het evan-
gelie. Hij getuigde: “Alle geluk en alle vreugde die die naam
verdienen, zijn het gevolg van het onderhouden van de
geboden Gods en van het opvolgen van zijn advies en raad.”

2. ‘Gehoorzaamheid aan Gods geboden en aan de raad van de
kerkleiders is generaties lang het rechtschapen patroon
geweest waarnaar de familieleden van president Smith hun
leven gericht hebben. Hij werd vernoemd naar zijn groot-
vader van vaders kant, George A. Smith, een neef van de
profeet Joseph Smith, en raadgever van president Brigham
Young. De vader van George Albert, John Henry Smith, was
raadgever in het Eerste Presidium onder Joseph F. Smith.
Toen George Albert Smith 33 was, werd hij geroepen in het
Quorum der Twaalf. Van 1903 tot 1910 zaten John Henry en
George Albert allebei in het Quorum der Twaalf, de enige
keer in deze bedeling dat een vader en een zoon tegelijkertijd
in dat quorum zaten.

1921 51 jaar, tot leider van het jongemannen-
programma van de kerk aangesteld

1943 73 jaar, tot president van het Quorum der Twaalf
Apostelen aangesteld

1945 75 jaar, na de dood van president Heber J. Grant
president van de kerk geworden

1951 81 jaar, op 4 april (op zijn verjaardag) in Salt Lake
City overleden

ZIJN PRESIDENTSCHAP (1945–1951)

1945 Stuurt voor het eerst zendelingen naar ver-
schillende delen in de wereld waar ze door
de Tweede Wereldoorlog eerst niet naar toe
konden; tempel in Idaho Falls (Idaho) ingewijd 

1946 Stuurt voedsel en andere goederen naar de
heiligen in Europa, die door de Tweede Wereld-
oorlog behoeftig waren

1950 Begin van het ochtendseminarie
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3. ‘De 42 jaar waarin George Albert Smith deel uitmaakte van
het Quorum der Twaalf waren vol edel dienstbetoon, ondanks
de perioden waarin zijn gezondheid te wensen overliet. Zijn
ogen raakten beschadigd door de zon toen hij het toezicht had
op de spoorlijn in het zuiden van Utah, en ondanks een
operatie werd hij bijna blind. Toenemende druk en aanslagen
op zijn tijd verzwakten zijn broze lichaam, en in 1909 bezweek
hij door uitputting. Het voorschrift van de dokter dat hij
volledig rust moest houden, vrat aan zijn zelfvertrouwen,
veroorzaakte een gevoel van nutteloosheid, en verergerde zijn
stress.

4. ‘In die moeilijke tijd had George een droom waarin hij een
prachtig bos dichtbij een groot meer zag. Nadat hij een stuk
door het bos gelopen had, zag hij zijn geliefde grootvader,
George A. Smith, naar zich toekomen. George holde naar hem
toe, maar toen zijn grootvader dichterbij gekomen was,
stond hij stil en zei: “Ik zou graag willen weten wat je met
mijn naam hebt gedaan.” George zag zijn leven aan zich
voorbijgaan en nederig antwoordde hij: “Ik heb nooit iets met
uw naam gedaan waarvoor u zich hoeft te schamen.” Door
die droom verbeterde de weerstand van Georges geest en
lichaam, en kon hij al gauw weer aan het werk. Later heeft hij
die ervaring vaak een belangrijk keerpunt in zijn leven
genoemd. [George Albert Smith, Sharing the Gospel with
Others, Preston Nibley (1948), pp. 110–112.]

5. ‘Gedurende de ambtsperiode van George Albert Smith,
van 1945 tot 1951, werd het miljoenste lid van de kerk inge-
schreven, de tempel in Idaho Falls (Idaho) werd ingewijd,
en het zendingswerk werd na de Tweede Wereldoorlog
hervat.

6. ‘Ook werden pogingen in het werk gesteld om de Europese
heiligen te helpen die als gevolg van de oorlog in armoede
vervallen waren. Kerkleden in de Verenigde Staten werden
aangespoord om kleding en andere gebruiksartikelen
te geven. President Smith had een onderhoud met Harry S.
Truman, de president van de Verenigde Staten, om toe-
stemming te vragen voor de verzending van het ingeza-
melde voedsel, de kleding en het beddengoed naar Europa.
President Smith beschreef die ontmoeting als volgt:

President George Albert Smith; president van de Verenigde Staten: Harry S.
Truman; en Herbert Maw, gouverneur van Utah

7. ‘President Truman zei: “Waarom willen jullie dat naar hen
verschepen? Hun geld is niets waard.”

8. ‘Ik zei: “Wij willen hun geld niet.” Hij keek me aan en zei:
“U wilt toch niet zeggen dat u het aan hen geeft?”

9. ‘Ik zei: “Natuurlijk geven we het hun. Het zijn onze broe-
ders en zusters en ze verkeren in nood. God heeft ons
gezegend met meer dan we nodig hebben, en we versturen
het graag als we de medewerking van de regering kunnen
krijgen.”

10. ‘Hij zei: “U bent aan het goede adres,” en hij voegde eraan
toe: “het zal ons een genoegen zijn u te helpen met alles
wat in ons vermogen ligt.” [Conference Report, oktober 1947,
pp. 5–6.]

11. ‘Terwijl de giften
in Utah gesorteerd en
ingepakt werden om
verscheept te worden,
kwam president Smith
een kijkje nemen bij de
voorbereidingen. Tranen
stroomden over zijn
gezicht toen hij zag wat

een grote hoeveelheid goederen er zo edelmoedig geschonken
was. Na een korte tijd trok hij zijn nieuwe overjas uit en zei:
“Stuur deze alstublieft ook mee.” Hoewel diverse mensen om
hem heen zeiden dat hij zijn jas op die koude winterse dag
zelf nodig had, stond hij erop dat hij werd meegestuurd. [Zie
Rudd, Pure Religion, p. 248.]

12. ‘Ouderling Ezra Taft Benson van het Quorum der Twaalf
kreeg de opdracht om de zendingsgebieden in Europa te
heropenen, op de distributie van de hulpgoederen toe te zien
en in de geestelijke behoeften van de heiligen te voorzien.
Een van de eerste bezoeken die ouderling Benson aflegde,
was aan een conferentie van heiligen in Karlsruhe, een Duitse
stad aan de Rijn. Ouderling Benson vertelde over die
gebeurtenis:

13. ‘“Uiteindelijk vonden we de plek waar de bijeenkomst
werd gehouden: in een gedeeltelijk gebombardeerd gebouw
tussen andere huizen in. De bijeenkomst was ongeveer
twee uur geleden begonnen en de heiligen hadden op ons
zitten wachten in de hoop dat we zouden komen, omdat
het gerucht de ronde deed dat we de conferentie misschien
zouden bijwonen. En toen we het podium opkwamen,
zag ik voor het eerst in mijn leven een hele zaal vol mensen in
tranen, want zij beseften dat er eindelijk vertegenwoordigers
van Zion, zoals zij het noemden, na zes of zeven jaar bij
hen terug waren. Ik keek in hun opgeheven gezichten, bleek
en mager. (. . .) Veel heiligen waren gekleed in lompen,
sommigen waren blootsvoets, maar ik kon het licht van het
geloof in hun ogen zien toen zij getuigenis aflegden van
de goddelijkheid van dit belangrijke werk en uiting gaven aan
hun dankbaarheid voor de zegeningen van de Heer.”
[Conference Report, april 1947, p. 154.]
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14. ‘Tot de vele taken van ouderling Benson behoorde het
toezicht op de distributie van 127 wagonladingen voedings-
middelen, kleding, beddengoed en medicijnen in Europa.
Jaren later, toen president Thomas S. Monson een nieuw
kerkgebouw in Zwickau (Duitsland) inwijdde, kwam er een
oudere broeder met tranen in zijn ogen naar hem toe en vroeg
of hij de groeten wilde doen aan president Ezra Taft Benson.
Hij zei: “Zeg hem dat hij, toen hij ons de voedingsmiddelen
en de kleren van leden van de kerk in Amerika bracht,
mijn leven en dat van veel van mijn broeders en zusters
in mijn geboorteland heeft gered.” [Geciteerd in Gerry Avant,
‘War Divides, but the Gospel Unites’, Church News, 19
augustus 1995, p. 5.]

15. ‘De Nederlandse heiligen kregen de gelegenheid om op-
recht christelijk dienstbetoon te verlenen aan de hongerende
heiligen in Duitsland. De Nederlandse leden hadden in de
oorlog veel te lijden gehad en hadden daarna hulp gekregen
van de kerkleden in de Verenigde Staten. In de lente van 1947
werd hen gevraagd om zelf welzijnsprojecten op te starten,
wat zij vol enthousiasme deden. Ze begonnen met het poten
van aardappelen en verwachtten een grote oogst.

16. ‘In die tijd kwam president Walter Stover van het zen-
dingsgebied Duitsland-Oost naar Nederland en vertelde met
tranen in zijn ogen over de honger en de wanhoop van de
leden van de kerk in Duitsland. President Cornelius Zappey,
de president van het zendingsgebied Nederland, vroeg zijn
leden of zij hun aardappelen aan de Duitsers wilden geven, 

die tijdens de oorlog hun vijand waren geweest. De leden
stemden daar bereidwillig mee in en begonnen hun aard-
appeloogst met toenemende belangstelling tegemoet te zien.
De oogst was veel groter dan wie dan ook verwacht had,
en de Nederlandse heiligen konden 75 000 kilo aardappelen
naar hun broeders en zusters in Duitsland sturen. Een jaar
later stuurden de Nederlandse heiligen 90 000 kilo aard-
appelen en 9 000 kilo haring naar de heiligen in Duitsland.
[Voor meer informatie: zie Rudd, Pure Religion, pp. 254–261.]

17. ‘De overmaat aan christelijke liefde die deze heiligen
tentoonspreidden, was typerend voor president George
Albert Smith, die de liefde van Christus in buitengewone
mate uitstraalde. Hij zei: “Ik kan u zeggen, broeders en
zusters, dat de gelukkigste mensen op deze wereld diegenen
zijn die hun naasten liefhebben als zichzelf en die hun

dankbaarheid voor Gods zegeningen tonen door hun manier
van leven.” [Conference Report, april 1949, p. 10.]’
(Ons erfgoed, pp. 110–114.)

De leringen en het getuigenis van
George Albert Smith
18. ‘Als kind herkende ik, of dacht ik, dat de geboden van de
Heer zijn wetten en regels waren om mij te leiden. Ik dacht
dat ik aan de ongehoorzaamheid aan deze wetten kon her-
kennen dat er straf zou volgen, en 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
meteen 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, (. . .) en wat eerst
de harde wet voor mij was, is nu het liefdevolle, tedere advies
van een alwetende Vader.’ (Conference Report, oktober 1911,
pp. 43–44; zie ook Mosiah 2:41.)

19. ‘Een van de mooiste kenmerken van het evangelie van
Jezus Christus is volgens mij dat wij allemaal op een gemeen-
schappelijk niveau worden gebracht. Het is niet noodzakelijk
om ringpresident of lid van het Quorum der Twaalf Aposte-
len te zijn om een hoge plaats in het celestiale koninkrijk
te verdienen. Het nederigste lid van de kerk zal, als hij de
geboden van God onderhoudt, net zoveel verhoging ont-
vangen als ieder ander in het celestiale koninkrijk. Het mooie
van het evangelie van Jezus Christus is dat we allemaal gelijk
zijn als we de geboden van God onderhouden. Als we de
wetten van de kerk naleven, hebben we evenveel kans op de
verhoging.’ (Conference Report, oktober 1933, p. 25.)

20. ‘Mijn grootvader [apostel
George A. Smith] zei thuis altijd:
“Er is een duidelijke scheidingslijn
tussen het gebied van de Heer en
het gebied van de duivel. Als je aan
de kant van de Heer blijft, zul je
door Hem beïnvloed worden en
niet het verlangen krijgen om het
verkeerde te doen; maar als je

je ook maar een centimeter aan de kant van de duivel begeeft,
kom je in de macht van de verleider; en als hij succesvol is,
zul je niet in staat zijn om op de juiste wijze te denken of te
redeneren, omdat je de Geest van de Heer kwijt bent.”

21. ‘Als ik soms in verleiding kom, vraag ik me af: “Aan welke
kant van de scheidingslijn bevind ik me?” Als ik vastbesloten
ben om aan de kant van de Heer te zijn, doe ik altijd wat
goed is. Dus als er verleidingen op ons pad komen, moeten
we met een gebed in ons hart over het probleem nadenken.
Dan zal de Geest van de Heer ons in staat stellen om de juiste
beslissing te nemen. Alleen aan de kant van de Heer zijn we
veilig.

22. ‘Als je gelukkig wilt zijn, vergeet dan niet dat al het ware
geluk aan de kant van de Heer te vinden is en alle verdriet en
teleurstellingen aan de kant van de duivel.’ (Sharing the Gospel
with Others, Preston Nibley (1948), pp. 42–43.)
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23. ‘We kunnen andere mensen niet dwingen, maar we
kunnen ze misschien met liefde overhalen om het goede te
doen en rechtschapen te leven.’ (Geciteerd door ouderling
Arwell L. Pierce, voormalig president van het zendingsgebied
Mexico, Conference Report, april 1951, p. 114.)

24. ‘Ik kan me nog herinneren dat
een man na een lang gesprek zei:
“Nou, dan is uw kerk net zo goed
als alle andere kerken.” Ik neem
aan dat het als groot compliment
bedoeld was, maar ik zei tegen
hem: “Als de kerk die ik vertegen-
woordig, niet belangrijker voor
de mensheid is dan enige andere
kerk, dan ben ik met een ver-

keerde taak bezig. Wij willen niet de waarheid en deugd die u
bezit wegnemen. We zijn niet op zoek naar fouten of naar
manieren om u te bekritiseren. We zijn hier niet om u te
hekelen omdat u bepaalde dingen niet gedaan hebt; we zijn
hier als uw broeders. We besteden onze tijd en middelen
vrijwillig en zijn naar uw land gekomen met liefde in ons
hart, met het verlangen om goed te doen, om u aan te moe-
digen u van uw zonden te bekeren en u aan te moedigen
om uw deugden te behouden; en we zeggen tot u: ‘Behoud
al het goede, en laat ons u nog meer goeds geven, zodat
u gelukkiger zult zijn en voorbereid zult worden om in de
tegenwoordigheid van onze hemelse Vader terug te keren.’”’
(Sharing the Gospel with Others, pp. 12–13.)

25. ‘Deze dag waarop wij bijeen zijn om te aanbidden, (. . .) de
sabbat, is de recreatiedag van dit grote land geworden – de
dag waarop duizenden de geboden overtreden die God lang
geleden heeft gegeven. Ik ben van mening dat veel verdriet
en problemen in deze wereld zijn terug te voeren tot het feit
dat de sabbat niet wordt geheiligd.’ (Conference Report,
oktober 1935, p. 120.)

26. ‘Na tachtig jaar geleefd
te hebben, veel plaatsen
op de wereld bezocht te
hebben en met veel grote
en goede mensen gespro-
ken te hebben, getuig ik tot
u dat ik nu beter dan ooit
weet dat God leeft; dat
Jezus de Christus is; dat
Joseph Smith een profeet
van de levende God was;

en dat de kerk die hij onder leiding van onze hemelse Vader
heeft georganiseerd, De Kerk van Jezus Christus van
de Heiligen der Laatste Dagen – de kerk die de wildernis is
ingedreven – geleid wordt door de macht en het gezag
van hetzelfde priesterschap dat Petrus, Jakobus en Johannes
op Joseph Smith en Oliver Cowdery bevestigden. Dat weet ik,
zo zeker als ik leef, en ik besef dat het een ernstige zaak is
om dit getuigenis te geven, en dat ik door mijn hemelse Vader
ter verantwoording zal worden geroepen voor alles wat ik
in zijn naam heb verkondigd. Dat ben ik me terdege bewust
en ik weet dat als ik u zou misleiden, ik daarvoor ter verant-
woording zal worden geroepen. Met liefde en genegenheid
in mijn hart voor iedereen geef ik dit getuigenis in de naam
van Jezus Christus, onze Heiland.’ (‘After Eighty Years’,
Improvement Era, april 1950, pp. 263–264.)

De leesstof bestuderen  
Bestudeer ‘President George Albert Smith’ en maak opgaven
A en B.

Wat zou hij antwoorden?

Stel je voor dat je een gesprek met president George Albert
Smith mocht hebben. Als je de alinea’s 1–17 hebt bestudeerd,
schrijf dan op hoe hij de volgende vragen zou beantwoorden:

1. Wat is uw grootste prestatie?

2. Welk familielid heeft veel invloed op u gehad? Waarom?

3. Wat voor hulp aan uw medemens kunt u zich het best
herinneren?

4. Waarom vindt u het belangrijk om liefde uit te stralen en
anderen te helpen?

De leringen toepassen

Kies vijf leringen uit ‘De leringen en het getuigenis van
George Albert Smith’ die je het belangrijkst en het nuttigst
vond. Geef voor iedere lering een hedendaags voorbeeld
dat met behulp van de leringen van president Smith beant-
woord of opgelost kan worden. Leg na iedere situatie
uit hoe de waarheden die president Smith verkondigde een
hulpmiddel zijn om het goede te doen.

B

A
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De wereldwijde kerk
De laatste vijftig jaar van de twintigste eeuw heeft de kerk een
enorme groei doorgemaakt. Onder de vaardige en geïnspi-
reerde leiding van de presidenten van de kerk van David O.
McKay tot en met Gordon B. Hinckley is het zendingswerk
uitgebreid en is het aantal leden uitgegroeid tot meer dan elf
miljoen. Er komen steeds meer tempels, waardoor steeds
meer heiligen en hun voorouders de hoogste verordeningen
kunnen ontvangen. Gods plan gaat daadwerkelijk in ver-
vulling en de kerk komt steeds meer ‘uit het verborgene en
uit de duisternis te voorschijn’ (LV 1:30). President Gordon
B. Hinckley heeft over onze tijd gezegd:

‘Het werk van de Almachtige in de laatste dagen, waarvan de
profeten vanouds hebben gesproken, is aangebroken. Het is
hier. Om onbekende redenen, maar in de wijsheid van God,
zijn wij in deze bijzondere tijd op aarde gekomen. De weten-
schap heeft enorme vooruitgang geboekt. Er is een ware
kennisexplosie gekomen. Dit is het grootste tijdperk van door
de mens verrichte prestaties. (. . .)

‘We staan op het hoogtepunt der eeuwen, onder de indruk
van een groots en plechtig gevoel voor de geschiedenis.
Dit is de laatste bedeling waarop de hele geschiedenis is
gericht. (. . .)

‘Op enig moment in deze voorwaartse golfbeweging zal Jezus
Christus verschijnen en in glorie op aarde regeren. Niemand
weet wanneer dat zal plaatsvinden. Zelfs de engelen in de
hemel weten niet wanneer Hij zal wederkomen. Maar het zal
een welkome dag zijn.’ (Liahona, januari 2000, p. 90.)

Toen David O. McKay in
1898 in Schotland op zen-
ding was, had hij last
van heimwee. Hij zei dat
hij door een stad liep en
‘een onvoltooid gebouw zag
dat een paar meter van
de stoep stond. Boven de
voordeur zat een stenen
boog, ongebruikelijk aan een
woonhuis. Maar nog

ongebruikelijker was de inscriptie in de boog die ik vanaf
de stoep kon zien.

President 
David O. McKay
‘Geen enkel succes weegt 
op tegen falen in het gezin’

‘Ik zei tegen mijn collega: “Dat is vreemd! Ik ga even
kijken wat er staat.” ‘Toen ik dichterbij kwam, kon ik de
woorden lezen, niet alleen de letterlijke inscriptie, maar
het leken wel de woorden van de Persoon voor wie
we aan het werk waren: “Wat u ook doet, doe het goed.”

‘Ik draaide me om en liep bedachtzaam weg, en toen ik
naast mijn collega stond, herhaalde ik de woorden.

‘Dat was die ochtend een boodschap voor mij om mijn
werk als zendeling van De Kerk van Jezus Christus van
de Heiligen der Laatste Dagen goed te doen.’ (Cherished
Experiences from the Writings of President David
O. McKay, Clare Middlemiss [1955], pp. 174–175.)

ZIJN LEVEN (1873–1970)

1873 Op 8 september in Hunts-
ville (Utah) geboren, 
als zoon van David McKay 
en Jennette Evans McKay

1881 8 jaar, op zijn verjaardag 
gedoopt; zijn vader 
was op zending in 
Groot-Brittannië

1897–1899 24–26 jaar, op zending 
in Schotland

1901 27 jaar, op 2 januari met Emma Ray Riggs
getrouwd, zijn vriendin van de universiteit;
zij overleed in 1970

1906 32 jaar, door president Joseph F. Smith tot apostel
geordend

1918–1934 45–61 jaar, president van de zondagsschool
1920–1921 47–48 jaar, wereldreis naar de zendingsgebieden

van de kerk; heeft veel landen toegewijd aan de
prediking van het evangelie

1922–1924 49–51 jaar, president van het zendingsgebied
Europa

1934–1951 61–77 jaar, raadgever van de presidenten Heber J.
Grant en George Albert Smith

1950 77 jaar, tot president van het Quorum der Twaalf
Apostelen aangesteld

1951 77 jaar, na de dood van president George Albert
Smith president van de kerk geworden

1970 96 jaar, op 18 januari in Salt Lake City overleden

ZIJN PRESIDENTSCHAP (1951–1970)

1955–1956 Wijdt de tempels in Zwitserland en Los Angeles
(Californië) in

1958 Opent hogescholen van de kerk in Nieuw-Zeeland
en Hawaii; wijdt tempels in Nieuw-Zeeland en
Londen (Engeland) in; organiseert de eerste ring
buiten Noord-Amerika (in Nieuw-Zeeland)

1964 Wijdt de tempel in Oakland (Californië) in
1966 Organiseert de eerste ring in Zuid-Amerika (in

Brazilië)
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Het leven van president David O. McKay
1. ‘David O. McKay was raadgever van president George
Albert Smith in het Eerste Presidium. In de lente van 1951,
toen het ernaar uitzag dat de gezondheid van president Smith
er iets op vooruit was gegaan, besloten president McKay en
zijn vrouw, Emma Rae, uit Salt Lake City te vertrekken voor
een uitgestelde vakantie in Californië. Ze onderbraken hun
reis in St. George (Utah) om er te overnachten. Toen president
McKay de volgende ochtend vroeg wakker werd, kreeg hij
het duidelijke gevoel dat hij naar de hoofdzetel van de kerk
terug moest keren. Binnen enkele dagen na zijn aankomst in
Salt Lake City kreeg president Smith een hartaanval waaraan
hij op 4 april 1951 overleed. David O. McKay werd toen de
negende president van de kerk.

2. ‘President McKay was goed voorbereid om de kerk te
leiden. Als kind van acht jaar kreeg hij de taak van man des
huizes op zijn schouders toen zijn vader werd geroepen
voor een zending in Groot-Brittannië. Twee van zijn oudere
zusjes waren kort daarvoor overleden, zijn moeder was in
verwachting, en zijn vader vond dat Davids moeder de ver-
antwoordelijkheid voor de boerderij niet alleen kon dragen.
In die omstandigheden zei broeder McKay tegen zijn vrouw:
“Ik kan natuurlijk onmogelijk gaan.” Zuster McKay keek
hem aan en zei: “Natuurlijk wel. Je hoeft je over mij geen
zorgen te maken. David O. en ik redden het best samen!”
[Geciteerd in Llewelyn R. McKay, Home Memories of President
David O. McKay (1956), pp. 5–6.] Het geloof en de toewijding
van zijn ouders legden bij David de kiem van zijn verlangen
om de Heer levenslang te dienen. In 1906, toen hij 32 was,
werd hij geroepen in de Raad der Twaalf, en in die Raad en in
het Eerste Presidium (als raadgever van president Heber J.
Grant en vervolgens van president George Albert Smith) heeft
hij 45 jaar gewerkt voordat hij president van de kerk werd.

3. ‘President McKay werkte een uitgebreid reisschema af en
bezocht leden van de wereldwijd geworden kerk. Hij bezocht
onder andere de heiligen in Groot-Brittannië en in Europa,
Zuid-Afrika, Latijns-Amerika, de eilanden in de Stille Oceaan.
Tijdens zijn verblijf in Europa trof hij voorbereidende
maatregelen voor de bouw van de tempels in Engeland en in
Zwitserland. Vóór het einde van zijn ambtsperiode had hij
bijna de hele wereld bezocht, tot zegen en inspiratie van de
leden van de kerk.

4. ‘President McKay legde opnieuw de nadruk op het
zendingswerk door ieder lid ertoe aan te sporen zich erop toe
te leggen elk jaar minstens één nieuw lid bij de kerk te
brengen. Hij werd beroemd door zijn herhaalde aansporing:
“Ieder lid een zendeling”.

5. ‘In 1952 kregen alle zendelingen in de hele wereld het
eerste officiële zendingsprogramma toegestuurd om de doel-
treffendheid van het zendingswerk te verhogen. Het heette
A Systematic Program for Teaching the Gospel. Het bevatte zeven
zendelingenlessen waarin de nadruk werd gelegd op het
onderwijzen met de Geest; en de aard van de Godheid, het
heilsplan, de afval, de herstelling en het belang van het Boek
van Mormon werden er duidelijk in uitgelegd. Het aantal
mensen dat lid werd van de kerk nam in de hele wereld
enorm toe. In 1961 belegden de kerkleiders de eerste confe-
rentie voor alle zendingspresidenten, waar hun werd
gevraagd hun familieleden aan te sporen hun vrienden en
kennissen te begeleiden en die vervolgens thuis door
de zendelingen te laten onderwijzen. In 1961 werd er een
taaltrainingsprogramma voor nieuwe zendelingen samen-
gesteld, en later werd er een opleidingsinstituut voor
zendelingen opgericht.

6. ‘Tijdens de ambtsperiode van president McKay werd
de aanzet gegeven voor de groei van de kerk in Azië door
kerkleden die in het leger dienden. Een jonge soldaat uit
American Fork (Utah) die in Zuid-Korea gelegerd was,
merkte dat de Amerikaanse soldaten de Koreanen die ze
tegenkwamen van het pad af lieten springen om elkaar
te passeren. Het jonge lid van de kerk ging echter zelf opzij
en liet de Koreanen op het pad lopen. Hij deed ook moeite
om hun namen te leren en begroette ze vriendelijk als hij ze
tegenkwam. Op een dag kwam hij met vijf van zijn vrienden
de kantine binnen. Er stond een lange rij om eten te halen,
dus bleef hij aan een tafel even wachten. Al gauw verscheen
er een Koreaan met een blad eten. De soldaat zei, wijzend
op de ene streep op zijn mouw: “Jij mag mij niet bedienen.
Ik ben maar gewoon soldaat.” De Koreaan antwoordde:
“Ik jou bedienen. Jij bovenste beste christen.” [George
Durrant, ‘No. 1 Christian’, Improvement Era, november 1968,
pp. 82–84.]

7. ‘In 1967 waren de zendelingen en de militairen zo succesvol
geweest in de verkondiging van het evangelie in Korea
dat het Boek van Mormon in het Koreaans vertaald werd,
en al gauw was het land bezaaid met ringen en wijken.

8. ‘De zendelingen hadden ook veel
succes in Japan. Na de Tweede
Wereldoorlog hadden de kerkleden
in Japan jarenlang weinig contact
met vertegenwoordigers van de
kerk. Maar militaire leden van de
kerk die na de oorlog in Japan
gelegerd waren, zorgden er mede

voor dat de kerk in kracht toenam. In 1945 maakten de mili-
tairen die lid waren van de kerk indruk op Tatsui Sato omdat
ze geen thee wilden drinken, en hij stelde vragen die het jaar
daarna leidden tot zijn doop en de doop van diverse van zijn
familieleden. Elliot Richards doopte Tatsui, en Boyd K. Packer,
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een militair die later lid van het Quorum der Twaalf zou
worden, doopte zuster Sato. Veel Japanse mensen hoorden bij
de Sato’s thuis voor het eerst van het herstelde evangelie.
Weldra werden Japanse steden voor het zendingswerk
geopend door zendelingen van de kerk die in de Tweede
Wereldoorlog tegen de Japanners hadden gevochten.

9. ‘Hoewel de aanwezigheid van de kerk op de Filippijnen
ook te danken is aan de inspanningen van onder anderen de
Amerikaanse militairen na de Tweede Wereldoorlog, begon
de kerk daar in 1961 pas echt te groeien. Een jonge Filippijnse
vrouw die geen lid was van de kerk hoorde over het Boek
van Mormon en had diverse ontmoetingen met heiligen der
laatste dagen. Daardoor voelde ze zich gedrongen om
regeringsambtenaren die ze kende, te vragen of zendelingen
van de kerk toestemming konden krijgen om naar de
Filippijnen te komen. De toestemming werd verleend,
en slechts enkele maanden later wijdde ouderling Gordon B.
Hinckley van het Quorum der Twaalf het land opnieuw aan
het zendingswerk toe.

10. ‘Naar aanleiding van de enorme groei van de kerk in
de jaren vijftig kondigde president McKay het coördinatie-
programma van de priesterschap aan. Een comité, met
ouderling Harold B. Lee van het Quorum der Twaalf als
voorzitter, kreeg opdracht om leiding te geven aan een
grondige, gebedvolle studie van alle programma’s van de
kerk om te bezien in hoeverre die beantwoordden aan de
belangrijkste doelen van de kerk. In 1961 kondigde ouderling
Lee, met toestemming van het Eerste Presidium, aan dat
er beleidslijnen zouden worden uitgestippeld om leiding te
geven aan de planning, het schrijven en uitvoeren van alle
onderwijsprogramma’s van de kerk. Vóór die tijd waren veel
van die materialen ontwikkeld door de hulporganisaties
van de kerk. Door deze nieuwe ontwikkeling zou onnodig
dupliceren van programma’s en lessen worden voorkomen,
en in een wereldwijde kerk zou het evangelie effectiever
kunnen worden verkondigd aan leden van alle leeftijden en
van alle nationaliteiten.

11. ‘De kerk bracht nog meer veranderingen aan om alle
programma’s en activiteiten, zoals de welzijnszorg, het
zendingswerk en het familiehistorisch onderzoek, doel-
treffender te coördineren, om de zending van de kerk beter te
verwezenlijken. Het huisonderwijs, dat sedert de tijd van
Joseph Smith onderdeel was geweest van het kerkelijk
programma, kreeg in de jaren zestig opnieuw de nadruk als
een manier om zorg te dragen voor het geestelijk en materieel
welzijn van alle leden van de kerk. Er werden mediatheken
ingericht om het onderwijs te verbeteren, en er werd ook een

opleiding voor leerkrachten in het leven geroepen. In 1971
maakte de kerk een begin met het uitgeven van drie
Engelstalige tijdschriften onder supervisie van de algemene
autoriteiten: de Friend voor kinderen, de New Era voor
jonge mensen, en de Ensign voor volwassenen. Ongeveer
tezelfdertijd bracht de kerk de anderstalige tijdschriften
bij elkaar, die vóór die tijd onafhankelijk van elkaar in ver-
schillende zendingsgebieden werden uitgegeven. Nu wordt
één tijdschrift in vele talen vertaald en over de hele wereld
aan de kerkleden gestuurd.

12. ‘President David O.
McKay had al lange tijd de
nadruk gelegd op het
belang van het gezins-
leven als de bron van
geluk en het beste verweer
tegen de beproevingen en
de verleidingen van deze
tijd. Hij sprak vaak over

zijn liefde voor zijn gezin en de niet aflatende steun die zijn
vrouw, Emma Rae, hem gaf. Tijdens de ambtsperiode van
president McKay werd opnieuw sterk de nadruk gelegd op
de gezinsavond als een manier voor ouders om een betere
relatie met hun kinderen te krijgen en hen de evangelie-
beginselen bij te brengen.

13. ‘De zustershulpvereniging steunde de profeet door te
benadrukken hoe belangrijk het was om het gezin te
versterken. Vanaf het begin in Nauvoo was de zustershulp-
vereniging uitgegroeid tot een wereldwijde vereniging met
honderdduizenden leden, die persoonlijk en in hun gezin
gezegend werden door wat ze door de zustershulpvereniging
leerden en aangedragen kregen. Van 1945 tot 1974 was Belle S.
Spafford algemeen presidente van de zustershulpvereniging,
een bekwaam leidster die ook nationale erkenning kreeg
toen ze van 1968 tot 1970 presidente was van de nationale
vrouwenraad in de Verenigde Staten.

14. ‘President McKay overleed in januari 1970 op 96-jarige
leeftijd. Hij had de kerk bijna twintig jaar lang geleid. In die
periode werd het ledental bijna driemaal groter, en er werd
grote vooruitgang gemaakt met de verkondiging van het
evangelie over de hele wereld.’ (Ons erfgoed, pp. 114–119.)

De leringen en het getuigenis van 
David O. McKay
15. ‘Het gezin is de eerste en belangrijkste plaats waar
kinderen de levenslessen leren: waarheid, eerzaamheid,
deugdzaamheid, zelfbeheersing; de waarde van onderwijs,
eerlijk werken en het doel en voorrecht van het leven. Niets
kan het gezin vervangen in de opvoeding en het onderwijs
van kinderen, en geen enkel succes weegt op tegen falen
in het gezin.’ (Family Home Evening Manual [1968], p. III.)

16. ‘De zaden van een gelukkig huwelijksleven worden in
onze jeugd geplant. Geluk begint niet aan het [huwelijks]altaar;
maar begint tijdens onze jeugd en onze verkeringstijd.’
(Pathways to Happiness, Llewelyn R. McKay [1957], p. 49.)

205

34190_120_BODY.pdf   210 5/20/16   8:03 AM



17. ‘Het hoogste ideaal zijn de 
leringen en vooral het leven
van Jezus van Nazaret, en de
mens die ze naleeft, is waar-
lijk groot en christelijk.

18. ‘Wat wij in ons hart
oprecht van Christus vinden,
bepaalt wie we zijn, en ook
hoe we zullen handelen.’
(Conference Report, april
1951, blz. 93.)

19. ‘Een goed mormoons gezin
is een gezin waar Christus
graag zou binnenkomen om
te verblijven en te rusten.’
(Gospel Ideals [1953], p. 169.)

20. ‘Wie zaken, ontspanning of een aanvullend inkomen
belangrijker vindt dan het gezin, begint aan het verval van
zijn ziel. Als de club of vereniging belangrijker is dan het
gezin moet de man beschaamd belijden dat hij niet voldoet
aan de belangrijkste opdracht in zijn leven en niet geslaagd is
voor de uiteindelijke test van ware mannelijkheid.

21. ‘Het armzaligste kot waarin liefde heerst onder de
gezinsleden is van grotere waarde voor God en de toe-
komstige generaties dan welke rijkdom ook. In zo’n huis kan
en zal God wonderen verrichten. Zuivere harten in een
zuiver gezin bevinden zich altijd dicht bij de hemel.’
(‘A Prophet’s Counsel’, Church News, 7 september 1968, p. 4.)

22. ‘Je kunt het gezinsleven tot een stukje hemel maken.
Ik stel me de hemel zelfs voor als de voortzetting van het
ideale gezinsleven.’ (Gospel Ideals, p. 490.)

23. Ouderling Gordon B. Hinckley heeft als lid van het
Quorum der Twaalf Apostelen de volgende raad van presi-
dent McKay geciteerd: ‘Een vader kan niets beters voor
zijn kinderen doen dan hen te laten voelen dat hij van hun
moeder houdt.’ (Conference Report, april 1971, p. 82;
of Ensign, juni 1971, p. 72.)

24. ‘Geen enkele ouder die de
naam van God ijdel gebruikt
kan consequent geloof in
Christus verkondigen. In een
goed gezin wordt niet
gevloekt. Vloeken is een
ondeugd waaruit een slechte
opvoeding blijkt. Door
godslasterlijke taal wordt de
geest van eerbied verdreven.’
(Gospel Ideals, p. 420.)

25. ‘Met de hulp van God
kunnen we trouw zijn aan onze opdracht, aan onze roepingen
en vooral aan onze taak om het evangelie aan onze vrienden
en naasten te verkondigen. Het leven van mannen wordt
erdoor veranderd en vrouwen en kinderen maken meer

vooruitgang dan ooit tevoren. Dat is de zending van het
evangelie van Jezus Christus, om ervoor te zorgen dat slechte
mensen goed worden en goede mensen beter.’ (‘Every
Member a Missionary’, Millennial Star, oktober 1961, p. 469.)

26. Ouderling Robert L. Simpson heeft als assistent van het
Quorum der Twaalf Apostelen tijdens een toespraak over
luiheid de volgende woorden van president McKay aange-
haald: ‘De ware maatstaf van een man is de manier waarop
hij zijn tijd besteedt als hij niets hoeft te doen.’ (Conference
Report, oktober 1972, p. 146; of Ensign, januari 1973, p. 113.)

27. President Marion G. Romney heeft als raadgever in
het Eerste Presidium gesproken over zijn aarzeling om als
jongeman in het zendingsveld naar de Geest te luisteren
waardoor hij een goede kans miste: ‘Het enige moment dat ik
het gevoel kreeg dat de Heer me had vergeven was toen
ik president McKay een keer hoorde zeggen: “Ik ben in het
zendingsveld een keer geïnspireerd om iets te doen, en ik
heb het niet gedaan.” Hij zei: “Daar heb ik altijd spijt van
gehad.” Hij zei ook: “Luister altijd naar de influisteringen van
de Geest. Leef zo dat je die kunt ontvangen en heb dan de
moed om er gehoor aan te geven.”’ (Conference Report, april
1975, blz. 110; of Ensign, mei 1975, p. 74.)

28. ‘Mijn getuigenis van de herrezen Heer is net zo werkelijk
als die van [de apostel] Tomas, die tegen de herrezen Christus
zei, toen Hij aan zijn discipelen verscheen: “Mijn Here en mijn
God!” (Johannes 20:28.) Ik weet dat Hij leeft. (. . .)

29. ‘Ik weet dat Hij spreekt met zijn dienstknechten die
nederig en rechtschapen naar Hem op zoek zijn. Dat weet ik
omdat ik zijn stem heb gehoord, en zijn leiding heb ont-
vangen in zaken die met zijn koninkrijk op aarde te maken
hebben.

30. ‘Ik weet dat zijn Vader, onze Schepper, leeft. Ik weet dat zij
aan de profeet Joseph Smith zijn verschenen. (. . .) Deze kennis
is voor mij net zo werkelijk als de gebeurtenissen in mijn
dagelijks leven. Als we ’s avonds gaan slapen, weten we zeker
dat de zon de volgende ochtend zal opgaan en op de aarde
zal schijnen. ‘Zo zeker weet ik dat Christus leeft en dat dit zijn
herstelde kerk is.’ (Conference Report, april 1968, pp. 9–10.)
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De leesstof bestuderen  
Bestudeer ‘President David O. McKay’ en maak twee van de
volgende opgaven (A–C).

Een opstel maken

Bestudeer de alinea’s 1–14. Maak een kort opstel over wat je
in het leven van president McKay bewondert en hoe zijn
voorbeeld een hulpmiddel kan zijn om tot Christus te komen.

Een kaart tekenen

1. Teken een eenvoudige wereldkaart.

2. Kleur de gebieden in de wereld in waar president
McKay op bezoek is geweest en waar de kerk tijdens zijn
presidentschap veel gegroeid is.

3. Zet een ster in de gebieden waar hij ringen georganiseerd
heeft.

4. Zet een kruisje in de gebieden waar de kerk tijdens zijn
presidentschap scholen heeft opgericht. 

5. Zet een T in de gebieden waar tijdens zijn presidentschap
tempels zijn ingewijd.

Je huis verfraaien

Stel je voor dat je pas in de tempel getrouwd bent en met je
partner bespreekt hoe je je huis wilt verfraaien.

1. Teken in je notitieblok een plattegrond van je huis, met de
verschillende kamers.

2. Zet de nummers van de alinea’s uit ‘De leringen en het
getuigenis van David O. McKay’ in de kamers die daar
volgens jou het best bij passen. (Sommige uitspraken zijn
langer dan één alinea. Je kunt meer dan één uitspraak in
iedere kamer plaatsen.)

3. Zet onder je tekening de uitleg van je keuzen. De lering
van president McKay in alinea 19 kan bijvoorbeeld bij
de voordeur worden gehangen om je eraan te herinneren
dat je huis een plaats moet zijn waar Christus graag naar
binnen gaat.

President Joseph Fielding Smith ‘werd op 7 april 1910 tot
apostel geordend, door zijn vader, president Joseph F.
Smith, die toen de zesde president van de kerk was. (. . .)

‘President Smith, die een kleinzoon van Hyrum Smith
was, (. . .) [was] de derde president van de kerk met de
naam Joseph Smith. (. . .)

President 
Joseph Fielding Smith

Theoloog en schrijver

C

B

A

‘[Hij] heeft bijgedragen aan de literatuur van de kerk door
veel over de leerstellingen en de geschiedenis van de kerk
te schrijven.

‘Hij [was] een geliefd leider die, door zijn levenslange
toewijding aan de beginselen van het evangelie, door
de leden van de Raad der Twaalf beschreven werd als een
rechtvaardig en rechtschapen man.’ (‘President Joseph
Fielding Smith Becomes Tenth President of the Church’,
Improvement Era, februari 1970, p. 3.) Als je over het
leven en de leringen van president Smith leest, zoek
dan bewijzen uit zijn jeugd op aan de hand waarvan kan
worden uitgelegd waarom en hoe hij zo’n man werd.

ZIJN LEVEN (1876–1972)

1876 Op 19 juli in Salt Lake City 
geboren, als zoon 
van Joseph F. Smith en 
Julina Lambson Smith

1884 8 jaar, door zijn vader 
op zijn verjaardag in 
Salt Lake City 
gedoopt

1893 16 jaar, woonde 
de inwijding van 
de Salt Lake-tempel bij

1898 21 jaar, trouwde met Louie Emily Shurtliff
1899–1901 22–24 jaar, op zending in Engeland
1901 24 jaar, werd aangenomen op het kantoor van de

kerkhistoricus
1908 32 jaar, trouwde na de dood van zijn eerste vrouw

met Ethel Reynolds
1910 33 jaar, door president Joseph F. Smith tot apostel

geordend
1921–1970 44–93 jaar, werkzaam als kerkhistoricus
1938 61 jaar, trouwde na de dood van zijn tweede

vrouw met Jesse Evans
1945–1949 68–72 jaar, president van de Salt Lake-tempel
1951 74 jaar, president van het Quorum der Twaalf

Apostelen
1970 93 jaar, na de dood van president David O. McKay

president van de kerk geworden
1971 94 jaar, zijn derde vrouw overleden
1972 95 jaar, op 2 juli in Salt Lake City overleden

ZIJN PRESIDENTSCHAP (1970–1972)

1970 Organiseert de eerste ring in Afrika 
(in Zuid-Afrika)

1971 Eerste gebiedsconferentie van de kerk 
(in Engeland)

1972 Wijdt tempels in Ogden en Provo (Utah) in
1972 Ledental van de kerk was 3.218.908
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Het leven van president Joseph Fielding Smith
1. ‘Toen David O. McKay overleed, werd president Joseph
Fielding Smith, die toen bijna 93 jaar was, president van
de kerk. Hij was de zoon van de vroegere president van de
kerk, Joseph F. Smith.

2. ‘Toen Joseph Fielding Smith nog een kleine jongen was,
wilde hij weten wat de wil van de Heer was. Daarom las hij
het Boek van Mormon vóór zijn tiende jaar tweemaal uit
en had hij de Schriften altijd bij zich. Als zijn football-team
hem miste, vonden ze hem meestal op de hooizolder,
lezend in de Schriften. Later zei hij: “Zolang als ik me kan
herinneren, vanaf het moment dat ik kon lezen, heb ik meer
vreugde en meer 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.]

3. ‘Die studie,
waarmee hij al zo
vroeg begon, legde
de basis voor een
uitgebreide kennis
van de Schriften en
de kerkgeschiedenis,
waaruit hij putte voor
toespraken en voor
ruim twintig boeken

en talloze belangrijke artikelen over leerstellige onderwerpen.

4. ‘Tijdens zijn ambtsperiode werden de eerste ringen in Azië
(in Tokio) en in Afrika (in Johannesburg) georganiseerd.
Toen het aantal leden groeide, begonnen president Smith en
zijn raadgevers over de hele wereld gebiedsconferenties te
houden om plaatselijke leiders te trainen en om de leden in de
gelegenheid te stellen algemene autoriteiten te ontmoeten.
Zo’n eerste conferentie werd gehouden in Manchester
(Engeland). Om de mensen over de hele wereld beter van
dienst te zijn, werden er zendelingen voor de gezondheids-
zorg geroepen om de basisbeginselen van gezondheid en
hygiënische verzorging te onderwijzen. Weldra waren er meer
dan tweehonderd zendelingen voor de gezondheidszorg
werkzaam in veel landen.

5. ‘Sinds 1912 had de kerk seminariecursussen georganiseerd
in gebouwen die grensden aan de middelbare scholen
in het westen van de Verenigde Staten. In de jaren twintig
werden er godsdienstinstituten gestart aan hogescholen
en universiteiten die werden bezocht door grote aantallen
heiligen der laatste dagen. In het begin van de jaren vijftig
werd er ochtendseminarie gestart in het zendingsgebied
Los Angeles (Californië), en binnen korte tijd deden daar
1800 leerlingen aan mee. Niet-leden waren verbaasd dat
vijftien- tot achttienjarige heiligen der laatste dagen vijf dagen
per week om half zes uit hun bed kwamen om godsdienst-
lessen te volgen. In het begin van de jaren zeventig werd het
thuisstudieprogramma van het seminarie geïntroduceerd,
zodat de studerende jongeren van de kerk overal ter wereld
godsdienstonderricht konden ontvangen. Tijdens de ambts-
periode van president Smith nam het aantal seminarie- en
instituutscursisten enorm toe.

6. ‘In zijn laatste openbare toespraak tijdens de algemene
conferentie van april 1972 zei president Smith: “Er is geen
genezing voor alle kwalen van de wereld, behalve door het
evangelie van de Heer Jezus Christus. Onze hoop op vrede,
op aardse en geestelijke voorspoed, en op de uiteindelijke
erfenis in het koninkrijk Gods schuilt slechts in het herstelde
evangelie. Er is geen werk dat iemand van ons kan doen,
dat zo belangrijk is als het prediken van het evangelie en het
opbouwen van de kerk en het koninkrijk Gods op aarde.”
[Conference Report, april 1972, p. 13; of Ensign, juli 1972,
p. 27.]

7. ‘Na tweeëneenhalf jaar president van de kerk te zijn geweest,
overleed Joseph Fielding Smith rustig in het huis van zijn
dochter. Hij was 95 jaar geworden en hij had de Heer zijn hele
leven moedig gediend.’ (Ons erfgoed, pp. 121–123.)

De eerste gebiedsconferentie werd in augustus 1971 in Engeland gehouden
onder leiding van president Joseph Fielding Smith. Ouderling Howard W.
Hunter staat aan het spreekgestoelte.

De leringen en het getuigenis van
Joseph Fielding Smith

8. ‘In de context van de evangelie-
beginselen is uitstel de dief van het
eeuwige leven, het leven in de tegen-
woordigheid van de Vader en de Zoon.
Er zijn veel mensen, zelfs leden van
de kerk, die het gevoel hebben dat we
geen haast hoeven te hebben om
de beginselen van het evangelie na te

leven en de geboden te onderhouden.’ (Conference Report,
april 1969, p. 121.)

9. ‘Als u de hoogste graad van eeuwig heil wilt bereiken,
dat wil zeggen verhoging in het koninkrijk van God, zodat
u zijn zoons en dochters kunt worden, dient u naar de
tempel van de Heer te gaan en de heilige verordeningen te
ontvangen die bij dat huis behoren en die nergens anders
te krijgen zijn. Geen enkele man zal de volheid van eeuwig-
heid, van verhoging, alleen ontvangen; geen enkele vrouw
zal deze zegeningen alleen ontvangen; maar man en
vrouw samen zullen, wanneer zij na het ontvangen van de
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verzegeling in de tempel van de Heer alle geboden onder-
houden, voortgaan tot verhoging. Zij zullen doorgaan en
worden als de Heer. Dat nu is de bestemming van de mens;
dat is wat de Heer voor zijn kinderen wenst.’ (Zie De leer tot
zaligmaking, deel 2, pp. 47–48.)

10. ‘Het maakt niet uit wat er geschreven is of wat iemand
gezegd heeft, als wat er gezegd is in strijd is met wat de Heer
heeft geopenbaard, kunnen wij het naast ons neerleggen.
Als mijn woorden en de leringen van enig ander lid van de
kerk, hoog of laag, niet in overeenstemming zijn met de
openbaringen, hoeven wij ze niet te aanvaarden. Laten wij dit
duidelijk stellen. Wij hebben de vier standaardwerken als
maatstaf of weegschaal waarmee wij de leer van eenieder
kunnen meten.’ (Zie De leer tot zaligmaking, deel 3, p. 173.)

11. ‘Ik denk dat ieder lid van deze kerk nooit tevreden kan
zijn totdat hij of zij het Boek van Mormon keer op keer heeft
gelezen en er zorgvuldig over heeft nagedacht, zodat hij of zij
kan getuigen dat het inderdaad een door God geïnspireerd
verslag is, en dat de geschiedenis ervan waar is. (. . .)

12. ‘(. . .) Geen enkel lid van deze kerk kan in de tegen-
woordigheid van God verkeren als hij niet zorgvuldig het
Boek van Mormon heeft gelezen.’ (Conference Report,
oktober 1961, p. 18.)

13. ‘Ik wil graag mijn
getuigenis geven van de
herstelling van het
evangelie, van de zending
van onze Verlosser, van
de roeping van de profeet
Joseph Smith en van de
vestiging van dit werk in
deze bedeling, die
bekendstaat als de
bedeling van de volheid
der tijden. 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
middel van 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.’
(Conference Report, april 1956, p. 58.)

De leesstof begrijpen

Alinea 13 – Wat is de ‘Bedeling van de volheid
der tijden’?
President Spencer W. Kimball heeft gezegd: ‘Door de eeuwen
heen zijn er tijden geweest dat de Heer zijn volk heeft ver-
gaderd, zijn evangelie en een aantal verlossende verorde-
ningen onder hen heeft gevestigd. We noemen ze bedelingen
van het evangelie.’ (‘The Things of Eternity – Stand We in
Jeopardy?’ Ensign, januari 1977, p. 3.) We leven in de bedeling
‘van de volheid der tijden’ (Efeziërs 1:10), ofwel de laatste
bedeling vóór de wederkomst van Jezus Christus.

De leesstof bestuderen  
Bestudeer ‘President Joseph Fielding Smith’ en maak opgave
A en opgave B of C.

Het geneesmiddel ontdekken

1. Als je arts was, welke ziekte zou dan het moeilijkst zijn om
te behandelen? Waarom?

2. Lees de alinea’s 2–3 en 5–6 en doe het volgende:

a. Noteer een aantal geestelijke ‘ziekten’.

b. Welke ‘medicijnen’ noemde president Joseph Fielding
Smith om deze ziekten te genezen?

c. Hoe vermeed president Smith geestelijke ziekten toen
hij jong was?

d. Hoe kunnen we door middel van het seminarie
‘genezen’ worden?

Houd de dief

Is er ooit iets waardevols van je gestolen? Wat vond je
daarvan?

1. Lees alinea 8 en beantwoord de volgende vragen:

a. Welke waardevolle bezittingen kunnen van ons gestolen
worden?

b. Hoe kunnen we bestolen worden?

c. Wie is de dief?

2. Lees de alinea’s 11–12 en doe het volgende:

a. Zoek in het Boek van Mormon een tekst op die tegen
uitstel waarschuwt en een tekst die over het eeuwige
leven gaat.

b. Schrijf op wat je kunt doen om ‘in de tegenwoordigheid
van God’ te verkeren.

In je dagboek schrijven

Lees alinea 9 en schrijf iets in je dagboek alsof je onlangs in de
tempel getrouwd bent. Als je in je dagboek schrijft, denk dan
na over de volgende vragen en neem de antwoorden erin op: 

1. In welke tempel zou je verzegeld willen worden?

2. Waarom is het volgens de leringen van president Smith
belangrijk om in de tempel verzegeld te worden?

3. Wie wil je daar zijn? Waarom?

4. Hoe kunnen we door geregeld tempelbezoek meer op de
Heer gaan lijken?

C

B

A
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Tijdens de begrafenis van president Harold B. Lee heeft
president Spencer W. Kimball president Lee beschreven
als ‘een van de edelste, machtigste, toegewijde en in
het voorbestaan geordende reuzen’ (L. Brent Goates,
Harold B. Lee: Prophet and Seer [1985], p. 595.)
Tijdens een andere gelegenheid heeft president Kimball
president Lee beschreven als ‘betrouwbaar en
waarheidsgetrouw, opgeleid in het programma [van de
kerk], geestelijk, en bovenal door de Heer geroepen. (. . .)
We hebben deze man, die al opgeleid en geestelijk was,
zien groeien en zijn roeping zien grootmaken. Als wij hem
verklaringen zien afleggen en beslissingen zien nemen,
erkennen we dat hij de stem van de herder is, de leider
van de mens, een profeet van de Heer, de persoon die de
mantel draagt.’ (Teachings of Spencer W. Kimball, p. 467.)
Als jullie het leven en de leringen van president Lee
bestuderen, let dan op het eenvoudige geloof waardoor zijn
leven wordt gekenmerkt en waarmee hij de wereld tot
zegen wilde zijn.

ZIJN LEVEN (1899–1973)

1899 Op 28 maart in Clifton 
(Idaho) geboren, als zoon 
van Samuel Lee en 
Louisa Bingham Lee

1907 8 jaar, op zondag 9 juni 
in Bybee Pond gedoopt

1916 17 jaar, aangenomen 
als leerkracht op een 
school in Idaho

1920–1922 21–23 jaar, op zending in de westelijke staten
van Amerika

1923 24 jaar, trouwde met Fern Tanner
1932 33 jaar, kreeg een leidinggevende positie in het

bestuur van Salt Lake City
1935 36 jaar, geroepen om het welzijnsprogramma van

de kerk te organiseren
1941 42 jaar, door president Heber J. Grant tot apostel

geordend
1961 62 jaar, de afdeling coördinatie van de kerk

georganiseerd
1963 64 jaar, trouwde na de dood van zijn eerste vrouw

met Freda Jensen
1970 70 jaar, tot president van het Quorum der Twaalf

Apostelen aangesteld

President 
Harold B. Lee

Een reus

Het leven van president Harold B. Lee
1. ‘Op de dag nadat president Joseph Fielding Smith gestor-
ven was, werd er in het gezin van president Harold B. Lee,
het senior-lid van de Twaalf, gezinsavond gehouden. Een van
de gezinsleden vroeg wat ze het beste voor president Lee
konden doen. “Blijf trouw aan het geloof; leef het evangelie
zoals ik het jullie geleerd heb”, antwoordde hij. Dat geldt
voor alle leden van de kerk. In zijn eerste persconferentie als
president van de kerk verklaarde Harold B. Lee: “Onder-
houd Gods geboden. Daarin ligt de redding van personen en
volken in deze moeilijke tijden.” [Francis M. Gibbons,
Harold B. Lee: Man of Vision, Prophet of God (1993), p. 459.]

2. ‘Toen Harold B. Lee op 7 juli 1972 president van de kerk
werd, was hij 73 jaar, en de jongste president sinds Heber
J. Grant. Hij had sinds 1935 een belangrijke rol in het bestuur
van de kerk gespeeld, toen hij geroepen werd om leiding
te geven aan het welzijnsprogramma van de kerk. Ook had
hij een belangrijk aandeel in het herzien van de kerkelijke
programma’s en het lesmateriaal, wat geleid heeft tot de ver-
eenvoudiging en de coördinatie van de kerkelijke pro-
gramma’s. Hij was een man met een diep-geestelijke instelling
die onmiddellijk reageerde op de aanwijzingen die hij uit de
hemel kreeg.

3. ‘President Lee en zijn raadgevers presideerden de tweede
gebiedsconferentie die gehouden werd in Mexico-Stad.
De leden van de kerk die in die conferentie bijeen waren
gekomen, waren de eerste heiligen der laatste dagen die
het nieuwe Eerste Presidium steun verleenden. President Lee
legde uit dat de bijeenkomsten in Mexico-Stad gehouden
werden om “uiting te geven aan onze erkentelijkheid, en het
prachtige werk te loven van de velen die (. . .) hebben mee-
geholpen aan de enorme groei van de kerk.”

1970–1972 71–73 jaar, eerste raadgever van president Joseph
Fielding Smith

1972 73 jaar, president van de kerk geworden
1973 74 jaar, op 26 december in Salt Lake City overleden

ZIJN PRESIDENTSCHAP (1972–1973)

1972 Nieuw programma voor alleenstaanden
1973 Voegt gezondheidsdienst, maatschappelijk werk en

welzijnsprogramma van de kerk samen, stuurt
agrarische zendelingen naar verschillende landen
om de bevolking te helpen met hun landbouw,
ledental van de kerk was 3.306.658

210

34190_120_BODY.pdf   215 5/20/16   8:03 AM



4. ‘Toen de heiligen in Mexico en Midden-Amerika hoorden
dat er een gebiedsconferentie in Mexico-Stad gehouden
zou worden, begonnen velen plannen te maken om die bij te
wonen. Een zuster ging huis aan huis vragen of ze de was
mocht doen. Vijf maanden lang spaarde ze de pesos op die ze
verdiende met het boenen van de kleding van haar buren;
daardoor was ze in staat naar de conferentie te reizen en alle
bijeenkomsten mee te maken. Veel heiligen vastten bereid-
willig tijdens de conferentiedagen omdat ze geen geld hadden
om voedsel te kopen nadat ze gewerkt en gespaard hadden
om de bijeenkomsten bij te wonen. Degenen die offers gebracht
hadden, werden beloond met grote geestelijke kracht.
Een van de leden vertelde dat de conferentie “de prachtigste
belevenis van [zijn] leven [was]!” Iemand anders vertelde
aan een verslaggever: “Het zal lang duren voordat we kunnen
vergeten hoeveel liefde we hier in deze dagen gevoeld
hebben.” [Jay M. Todd, ‘The Remarkable Mexico City Area
Conference’ Ensign, november 1972, pp. 89, 93, 95.]

5. ‘Gedurende zijn ambtsperiode bezocht president Lee als
eerste president van de kerk het Heilige Land. Hij kondigde
ook aan dat er nu kleinere tempels gebouwd zouden worden
die op den duur over de hele wereld verspreid zouden staan.

6. ‘Op de tweede kerstdag van 1973 overleed president Lee,
na slechts anderhalf jaar als president van de kerk werkzaam
te zijn geweest. Een geestelijke reus was naar zijn eeuwig
thuis teruggekeerd.’ (Ons erfgoed, pp. 123–124.)

De leringen en het getuigenis van 
Harold B. Lee

7. Toen Harold B. Lee klein
was, keek hij door een hek
en zag hij op het land van de
buren een aantal vervallen
schuren staan. Hij wilde erin
rondkijken. Toen hij door
het hek klom, hoorde hij een
stem: ‘Harold, ga daar niet
heen.’ Later heeft hij uitge-
legd: ‘Ik keek om me heen
om te zien wie dat tegen me
zei. Ik vroeg me af of het

mijn vader was, maar die kon mij niet zien. Er was niemand
te zien. Ik besefte dat iemand me voor een onbekend gevaar
waarschuwde. (. . .) Vanaf die tijd heb ik zonder twijfel aan-
vaard dat er processen zijn die de mens niet kent, maar waar-
door we stemmen uit de onzichtbare wereld kunnen horen
die ons zicht op de eeuwigheid kunnen geven.’ (‘The Way to
Eternal Life’, Ensign, november 1971, p. 17.)

8. ‘Ik heb iets van de Geest geleerd, en weet nu dat veiligheid
in deze wereld niet op een specifieke plaats te vinden is.
Het maakt niet zozeer uit waar we leven, het is belangrijk hoe

we leven. Ik heb geleerd dat Israël [de leden van de kerk]
alleen veilig zijn als ze de geboden onderhouden, als ze
zo leven dat ze het gezelschap, de leiding en de troost van de
Heilige Geest van de Heer ontvangen, als ze gewillig zijn om
te luisteren naar deze mannen die door God zijn geroepen om
als zijn spreekbuis te fungeren, en als wij de raden van de
kerk gehoorzamen.’ (Conference Report, april 1943, p. 129.)

9. ‘De zwaarste last die iemand in dit leven moet dragen,
is de last van zonde.’ (Conference Report, april 1973, p. 177; of
Ensign, juli 1973, p. 122.)

10. ‘Hoe meer ik van het leven zie, hoe meer ik ervan over-
tuigd raak dat we jullie, de jongelui, duidelijk moeten maken
hoe verschrikkelijk zonde is in plaats van onszelf tevreden
te stellen door alleen over de weg van bekering te praten.
Ik hoop dat iemand jullie zal waarschuwen voor de hel
die volgt op een morele zonde.’ (Youth and the Church [1945],
p. 90.)

11. Ouderling Henry D. Taylor heeft als lid van de Zeventig
president Lee geciteerd over het belang van schriftstudie:
‘Als wij de Schriften niet dagelijks bestuderen, wordt ons
getuigenis steeds zwakker en neemt onze spiritualiteit niet
toe.’ (Conference Report, oktober 1976, p. 89; of Ensign,
november 1976, p. 62.)

12. ‘Een getuigenis is niet iets dat je nu hebt en altijd zult
hebben. Een getuigenis is kwetsbaar. Het is net zo moeilijk
vast te houden als een straal maanlicht. Het is iets dat je
iedere dag van je leven moet heroveren.’ (‘President Harold B.
Lee Directs Church; Led by the Spirit’, Church News, 15 juli
1972, p. 4.)

13. ‘Alles wat we in de kerk verkondigen, moet op de
Schriften gebaseerd zijn. Het moet in de Schriften te vinden
zijn. Wij moeten onze teksten uit de Schriften kiezen.
Als we waarheid willen toetsen, moeten we die aan de vier
standaardwerken toetsen, ongeacht de bron van die waar-
heid. Als het niet in de standaardwerken staat, kunnen we er
van uitgaan dat het speculatie is, iemands persoonlijke
mening. En als het in tegenspraak is met de Schriften, is het
niet waar. Dit is de norm waaraan we alle waarheid kunnen
toetsen.’ (‘Using the Scriptures in Our Church Assignments’,
Improvement Era, januari 1969, p. 13.)

14. ‘Naast alle informatie in de Schriften hebben we wat de
hedendaagse profeten ons hier en nu vertellen.’ (Teachings of
Harold B. Lee, p. 471.)

15. ‘Als u wilt weten wat de Heer de heiligen wil duidelijk
maken en als u de komende zes maanden zijn leiding wilt
ontvangen, neem dan een exemplaar van het conferentie-
verslag van de laatste [algemene] conferentie. Dan hebt u het
laatste woord van de Heer voor de heiligen. En [ook] alle
anderen die geen lid van de kerk zijn, maar wie geloven dat
de gesproken woorden ‘de wil des Heren, de zin des Heren,
het woord des Heren, de stem des Heren en de kracht Gods
tot zaligheid’ zijn. (Zie LV 68:4.)’ (Conference Report, oktober
1973, p. 168; of Ensign, januari 1974, p. 128.)
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16. ‘Ik wil mijn heilig getuigenis geven
dat ik de goddelijke aard van dit werk
ken, en dat ik weet dat het zal stand-
houden. Er kunnen vijanden binnen en
buiten de kerk zijn die het werk willen
dwarsbomen, die naar fouten op zoek
zijn en de invloed van de kerk in de
wereld willen ondermijnen. Maar deze

kerk zal triomferend standhouden en de tand des tijds door-
staan, totdat alle inspanningen en wapens van de mens die
tegen het woord van de Heer ingezet worden, onbruikbaar
zullen zijn. Ik weet dat onze Heer en Meester, Jezus Christus,
aan het hoofd van deze kerk staat; dat Hij dagelijks door
middel van Hem bekende kanalen communiceert, niet alleen
met de leiders van de kerk, maar ook met de individuele
leden die de geboden van God onderhouden.’ (Conference
Report, april 1973, p. 10; of Ensign, juli 1973, p. 6.)

De leesstof bestuderen  
Bestudeer ‘President Harold B. Lee’ en maak opgave A en
opgave B of C.

Bewijzen zoeken

1. Lees alinea 1 en zoek de raad op die president Harold B.
Lee aan zijn gezin en de leden van de kerk gaf om hen
door moeilijke tijden heen te helpen.

2. Lees alinea 4 en noteer bewijzen dat de heiligen in Mexico
en Midden-Amerika de volgende leringen van president
Lee naleefden:

a. ‘Blijf trouw aan het geloof.’

b. ‘Onderhoud Gods geboden.’

3. Stel je voor dat je jurist bent. Beschrijf in een korte alinea
wat je zou zeggen om de getrouwheid van de heiligen in
Mexico en Midden-Amerika te verdedigen.

Help een vriend

Stel je voor dat je je zorgen maakt over een vriend(in) die
door recente beslissingen onbekende gevaren tegemoet gaat.
Lees de alinea’s 7–10 en noteer wat je kan zeggen om je
vriend(in) te helpen. Zorg dat je daarbij de volgende vragen
beantwoordt:

1. Door welke onbekende gevaren kunnen we zwaar belast
worden? (Zie de alinea’s 9–10.)

2. Waardoor werd de jonge Harold B. Lee tegen een
onbekend gevaar beschermd? (Zie alinea 7.)

3. Hoe kunnen wij de veiligheid en bescherming van de
Heilige Geest ontvangen? (Zie alinea 8.)

B

A

Een poster maken

Stel je voor dat je lid van een comité bent om een jeugd-
conferentie op ring- of districtsniveau te organiseren.
Je krijgt de opdracht om het thema van de conferentie bekend
te maken. Lees de alinea’s 11–15 en maak een poster die het
volgende omvat:

1. Een thema dat op de leringen van president Lee in die
alinea’s is gebaseerd.

2. Een zin of zinsnede van president Lee om het thema samen
te vatten.

3. Een of twee illustraties die de leringen van president Lee
voorstellen en het thema helpen toelichten.

4. Manieren waarop de jonge mensen het thema kunnen
gebruiken om kracht in hun leven te vinden.

President Gordon B. Hinckley heeft als raadgever in het
Eerste Presidium het volgende over president Spencer
W. Kimball gezegd: ‘Wat is hij een geweldig voorbeeld
voor ons. Hij is op opmerkelijke wijze de drijvende kracht
van dit werk. De hele kerk is naar aanleiding van zijn
oproep harder gaan lopen en heeft haar pas vergroot.
Hij is onze profeet, een profeet die door zijn visie en open-
baring de mensen op aarde heeft bereikt, ongeacht hun
afkomst, huidskleur of positie in het leven. Hij heeft
iedereen die wil luisteren de onvergelijkelijke zegeningen
van het evangelie van Jezus Christus geboden.’
(Conference Report, april 1983, pp. 3–4; of Ensign,
mei 1983, p. 5.) Zoek onder het bestuderen van het leven
van president Kimball bewijzen op van zijn ‘visie en
openbaring’ die nog steeds een invloed op de kerk hebben.

ZIJN LEVEN (1895–1985)

1895 Op 28 maart in Salt Lake 
City geboren, als zoon 
van Andrew Kimball en 
Olive Woolley Kimball

1903 8 jaar, door zijn vader op 
zijn verjaardag gedoopt

1906 11 jaar, zijn moeder 
overleden

1914–1916 19–21 jaar, op zending 
in het midden van de Verenigde Staten

1917 22 jaar, trouwde op 16 november met Camilla
Eyring

President 
Spencer W. Kimball

‘Je pas vergroten’

C
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Het leven van president Spencer W. Kimball
1. ‘Nadat president Lee overleden was, werd Spencer W.
Kimball, het seniorlid van de Twaalf, en een man die heel
goed wist wat pijn en lijden inhielden, gesteund als president
van de kerk. Vanwege kanker was het grootste deel van zijn
stembanden verwijderd, en hij sprak met een rustige, hese
stem, waarvan de heiligen gingen houden. Hij stond bekend
om zijn nederigheid, zijn toewijding, zijn vermogen om te
werken, en zijn persoonlijke motto: “Doe het”. Met dat alles
sloeg president Kimball zijn sikkel met al zijn macht in. (. . .)

2. ‘President Kimball liet de leiders
zien “dat de kerk niet zo getrouw
was als de Heer van zijn volk ver-
wachtte. Dat wij in zekere zin
vervallen waren tot een houding van
zelfingenomenheid en tevredenheid
met de situatie zoals zij was. Bij deze
gelegenheid uitte hij de nu zo
bekende leus: ‘Wij moeten onze pas
vergroten’.” Hij vermaande zijn toe-
hoorders dat ze zich meer moesten
inzetten voor de verkondiging van
het evangelie aan de volken van de

aarde. Hij pleitte ook voor meer zendelingen die in hun eigen
land konden werken. Aan het einde van zijn toespraak ver-
klaarde president Ezra Taft Benson: “Er is waarlijk een profeet
in Israël”.’ [Zie W. Grant Bangerter, Conference Report,
oktober 1977, pp. 38–39; of Ensign, november 1977, pp. 26–27.]

1943 48 jaar, door president Heber J. Grant tot apostel
geordend

1946 51 jaar, geroepen om met de indianen te werken
1964–1967 69–72 jaar, verantwoordelijk voor het zendings-

werk in Zuid-Amerika
1972 77 jaar, tot president van het Quorum der Twaalf

Apostelen aangesteld
1973 78 jaar, na de dood van president Harold B. Lee

president van de kerk geworden
1985 90 jaar, op 5 november in Salt Lake City overleden

ZIJN PRESIDENTSCHAP (1973–1985)

1974–1985 Wijdt 21 tempels over de hele wereld in
1976 Voegt openbaringen van de profeet Joseph Smith

en president Joseph F. Smith aan de Schriften toe
(zie LV 137–138); organiseert het Eerste Quorum
der Zeventig

1978 Ontvangt een openbaring over het priesterschap
(zie Officiële verklaring 2)

1979 Orson Hyde Memorial Gardens in Jeruzalem
gebouwd; organiseert de duizendste ring van de
kerk

1982 Voegt ‘Een getuige van Jezus Christus’ als onder-
titel van het Boek van Mormon toe

1984 Roept de eerste gebiedspresidiums; ledental van
de kerk: 5.641.054 

3. ‘Onder de dynamische leiding van president Kimball
kwamen er meer voltijdzendelingen, en maakte de kerk voor-
uitgang in de hele wereld. In augustus 1977 reisde president
Kimball naar Warschau, waar hij Polen toewijdde en het
Poolse volk zegende dat het werk van de Heer voortgang
mocht vinden. Er werden opleidingsinstituten voor zen-
delingen gevestigd in Brazilië, Chili, Mexico, Nieuw-Zeeland
en Japan. In juni 1978 maakte hij een openbaring van God
bekend die een enorm effect zou hebben op het zendingswerk
in de hele wereld. Jarenlang was het priesterschap onthouden
aan mannen van Afrikaanse afkomst, maar nu zouden
het priesterschap en de zegeningen van de tempel worden
verleend aan alle waardige mannelijke leden. (. . .)

4. ‘Maanden vóór de openbaring in juni 1978 besprak presi-
dent Kimball met de raadgevers en de twaalf apostelen
het feit dat het gezag van het priesterschap niet aan mannen
van Afrikaanse afkomst mocht worden verleend. De kerk-
leiders voelden er weinig voor om een zending te openen in
gebieden in de wereld waar de volledige zegeningen van
het evangelie niet aan rechtschapen kerkleden verleend kon-
den worden. Tijdens een gebiedsconferentie in Zuid-Afrika
verklaarde president Kimball: “Ik heb heel vurig gebeden.
Ik wist dat er iets zou gebeuren wat heel belangrijk zou zijn
voor veel van Gods kinderen. Ik wist dat we de openbaringen
van de Heer niet konden ontvangen door alleen maar recht-
schapen te zijn, door alleen maar klaar te staan om ze te ont-
vangen en ze toe te passen. Dag in dag uit heb ik me in
plechtige ernst afgezonderd in de bovenste kamers van de
tempel, en daar heb ik mijn ziel en mijn inzet aangeboden
om voort te kunnen gaan met het programma. Ik wilde zijn
wil doen. Ik heb er met Hem over gesproken en gezegd:
‘Heer, ik wil alleen maar doen wat juist is’.” [Teachings of
Spencer W. Kimball, p. 451.]

5. ‘Tijdens een bijzondere bijeenkomst in de tempel met zijn
raadgevers en het Quorum der Twaalf Apostelen vroeg
president Kimball hun om vrijmoedig hun mening te geven
over het verlenen van het priesterschap aan zwarte mannen.
Daarna zonden zij rond het altaar en bij monde van president
Kimball een gebed op. Ouderling Bruce R. McConkie, die
daar ook aanwezig was, vertelde later: “Bij die gelegenheid
stortte de Heer vanwege ons aandringen en ons geloof,
en omdat de tijd was aangebroken, op een wonderbaarlijke
en schitterende manier de Heilige Geest over het Eerste
Presidium en over de Twaalf uit. Het ging alles te boven wat
de aanwezigen ooit ervaren hadden.” [‘All Are Alike unto
God’, Charge to Religious Educators, 2e editie (1981), p. 153.]
Aan de leiders van de kerk werd bekendgemaakt dat de tijd
was aangebroken dat alle mannen in de kerk de volledige
zegeningen van het priesterschap mochten ontvangen.

6. ‘Op 8 juni 1978 verzond het Eerste Presidium een brief
aan de priesterschapsleiders waarin werd uitgelegd dat “het
priesterschap aan alle goede mannelijke leden van de kerk
verleend [mag] worden, ongeacht ras of huidskleur.” Tijdens
de algemene conferentie op 30 september 1978 verleenden de
heiligen unaniem hun steun aan het besluit van hun leiders.
Die brief is in de Leer en Verbonden opgenomen als Officiële
verklaring 2. (. . .)
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7. ‘Gedurende de ambtsperiode van president Kimball werd
het Quorum der Zeventig gereorganiseerd, het zondagse
blokvergaderschema trad in werking, en er werden in snel
tempo tempels gebouwd. In 1982 waren er 22 tempels in
aanbouw of in de planning, verreweg de meeste in de
geschiedenis van de kerk. President Kimball stelde ook een
veeleisend reisschema op om in veel landen gebiedsconfe-
renties te houden. Tijdens die bijeenkomsten dacht hij niet aan
zichzelf en maakte hij van elke gelegenheid gebruik om
de heiligen daar ter plaatse te ontmoeten, te versterken en tot
zegen te zijn.

8. ‘In veel landen hadden kerkleden een diep verlangen om
de heilige verlossende verordeningen van de tempel te
ontvangen. Eén van hen was een heilige der laatste dagen uit
Zweden die al veel zendingen had vervuld en lid was van
het zendingspresidium. Toen hij overleed, vermaakte hij een
groot deel van zijn bezit aan het fonds voor de Zweedse
tempel, lang voordat de kerk bekend maakte dat er in dat
land een tempel gebouwd zou worden. Toen president
Kimball de bouw van die tempel aankondigde, was het door
de man geschonken bedrag door de rente gegroeid, en was
het een aanzienlijke som geld geworden. Kort na de inwijding
van de tempel werd deze getrouwe broeder, die nog tijdens
zijn leven zijn begiftiging had ontvangen, aan zijn ouders
verzegeld in de tempel die met behulp van zijn eigen geld
gebouwd was.

Tijdens het presidentschap van president Kimball zijn er over de hele wereld
steeds meer tempels gebouwd. De Frankfurt-tempel in Duitsland is een van
de vele tempels die de kerkleden en hun nakomelingen nu tot zegen zijn.

9. ‘Een echtpaar in Singapore nam het besluit om hun kinde-
ren mee te nemen naar de tempel om aan hen verzegeld te
worden, en hun tempelzegeningen te ontvangen. Het bracht
veel offers om aan het nodige geld te komen en uiteindelijk
kon het de reis naar de tempel maken. Ze logeerden bij
de zendeling die hen jaren daarvoor in het evangelie onder-

wezen had. In een supermarkt verloor de zuster haar man en
de zendeling uit het oog. Ze vonden haar huilend met een fles
shampoo in haar handen. Ze legde uit dat een van de offers
die ze gebracht had om naar de tempel te kunnen gaan, was
voor zo lang het nodig was geen shampoo te gebruiken.
Ze had in geen zeven jaar shampoo gebruikt. De offers die ze
gebracht had waren haar zwaar gevallen, maar leken nu zo
klein, want ze wist dat zij, haar man en haar kinderen door de
verordeningen in het huis van de Heer voor eeuwig aan
elkaar gesmeed waren.

10. ‘Nog een belangrijke ontwikkeling tijdens de ambts-
periode van president Kimball vond plaats in 1979 toen de
kerk een nieuwe versie van de Engelstalige King James-bijbel
publiceerde. De tekst was ongewijzigd gebleven, maar er
waren voetnoten aan toegevoegd die verwezen naar het Boek
van Mormon, de Leer en Verbonden en de Parel van grote
waarde. Een uitgebreide index en bijbels woordenboek gaven
een uniek inzicht in de hedendaagse Schriftuur. In die uitgave
waren alle hoofdstukken van een nieuw opschrift voorzien
en waren ook passages opgenomen uit Joseph Smiths geïnspi-
reerde versie van de King Jamesbijbel.

11. ‘In 1981 werden ook nieuwe uitgaven van het Boek van
Mormon, de Leer en Verbonden en de Parel van grote waarde
gepubliceerd. Die bevatten een nieuw systeem van voetnoten,
nieuwe opschriften boven de hoofdstukken en de afdelingen,
nieuwe overzichten, en een index. Ongeveer tezelfdertijd
begon de kerk meer nadruk te leggen op de vertaling van de
Schriften in veel andere talen. (. . .)

12. ‘Een gebeurtenis die
typerend was voor zijn
zorg voor alle mensen
vond plaats op een
drukke luchthaven waar
een jonge moeder, die
door slecht weer
gestrand was, lange tijd
met haar tweejarig
dochtertje in de rij stond
in een poging om een
vlucht naar haar
bestemming te boeken.
Ze was twee maanden in
verwachting en mocht op

doktersvoorschrift haar dochtertje, dat uitgeput en hongerig
was, niet optillen. Niemand bood aan haar te helpen, hoewel
diverse mensen kritische opmerkingen maakten over haar
huilende kind. De vrouw vertelde later:

13. ‘“Iemand kwam naar ons toe en zei vriendelijk glim-
lachend: ‘Kan ik iets voor u doen?’ Met een zucht van opluch-
ting accepteerde ik zijn aanbod. Hij tilde mijn snikkende
dochtertje van de koude vloer en hield haar teder tegen zich
aan terwijl hij haar zachtjes op de rug klopte. Hij vroeg
haar of ze een stukje kauwgom mocht. Toen ze tot rust was
gekomen, liep hij een eindje met haar in zijn armen en zei
op vriendelijke toon tegen de anderen die voor mij in de rij
stonden dat ik hun hulp nodig had. Daar leken ze het mee
eens te zijn, en toen liep hij naar de balie (vooraan in de rij) en
zorgde ervoor dat ik een plaats kreeg op een vlucht die
kort daarop zou vertrekken. Hij liep met ons naar een bankje,
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waar we een tijdje met elkaar spraken totdat hij er zeker van
was dat ik het wel zou redden. Toen ging hij weg. Ongeveer
een week later zag ik een foto van apostel Spencer W. Kimball
en herkende daarin de vreemde op de luchthaven.” [Spencer
W. Kimball, Edward L. Kimball en Andrew Kimball jr. (1977),
p. 334.]

14. ‘Een paar maanden voor zijn dood sukkelde president
Kimball hevig met zijn gezondheid, maar hij was, als hij
met moeilijkheden te kampen kreeg, altijd een voorbeeld van
geduld, lankmoedigheid en ijver. Hij stierf op 5 november
1985, nadat hij twaalf jaar president van de kerk geweest was.’
(Ons erfgoed, pp. 124–129, 131.)

De leringen en het getuigenis van 
Spencer W. Kimball
15. ‘De vraag is gesteld: Behoort iedere jongeman op zending
te gaan? En het antwoord van de kerk en van de Heer is ja.
Om dit antwoord uit te breiden, zeggen we: Inderdaad
behoort ieder mannelijk lid van de kerk een zending te ver-
vullen, net als hij tiende behoort te betalen, naar de kerk
behoort te gaan, een rein leven behoort te leiden, vrij van de
dreigende wereld, en zich op een celestiaal huwelijk in
de tempel van de Heer behoort voor te bereiden.’ (Conference
Report, april 1974, p. 125; of Ensign, mei 1974, p. 87.) 

16. ‘Ik ben ervan overtuigd dat
eenieder van ons op enig moment
in ons leven zelf de Schriften
moet ontdekken – niet eenmaal,
maar keer op keer.’ (‘How Rare a
Possession–the Scriptures!’
Ensign, september 1976, p. 4.)

17. ‘Ik heb gemerkt dat als mijn
relatie met de Godheid opper-
vlakkig is en als het erop lijkt dat

God niet naar mij luistert, ik ver weg ben. Als ik me in de
Schriften verdiep, wordt de afstand kleiner en ben ik geeste-
lijker ingesteld.’ (Teachings of Spencer W. Kimball, p. 135.)

18. ‘Als mens willen we lichamelijke pijn en geestelijk leed
uit ons leven bannen en ervoor zorgen dat we voortdurend
gemak en comfort hebben. Maar als we de deuren van
verdriet en leed sluiten, kan het zijn dat we onze beste vrien-
den en weldoeners uitsluiten. Door leed kan de mens een
heilige worden, als hij geduld, lankmoedigheid en zelfbeheer-
sing leert.’ (Faith Precedes the Miracle, p. 98.)

19. ‘God ziet ons en waakt over ons. Maar Hij voorziet meestal
door middel van een ander in onze behoeften. Daarom is
het belangrijk dat we elkaar in het koninkrijk helpen.’ (‘Small
Acts of Service’, Ensign, december 1974, p. 5.)

20. Ouderling Gordon B. Hinckley heeft als lid van het
Quorum der Twaalf Apostelen iets gezegd over het moment
dat hij president Kimball aanmoedigde om het wat rustiger
aan te doen. President Kimball zei tegen hem: ‘Mijn leven is
met mijn schoenen te vergelijken – het moet door dienst-
baarheid verslijten.’ (‘He Is at Peace’, Ensign, december 1985,
p. 41.)

21. ‘De sabbat is een heilige dag, waarop we gepaste en
heilige dingen doen. Niet werken en geen recreatie is belang-
rijk, maar niet voldoende. De sabbat is bedoeld voor
opbouwende gedachten en handelingen, en als iemand de
hele dag niets doet, overtreedt hij de sabbat. Om de sabbat
te heiligen, behoren we te bidden, lessen voor te bereiden,
het evangelie te bestuderen, te mediteren, de zieken en
behoeftigen te bezoeken, te slapen, nuttig materiaal te lezen
en alle bijeenkomsten bij te wonen. Als we dat niet doen,
overtreden we de wet.’ (Miracle of Forgiveness, pp. 96–97.)

22. ‘Aan het getuigenis van deze grote mannen en apostelen
vanouds – onze broeders die dezelfde Meester dienden –
voeg ik mijn eigen getuigenis toe. Ik weet dat Jezus Christus
de Zoon van de levende God is, en dat Hij voor de zonden
van de wereld werd gekruisigd.

23. ‘Hij is mijn vriend, mijn Heiland, mijn Heer, mijn God.

24. ‘Met heel mijn hart bid ik dat de heiligen de geboden
zullen onderhouden, zijn Geest bij zich zullen hebben en een
eeuwig erfgoed in het celestiale koninkrijk zullen ontvangen.’
(Conference Report, oktober 1978, p. 110; of Ensign, november
1978, p. 73.)

25.‘“Ik weet dat God leeft. Ik weet
dat Jezus Christus leeft, want ik heb
Hem gezien”, zei mijn voorganger
John Taylor. Broeders, ik geef u mijn
getuigenis in de naam van Jezus
Christus. Amen.’ (Conference Report,
april 1978, p. 72; of Ensign, mei 1978,
p. 48.)

De leesstof bestuderen  
Bestudeer ‘President Spencer W. Kimball’ en maak opgave A
en twee van de andere opgaven (B–D).

Een lijst maken

1. Lees de alinea’s 1–2 en zoek twee gezegden van president
Kimball op.

A
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2. Lees de alinea’s 7–9 en noteer voorbeelden van de manier
waarop president Kimball en de andere heiligen deze
gezegden in praktijk brachten.

3. Lees de alinea’s 15 en 21 en noteer manieren waarop presi-
dent Kimball de heiligen aanmoedigde om deze uitspraken
in praktijk te brengen.

4. Noteer wat je kunt doen om deze uitspraken in je leven te
verweven.

Een krantenartikel schrijven

Stel je voor dat je verslag-
gever bij een plaatselijke
krant bent. Lees de alinea’s
10–11, 16–17 alsof je een
interview met president
Kimball hebt om een artikel
over de nieuwe uitgave van
de Schriften te schrijven.
Beantwoord de volgende
vragen als onderdeel van
het interview:

1. ‘Waarom zijn de Schriften
zo belangrijk voor u?’

2. ‘Wat voor unieke kenmerken heeft de nieuwe uitgave van
de Schriften voor uw leden?’

3. ‘In welke opzichten kunnen de Schriften een steun en een
zegen voor de heiligen der laatste dagen zijn?’

Een tekening maken

1. Lees alinea 20. Waarmee vergeleek president Kimball zijn
leven?

2. Maak een tekening over de uitspraak van president
Kimball dat zijn leven uit dienstbaarheid bestaat.

3. Lees de alinea’s 12–14 en schrijf een korte alinea met de
leringen van president Kimball over dienstbetoon. 

Uitleg geven

1. Lees de alinea’s 22–24 en schrijf in je notitieblok de zin
waarin staat wat Jezus Christus voor president Kimball
betekende.

2. Geef een voorbeeld uit je eigen leven en noem een tekst
waarin staat hoe Christus voor jou een van de volgende
beschrijvingen is:

a. Vriend

b. Heiland

c. Heer

d. God

D

C

B

Een van de beginselen waardoor
heiligen der laatste dagen zich van
andere godsdiensten onderscheiden
is hedendaagse openbaring. Wat
zouden we zonder hedendaagse
openbaring over de Godheid weten?
Hoe zouden we weten wie de
president van de kerk of de bisschop
van een wijk moest worden?

De profeet Jakob in het Boek van Mormon heeft gezegd:
‘Niemand kent [Gods] wegen, tenzij die hem worden
geopenbaard; daarom (. . .) veracht de openbaringen
Gods niet’ (Jakob 4:8). Overweeg bij de bestudering van
Officiële verklaring 2 wat voor grote zegen deze belang-
rijke openbaring voor de leden van de kerk over de hele
wereld is.

De Schriften begrijpen
Officiële verklaring 2

Officiële verklaring 2 (alinea 8) – ‘Het woord en
de wil des Heren’

De Heer heeft door middel
van de profeet Joseph Smith
geopenbaard dat de woorden
van de profeten, zieners
en openbaarders ‘wanneer
gedreven door de Heilige
Geest, zal Schriftuur zijn, zal
de wil des Heren zijn zal, de
zin des Heren zijn zal, het
woord des Heren zijn’ (LV
68:4). Tijdens een andere
gelegenheid heeft de Heer de

leden van de kerk beloofd dat als zij de geïnspireerde raad
van de profeten gehoorzamen ‘de poorten der hel [hen] niet
[zullen] overweldigen; ja, de Here God zal de machten van
duisternis voor [hen] uit verjagen’ (LV 21:6).

Constituerende samenkomst (alinea 8) – de heiligen die
tijdens een algemene conferentie van de kerk bijeen zijn
gekomen

Officiële verklaring 2
Iedere man die de 

gedragsnormen naleeft kan het
priesterschap ontvangen
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De Schriften bestuderen  
Bestudeer ‘Officiële verklaring 2’ en maak opgave A.

Een brief aan de redacteur schrijven

Ouderling David B. Haight, lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen, heeft gezegd dat hij zich vlak nadat het persbericht
over het priesterschap was uitgestuurd, op een vliegveld in
Chicago (Illinois) bevond: ‘Ik zag bij een krantenkiosk een
exemplaar van de Chicago Tribune liggen. De kop van de krant
vermeldde: “Mormonen verlenen priesterschap aan zwarten.”
De onderkop zei: “President Kimball beweert openbaring te
hebben ontvangen.” Ik kocht een exemplaar van de krant.
Ik staarde naar dat ene woord in die onderkop – beweert. Het
sprong eruit alsof het er stond in rood neonlicht. Terwijl ik mij
naar de uitgang begaf voor mijn vlucht naar Detroit dacht ik:
ik bevind me nu op deze drukke luchthaven in Chicago, maar ik
ben getuige geweest van die openbaring. Ik was erbij. Ik heb het
meegemaakt. Ik heb die hemelse invloed gevoeld. Ik ben erbij
betrokken geweest. (. . .) De redacteur van die krant heeft niet
beseft dat die openbaring waar was. (. . .) Hij heeft het
niet beseft, noch de drukker, noch de man die de pers van
inkt voorzag, noch de verspreider van de krant – geen
van hen beseften dat het werkelijk een openbaring van God
was geweest. Zij wisten niet wat ik wist, omdat ik er getuige
van was geweest.’ (De Ster, juli 1996, p. 23.) 

Stel je voor dat je in juni 1978 in Chicago (Illinois) woonde,
en de krantenkop las waar ouderling Haight over vertelde.
Lees de alinea’s 3–6 in ‘Het leven van president Spencer W.
Kimball’ (pp. 208–209) en de alinea’s 3–8 van Officiële
verklaring 2. Schrijf dan een brief aan de redacteur van de
Chicago Tribune met bewijzen en redenen waarom jij gelooft
dat de openbaring meer dan een ‘bewering’ was.

Voordat ze zijn biografie schreef, deed Sheri L. Dew
onderzoek naar het leven van president Ezra Taft Benson.
Toen ze met het project klaar was, zei ze: ‘Toen ik het
leven van een profeet zorgvuldig onderzocht, ging ik me
heel nederig voelen. Een biograaf ziet zoveel – het goede
en het slechte; de beproevingen en de overwinningen;
de vreugde en het verdriet. De biograaf heeft de verant-
woordelijkheid om te analyseren, om het leven van de
persoon in het juiste perspectief te plaatsen, om conclusies
te trekken over de bijdragen, de dromen, de verlangens,

President 
Ezra Taft Benson

De aarde met het 
Boek van Mormon overspoelen

A

de motieven van de persoon, enzovoorts. Vanaf het begin
heb ik president Benson gerespecteerd als een man met een
goddelijke roeping. Maar naarmate ik meer onderzoek
deed, las en nadacht, begon ik steeds meer te beseffen wat
een buitengewoon man Ezra Taft Benson is.’ Zuster Dew
heeft ook getuigd dat ze van dit project onder andere
geleerd heeft ‘dat Ezra Taft Benson, net als zijn voor-
gangers, inderdaad een profeet van God is.’ (Ezra Taft
Benson: A Biography [1987], p. XI).

Het leven van president Ezra Taft Benson
1. ‘Na de dood van Spencer W. Kimball werd Ezra Taft
Benson president van de kerk. Aan het begin van zijn ambts-
periode legde hij er de nadruk op dat het van belang was om
het Boek van Mormon te lezen en te bestuderen. Hij getuigde
dat “het Boek van Mormon de mens tot Christus [brengt]”,

ZIJN LEVEN (1899–1994)

1899 Op 4 augustus in 
Whitney (Idaho) 
geboren, als zoon van 
George T. Benson en 
Sarah Dunkley Benson

1907 8 jaar, op zijn verjaardag 
in het Logan River Canal 
in Whitney (Idaho) gedoopt

1921–1923 21–24 jaar, in Groot-Brittannië 
op zending

1926 27 jaar, trouwde op 10 september met Flora Smith
Amussen; zij overleed in 1992

1943 44 jaar, door president Heber J. Grant tot apostel
geordend

1946 46 jaar, begon zijn werk als president van het
zendingsgebied Europa. Na de Tweede Wereld-
oorlog hielp hij de leden van de kerk in het door
oorlog verscheurde Europa.

1952–1960 53–61 jaar, minister van landbouw in de Verenigde
Staten

1964–1965 64-66 jaar, president van het zendingsgebied
Europa

1973 74 jaar, tot president van het Quorum der Twaalf
Apostelen aangesteld

1985 86 jaar, na de dood van president Spencer W.
Kimball president van de kerk geworden

1994 94 jaar, op 30 mei in Salt Lake City overleden

ZIJN PRESIDENTSCHAP (1985–1994)

1985–1993 9 tempels over de hele wereld ingewijd
1990–1992 Nieuwe zendingsgebieden in Tsjecho-Slowakije,

Hongarije, Polen, Bulgarije, Rusland, Oekraïne en
Oost-Berlijn georganiseerd (allemaal gebieden
waar voorheen geen zendingswerk verricht mocht
worden); de landen Armenië, Oeganda, Kenia,
Zimbabwe, Oekraïne, Zambia, Botswana, Namibië
en Kongo werden voor de prediking van het
evangelie ingewijd

1992 1900ste ring van de kerk georganiseerd
1994 Ledental van de kerk was 9.024.368
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en bevestigde de uitspraak van Joseph Smith dat het boek de
“sluitsteen [is] van onze godsdienst, en de mens komt dichter
bij God door zich aan de leringen daarin te houden, dan door
welk ander boek ook.” [A Witness and a Warning (1988), p. 3,
21; zie ook History of the Church, deel 4, p. 461.]

2. ‘Tijdens de algemene conferentie van april 1986 verklaarde
president Benson: “De Heer inspireerde zijn dienstknecht
Lorenzo Snow, hernieuwde aandacht te schenken aan het
beginsel tiende, opdat de kerk mocht worden bevrijd van
haar financiële lasten. (. . .) In deze tijd heeft de Heer de
behoefte geopenbaard van hernieuwde aandacht voor het
Boek van Mormon. (. . .) Ik beloof u dat, als u dagelijks wilt
proeven van het boek en de daarin vervatte geboden wilt
naleven, God vanaf dit moment ons – kinderen van Zion en
de kerk – zal overspoelen met zegeningen die ons tot op
heden onbekend waren.” [De Ster, nummer 6, 1986, p. 74.]
Miljoenen mensen over de hele wereld hebben gehoor gege-
ven aan die aansporing en de beloofde zegening ontvangen.

3. ‘Nog een belangrijk thema was het vermijden van trots.
Tijdens de algemene conferentie van april 1989 riep hij de
leden van de kerk op om “de binnenste schotel [te] reinigen
door [onze] hoogmoed te overwinnen”, en hij waarschuwde
dat hoogmoed de oorzaak was van de vernietiging van
het Nephitische volk. Hij leerde ons dat “het tegengif voor
hoogmoed is nederigheid – ootmoed, onderworpenheid.”
[De Ster, juli 1989, p. 5.]

4. ‘Toen hij lid was van
het Quorum der Twaalf,
kreeg Ezra Taft Benson
een buitengewone kans
om een voorbeeld te zijn
in het naleven van het
evangelie. In 1952 aan-
vaardde hij, aange-

moedigd door president David O. McKay, een aanstelling als
minister van landbouw onder Dwight D. Eisenhower, de
president van de Verenigde Staten. Dat was de enige keer in
de geschiedenis van de kerk dat een lid van het Quorum der
Twaalf een functie had in het kabinet van de president van
de Verenigde Staten. In de acht jaar dat hij daarin werkzaam
was, dwong hij in binnen- en buitenland respect af vanwege
zijn integriteit en zijn deskundige leiding bij het uitstippelen
van het beleid van de regering van de Verenigde Staten op het
gebied van de landbouw, en het uitvoeren ervan. Hij kwam
met de leiders van volken in contact, en overal ter wereld
opende hij deuren voor vertegenwoordigers van de kerk.

5. ‘Onder de leiding van president Benson maakte de
kerk in de hele wereld een belangrijke stap voorwaarts.
Op 28 augustus 1987 wijdde hij in de Bondsrepubliek
Duitsland de Frankfurt-tempel in. Dat was een belangrijk
voorrecht voor hem omdat hij, toen hij van 1964 tot 1965
president was van het zendingsgebied Europa, in Frankfort
zijn hoofdkantoor had.

6. ‘De Freiberg-tempel in Oost-Duitsland werd op 29 juni 1985
ingewijd. De inwijding was voorafgegaan door een aantal
wonderen waardoor de bouw mogelijk werd. In 1968, tijdens
zijn eerste bezoek aan Oost-Duitsland beloofde ouderling
Thomas S. Monson van het Quorum der Twaalf aan de heili-
gen: “Als u de geboden van God trouw blijft onderhouden,
zal elke zegen die de leden van de kerk in andere landen
ontvangen hebben, ook uw deel worden.” In 1975, toen
ouderling Monson weer in Oost-Duitsland was, werd hij door
de Geest geïnspireerd om dat land aan de Heer toe te wijden,
waarbij hij zei: “Vader, laat dit de morgen van een nieuwe
dag zijn voor de leden van uw kerk in dit land.” Hij bad dat
de vurige wens van de heiligen “naar de zegeningen van
de tempel” vervuld zou worden. Zijn geïnspireerde belofte
ging in vervulling en zijn profetisch toewijdingsgebed
werd verhoord.” [De Ster, juli 1989, p. 47; zie ook Conference
Report, oktober 1985, p. 44; of Ensign, november 1985, p. 34.]

7. ‘Op 31 maart 1989 kregen de zendelingen van de kerk
toestemming om Oost-Duitsland binnen te komen. Op
9 november 1989 werden het geloof en de gebeden van veel
heiligen beloond toen er een begin werd gemaakt met het
opheffen van de grenzen tussen Oost- en West-Europa, wat
een toenemend aantal bekeerlingen en de bouw van meer
kerken tot gevolg had. Eén bekeerling hoorde voor het eerst
van de kerk toen hij een nieuw kerkgebouw in Dresden
(Duitsland) bezocht dat op 1 mei 1990 voor publiek was
opengesteld. Binnen een week volgde hij de lessen van de
zendelingen, las tweemaal het hele Boek van Mormon,
ontving een sterk getuigenis van de waarheid van het
evangelie, en liet zich dopen. [Zie Garold en Norma Davis,
‘The Wall Comes Down’, Ensign, juni 1991, p. 33.]

8. ‘Op 24 juni 1991 maakte de vice-president van de Sovjet-
republiek Rusland, tijdens een diner na een optreden van het
Mormoons Tabernakelkoor in Moskou, bekend dat de kerk
in dat land officiële erkenning kreeg. Daardoor kon de kerk in
dat hele uitgestrekte land gemeenten stichten. In de jaren ’90
werd een aantal landen dat deel had uitgemaakt van de
Sovjet-Unie en een aantal Midden- en Oosteuropese landen
toegewijd aan de verkondiging van het evangelie, waaronder
Albanië, Armenië, Wit-Rusland, Estland, Hongarije, Letland,
Litouwen, Roemenië, Rusland en de Oekraïne. In al die
landen worden kerken gebouwd en de nodige middelen
verschaft, en veel mensen ontvangen hun getuigenis van de
waarheid van het evangelie. Tijdens de inwijding van het
eerste gebouw van de kerk in Polen sinds de Tweede Wereld-
oorlog, sprak ouderling Russell M. Nelson van het Quorum
der Twaalf in een gebed de wens uit dat het kerkgebouw zou
mogen dienen ‘als vredig toevluchtsoord voor gekwelde
zielen en een veilige haven van hoop voor degenen die
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hongeren en dorsten naar gerechtigheid.’ [Church News, 29
juni 1991, p. 12.) Die zegen gaat in vervulling in het leven van
heiligen in veel landen die de vrede en de vreugde van het
evangelie gevonden hebben.

Tijdens het presidentschap van president Benson hebben de leiders van de
kerk verscheidene landen aan de prediking van het evangelie toegewijd.

9. ‘Door het sterk groeiende ledental van de kerk en de
nadruk die president Benson legde op het zendingswerk,
waren er aan het einde van zijn ambtsperiode bijna 48.000
zendelingen werkzaam in 295 zendingsgebieden van de kerk.

10. ‘In diezelfde periode werd er door het kerkelijk welzijns-
programma over de hele wereld steeds meer humanitaire
hulp verleend aan leden van andere kerken. Door die hulp
wordt het lijden van mensen verlicht en wordt hen geleerd
hoe ze op den duur zelf in hun onderhoud kunnen voorzien.
Waar nodig worden grote hoeveelheden levensmiddelen,
kleding, medicijnen, dekens, geld en andere middelen
verstrekt, en door middel van langere-termijnprojecten wordt
training gegeven op het gebied van gezondheidszorg, alfa-
betisering, enzovoort. Dit soort dienstbetoon wordt verleend
aan duizenden mensen in vele delen van de wereld.

11. ‘Door ouderdomsgebreken en zijn verdriet over het verlies
van zijn geliefde vrouw, Flora, overleed president Benson op
30 mei 1994 op de leeftijd van 94 jaar. Hij had zijn zending als
profeet van de Heer heldhaftig volbracht. Hij werd opgevolgd
door Howard W. Hunter, die op dat moment president
was van het Quorum der Twaalf Apostelen.’ (Ons erfgoed,
pp. 133–136.)

De leesstof begrijpen
Het leven van president Ezra Taft Benson
De binnenste schotel (alinea 3) – hun leven, gedachten,
bedoelingen en verlangens

Moskou

ALBANIË

ARMENIË

POLEN

ESTLAND

LETLAND

LITOUWEN

WIT-
RUSLAND

OEKRAÏNE

ROEMENIË

BULGARIJE

HONGARIJE

RUSLAND

Zwarte Zee

Middellandse Zee

Kaspisc he Zee

De leringen en het getuigenis van 
Ezra Taft Benson

12. ‘Tenzij wij het Boek van Mormon
lezen en acht slaan op zijn leringen,
zo verklaarde 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
vervolgt: “En zij zullen onder die

veroordeling blijven totdat zij zich bekeren en het nieuwe
verbond indachtig zijn, ja, het Boek van Mormon en de
andere geboden die Ik hun heb gegeven om niet alleen te
spreken, maar te handelen naar hetgeen Ik heb geschreven”
(LV 84:57).

13. ‘Nu moeten we niet alleen meer praten over het Boek
van Mormon, maar we moeten er meer mee doen. Waarom?
De Heer antwoordt: “Opdat zij gepaste vruchten zullen
voortbrengen, voor het koninkrijk van Vader; anders blijven
er een gesel en een oordeel om over de kinderen van Zion
te worden uitgestort” (LV 84:58). Wij hebben die vloek en dat
oordeel gevoeld!’ (De Ster, nummer 6, 1986, pp. 3–4.)

14. ‘Het gaat er niet alleen om dat het Boek van Mormon
ons de waarheid onderwijst, hoewel het dat zeker doet.
Het gaat er niet alleen om dat het Boek van Mormon van
Christus getuigt, hoewel het dat ook zeker doet. Maar er
is meer. Er gaat een macht van het boek uit die uw leven
ten goede zal komen zodra u het ernstig begint te bestuderen.
U zult grotere kracht vinden om verleidingen te weerstaan.
U zult de kracht vinden om misleidingen te onderkennen.
U zult de kracht vinden om op het enge en smalle pad te blij-
ven. De Schriften worden “de woorden des levens” genoemd
(zie LV 84:85), en nergens is dat juister dan in het Boek van
Mormon. Wanneer u begint te hongeren en dorsten naar deze
woorden, zult u in toenemende mate een overvloedig leven
vinden. (. . .)

15. ‘Broeders en zusters, ik smeek u met heel mijn hart dat
u in alle ernst het belang van het Boek van Mormon voor u
persoonlijk en voor de kerk als geheel wilt overwegen.’
(Zie De Ster, januari 1987, p. 5.)

16. ‘Het Boek van Mormon is de sluitsteen van ons getuigenis
van Jezus Christus, die zelf de hoeksteen is van alles wat
we doen. Het getuigt met macht en duidelijkheid van zijn
werkelijkheid. In tegenstelling tot de Bijbel, die door de
handen van talloze kopiisten, vertalers en corrupte gods-
dienstfanatici gegaan is die de tekst hebben vervormd, kwam
het Boek van Mormon in slechts één stap van schrijver tot
lezer, door één geïnspireerde vertaling. Daarom is zijn
getuigenis van de Meester helder, onvervalst en krachtig.
Maar het Boek van Mormon doet meer. Een groot gedeelte
van de christelijke wereld van vandaag verwerpt de godde-
lijkheid van de Heiland. Ze trekken zijn miraculeuze geboorte
in twijfel, zijn volmaakte leven en de werkelijkheid van zijn
glorierijke opstanding. Het Boek van Mormon onderstreept
op niet mis te verstane wijze de waarheid van al deze dingen.
Ook voorziet het ons van de volledigste uitleg van de leer
van de verzoening. Waarlijk is dit door God geïnspireerde
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boek een sluitsteen in het getuigenis aan de wereld dat Jezus
de Christus is (zie het titelblad van het Boek van Mormon).’
(De Ster, januari 1987, p. 4.)

17. ‘We spannen ons vaak bijzonder in om de activiteit in onze
ring te vergroten. We werken ijverig om de opkomst in de
avondmaalsdienst te verbeteren. We werken eraan om meer
jongemannen op zending te laten gaan. We streven ernaar
om het aantal tempelhuwelijken te vergroten. Dat is allemaal
prijzenswaardig en belangrijk voor de groei van het konink-
rijk. Maar als de leden en de gezinnen zich geregeld en conse-
quent in de Schriften verdiepen, zullen deze andere gebieden
van activiteit vanzelf beter worden. Dan zal het getuigenis
versterkt worden. Dan zal er meer toewijding zijn. Dan zullen
gezinnen versterkt worden. En dan zal er persoonlijke
openbaring ontvangen worden.’ (‘The Power of the Word’,
Ensign, mei 1986, p. 81.)

18. ‘Je kunt je niet goed voelen als je verkeerde dingen doet.
Dat is onmogelijk!’ (‘To the Rising Generation’, New Era,
juni 1986, p. 5.)

19. ‘Er bestaat gen heiliger
woord dan moeder. Er is
geen edeler werk dan dat
van een goede, godvrezende
moeder. (. . .)

20. ‘In het eeuwige gezin
heeft God vastgesteld dat
de vader thuis presideert.
De vader moet voor het
gezin zorgen, het liefhebben,
onderwijzen en leiden.

21. ‘Maar de rol van moeder is ook door God vastgesteld.
De moeder brengt kinderen op de wereld, koestert, geeft liefde
en voedt op. Dat is zo geopenbaard.’ (To the Mothers in Zion
[brochure, 1987], pp. 1–3.)

22. ‘Hoogmoed is de universele zonde,
de grote ondeugd. (. . .)

23. ‘Het tegengif voor hoogmoed is
nederigheid – ootmoed, onderworpen-
heid. (Zie Alma 7:23.) (. . .)

24. ‘God zal een nederig volk hebben.
Wij hebben de keus: uit onszelf

nederig zijn of ertoe gedwongen worden. Alma zei: “Daarom,
gezegend zijn zij die zich verootmoedingen zonder te worden
gedrongen ootmoedig te zijn” (Alma 32:16).

25. ‘Laten wij ervoor kiezen nederig te zijn.

26. ‘Wij kunnen ervoor kiezen onszelf te vernederen door
onze vijandschap tegen onze broeders en zusters te over-
winnen, door hen evenzeer te achten als onszelf en door hen
te verheffen tot hetzelfde of zelfs een hoger niveau dan het
onze. (Zie LV 38:24; 81:5; 84:106.)

27. ‘Wij kunnen ervoor kiezen onszelf te vernederen door raad
en kastijding te ontvangen. (Zie Jakob 4:10; Helaman 15:3;
LV 63:55; 101:4–5; 108:1; 124:61, 84; 136:31; Spreuken 9:8.)

28. ‘Wij kunnen ervoor kiezen onszelf te vernederen door hen
te vergeven die ons hebben gekrenkt. (Zie 3 Nephi 13:11, 14;
LV 64:10.)

29. ‘Wij kunnen ervoor kiezen onszelf te vernederen door
onbaatzuchtige diensten te verlenen. (Zie Mosiah 2:16–17.)

30. ‘Wij kunnen ervoor kiezen onszelf te vernederen door
op zending te gaan en het woord te verkondigen dat anderen
ertoe kan brengen zich te vernederen. (Zie Alma 4:19; 31:5;
48:20.)

31. ‘Wij kunnen ervoor kiezen onszelf te vernederen door
vaker naar de tempel te gaan.

32. ‘Wij kunnen ervoor kiezen onszelf te vernederen door
onze zonden te belijden en te verzaken en uit God geboren te
worden. (Zie LV 58:43; Mosiah 27:25–26; Alma 5:7–14, 49.)

33. ‘Wij kunnen ervoor kiezen onszelf te vernederen door
God lief te hebben, onze wil ondergeschikt te maken aan
de zijne en Hem op de eerste plaats te stellen in ons leven.
(Zie 3 Nephi 11:11; 13:33; Moroni 10:32.)

34. ‘Laten wij ervoor kiezen nederig te zijn. Wij kunnen het.
Ik weet dat wij het kunnen.’ (De Ster, juli 1989, p. 5.)

35. ‘In dit werk gaat het om de Geest. Waar we ook mogen
dienen, ik weet dat ik mij op de Geest moet verlaten. Laten
wij ons die Geest eigen maken en getrouwe leden van de kerk
zijn.’ (De Ster, nummer 6, 1986, p. 73.)

36. ‘In dit werk is niets belangrijker dan de Geest.’ (Confe-
rence Report, oktober 1986, blz. 60; of Ensign, november 1986,
p. 46.)

37. ‘Ik getuig dat de aarde over weinige jaren gereinigd zal
worden (zie LV 76:41). Jezus de Christus zal wederkomen,
dit keer in macht en grote heerlijkheid, om zijn vijanden te
verslaan en op aarde te regeren en te heersen (zie LV 43:26–33).
Alle mensen zullen op de juiste tijd opstaan en zullen dan
voor een laatste oordeel voor de Meester komen te staan (zie
2 Nephi 9:15, 41). God zal ieder belonen naar zijn daden
in het vlees (zie Alma 5:15).’ (De Ster, januari 1989, p. 75.)
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De leesstof bestuderen  
Bestudeer ‘President Ezra Taft Benson’ en maak opgave A
of B.

Een collage maken

Maak aan de hand van de 
lesstof in de alinea’s 1–10 teke-
ningen of zoek illustraties uit
tijdschriften of kranten die lijken
op de gebeurtenissen in het
leven van president Benson.
Zet iets bij iedere illustratie en
maak er een collage van in
je notitieblok of op een poster.

Combinatie-oefening

1. Zet de volgende schriftuurplaatsen in een kolom in je
notitieblok:

a. Alma 31:5

b. Alma 41:10

c. Leer en Verbonden 42:13–14

d. Leer en Verbonden 84:54–57

e. 3 Nephi 27:5–8

f. Jesaja 64:1–3

g. Alma 5:22–23

h. Alma 56:47–48

2. Zet naast de verwijzingen de alineanummers, van de alinea’s
12–37, die het best bij de teksten passen. Er kunnen meer-
dere alinea’s van toepassing zijn.

3. Zoek een van de leringen van president Benson uit die
indruk op je maakt en leg uit wat die voor jou betekent.

President Howard W. Hunter heeft gezegd: ‘Onthoud
alstublieft het volgende. Als ons leven en ons geloof
op Jezus Christus en zijn herstelde evangelie zijn gericht,
kan niets blijvend verkeerd gaan.’ (‘Fear Not, Little Flock’,
Brigham Young University 1988–1989 Devotional
and Fireside Speeches [1989], p. 112.) President
Hunter verkondigde dit beginsel niet alleen, hij leefde het
ook na. Ouderling James E. Faust heeft als lid van het
Quorum der Twaalf Apostelen gezegd: ‘Het opmerkelijkste

President 
Howard W. Hunter

Een man die 
christelijke liefde bezat

B

A

in de korte tijd dat hij president van de kerk is geweest,
is het feit dat de leden over de hele wereld een bijzondere
band met hem hebben als hun profeet, ziener en open-
baarder. Ze hebben in hem de verpersoonlijking van de
eigenschappen van de Heiland herkend. Ze hebben
op opmerkelijke wijze op zijn profetische boodschap
gereageerd om christelijker te leven en de tempel het
middelpunt van onze aanbidding te maken.’ (‘Howard W.
Hunter: Man of God’, Ensign, april 1995, p. 26.)

Ouderling Neal A. Maxwell, lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen, heeft een voorbeeld van zijn christelijke
aard gegeven. Hij zei dat president Hunter ‘een zacht-
moedig man was. Als jongeman heeft hij een keer een
baan geweigerd omdat iemand anders dan zijn baan zou
kwijtraken. Dit was dezelfde nederige man die, toen ik een
keer na een vermoeiende, stoffige dag in Egypte wakker
werd, zachtjes mijn schoenen zat te poetsen, in de hoop
dat ik het niet zou merken.’ (‘Meek and Lowly’, Brigham
Young University 1986–1987 Devotional and Fireside
Speeches [1987], p. 61.)

ZIJN LEVEN (1907–1995)

1907 Op 14 november in 
Boise (Idaho) geboren, 
als zoon van John 
William Hunter en Nellie 
Marie Rasmussen Hunter

1919 12 jaar, op 4 april 
gedoopt (na op 
toestemming van 
zijn vader te hebben 
gewacht); op 21 juni 
door de bisschop tot diaken geordend

1931 23 jaar, op 10 juni met Clara (Claire) May Jeffs
getrouwd 

1950 42 jaar, voorzitter van het comité dat het
ochtendseminarie in Californië introduceerde

1959 51 jaar, door president David O. McKay tot apostel
geordend

1964–1972 56–64 jaar, president van de Genealogical Society
van de kerk

1970–1972 62–64 jaar, kerkhistoricus
1975–1993 67–85 jaar, reisde vele malen naar Israël; heeft het

BYU Jerusalem Center ingewijd
1983 75 jaar, zijn eerste vrouw overleden
1988 80 jaar, tot president van het Quorum der Twaalf

Apostelen aangesteld
1990 83 jaar, trouwde op 12 april met Inis Bernice Egan
1994 86 jaar, president van de kerk geworden
1995 87 jaar, op 3 maart in Salt Lake City overleden;

negen maanden president van de kerk geweest

ZIJN PRESIDENTSCHAP (1994–1995)

1994 Wijdt de Orlando-tempel (Florida) in en
organiseert de tweeduizendste ring van de kerk

1995 Wijdt de Bountiful-tempel (Utah) in; ledental:
9.338.859
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Het leven van president Howard W. Hunter
1. ‘Tijdens zijn eerste persconferentie op 6 juni 1994 maakte
president Howard W. Hunter een aantal belangrijke thema’s
van zijn bediening bekend. Hij zei: “Ik nodig alle leden van
de kerk uit steeds grotere aandacht te schenken aan het leven
en het voorbeeld van de Heer Jezus Christus, in het bijzonder
de liefde, hoop en barmhartigheid die Hij ten toon heeft
gespreid.

2. ‘“Ik bid dat we elkaar vriendelijker, hoffelijker, nederiger,
geduldiger en vergevensgezinder zullen bejegenen.”

3. ‘Hij vroeg de leden van de kerk
ook om “de tempel van de Heer
het overweldigende symbool van
hun lidmaatschap te laten zijn en
de verheven plaats van hun heilige
verbonden. Het diepste verlangen
van mijn hart is dat ieder lid van
de kerk waardig is om naar de
tempel te gaan.” [Church News,
11 juni 1994, p. 14.] Vele duizen-

den kerkleden namen die boodschap ter harte en werden
gezegend met een verdiepte geestelijke instelling.

4. ‘President Hunter had een scherpe geest die voor de kerk
van grote waarde was. Tegen het einde van de jaren ‘70 kreeg
hij een opdracht waar hij al zijn bekwaamheden voor nodig
had. Hij vervulde een belangrijke rol bij de onderhandeling
omtrent de aankoop van land voor het belangrijkste gebouw
van de kerk in Israël: de afdeling van de Brigham Young
University in Jeruzalem, het Jerusalem Center for Near
Eastern Studies, en bij het toezicht op de bouw ervan. Dat
centrum ligt op de berg Scopus, een uitloper van de Olijfberg.
Daar is de behuizing voor de studenten gebouwd, en het
land, het volk (zowel Joden als Arabieren) en de plaatsen
waar Jezus en zijn apostelen geweest zijn, worden er diep-
gaand bestudeerd. Het centrum is degenen die er gestudeerd
hebben tot zegen geweest, en de schoonheid ervan heeft
veel bezoekers geïnspireerd. (. . .)

BYU Jerusalem Center

5. ‘Tijdens zijn leven kreeg president Hunter veel tegenslagen
te verduren. Met geloof en geestkracht bood hij het hoofd aan
ernstige en pijnlijke gezondheidsproblemen, de langdurige,
slopende ziekte en de dood van zijn eerste vrouw, en andere
moeilijkheden. Ondanks die problemen diende hij de Heer,
reisde hij veel en werkte hij hard om de zaken van de kerk te

behartigen. Zijn voorbeeld was in overeenstemming met zijn
boodschap: “Als u thuis moeilijkheden hebt met kinderen die
afdwalen, als u gebukt gaat onder financiële tegenslagen en
emotionele spanningen die uw huis en geluk bedreigen, als u
het verlies van een dierbare te verwerken krijgt of kampt
met slechte gezondheid, vrede zij uw ziel. Wij hoeven geen
bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. Onze omwegen
en teleurstellingen zijn het rechte en nauwe pad naar Hem.”
(De Ster, januari 1988, p. 55.)

6. ‘Op 11 december 1994 in Mexico-Stad (Mexico) presideerde
president Hunter de organisatie van de tweeduizendste
ring van de kerk, een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis
van de kerk. Tegen de aanwezigen zei hij: “De Heer heeft
door middel van zijn dienstknechten dit wonder tot stand
gebracht. Dit werk zal in kracht en vitaliteit blijven toenemen.
De beloften die gedaan zijn aan vader Lehi en zijn kinderen
omtrent hun nageslacht zijn in Mexico vervuld en zullen er
verder vervuld worden.” [Church News, 17 december 1994,
p. 3.] In de periode waarin president Hunter als algemeen
autoriteit werkzaam is geweest, maakte de kerk in Latijns-
Amerika een geweldige groei door. In de tijd dat hij president
van de kerk werd, waren er alleen al in Mexico, Brazilië en
Chili 1.500.000 heiligen der laatste dagen, meer kerkleden dan
er in die tijd in Utah woonden.

7. ‘Hoewel president Hunter slechts negen maanden president
van de kerk is geweest, heeft hij een krachtige uitwerking op
de heiligen gehad, die zich zijn meegevoel, lankmoedigheid,
en zijn grote christelijke voorbeeld zullen blijven herinneren.’
(Ons erfgoed, pp. 136, 138–139.)

8. Ouderling James E. Faust heeft als lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen het volgende verhaal over president Hunter
als jongeman verteld: ‘Zijn zus, Dorothy Hunter Rasmussen,
(. . .) herinnerde zich dit tedere 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 (. . .) 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 tot ze
het spelletje moe 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 ook 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.)

9. Ouderling Rulon G.
Craven heeft als lid van
de Zeventig het volgende
verhaal verteld: ‘Velen
zullen zich herinneren
dat president Hunter
enige jaren geleden te
horen kreeg dat hij nooit
meer zou kunnen lopen.
Zijn geloof en vastbera-
denheid waren echter
groter dan die boodschap.
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Zonder ophef en buiten andermans medeweten, deed hij
dagelijks, met vastberadenheid en geloof en het vertrouwen
dat hij weer zou lopen, een reeks uitermate inspannende
oefeningen bij de fysiotherapeut. Tijdens die zware maanden
baden zijn broeders van het Quorum der Twaalf dagelijks
voor hem in hun quorumvergaderingen en in hun persoonlijke
gebeden.

10. ‘Maanden later, op een donderdagmorgen, begaf ik mij
naar president Hunters kantoor (. . .) en kreeg te horen dat hij
vroeg was vertrokken en te voet op weg was naar de tempel.
Ik zette een groot vraagteken bij die mededeling en zette de
pas erin om hem in te halen. Toen ik hem in de gaten kreeg,
zag ik dat hij liep met behulp van een looprek. (. . .) Toen hun
president de kamer binnenliep, stonden de Twaalf op en
begonnen te klappen. (. . .) President Hunter bedankte hen
en zei: “Er was gezegd dat ik nooit meer zou lopen, maar met
de hulp van de Heer, mijn vastberadenheid, en – uitermate
belangrijk – het geloof van mijn broeders van de Twaalf, ben
ik weer op de been.”’ (De Ster, juli 1991, pp. 28–29.)

De leringen en het getuigenis van 
Howard W. Hunter
11. ‘De Heiland heeft nooit iets gegeven om er iets voor terug
te krijgen. Hij heeft vrijwillig en liefdevol gegeven, en zijn
gaven zijn van onschatbare waarde. Hij gaf de blinden ogen,
de doven oren en de lammen benen; reinheid aan de onreinen,
ongeschondenheid aan de zwakken en adem aan de leven-
lozen.

12. ‘Zijn gaven betekenden een kans voor de vertrapten, vrij-
heid voor de onderdrukten, vergeving voor de mensen
die zich bekeerden, hoop voor de wanhopigen en licht in de
duisternis. Hij gaf ons zijn liefde, zijn dienstbetoon en zijn
leven. En wat het belangrijkst is, Hij gaf ons en alle stervelingen
de opstanding, het eeuwig heil en het eeuwige leven.

13. ‘Wij moeten ernaar streven om net als Hij te geven. (. . .)
Van jezelf geven is een heilige gave. Wij geven ter gedachtenis
van alles wat de Heiland heeft gegeven. (. . .)

14. ‘(. . .) Leg deze kerst een ruzie bij. Zoek een vergeten vriend
op. Verwerp achterdocht en vervang het door vertrouwen.
Schrijf een brief. Geef een vriendelijk antwoord. Moedig de
jeugd aan. Wees trouw, in woord en daad. Kom beloften na.
Doe afstand van wrok. Vergeef een vijand. Bied uw excuses
aan. Probeer begrip op te brengen. Bestudeer de eisen die u
aan anderen stelt. Denk eerst aan iemand anders. Wees vrien-
delijk. Wees zachtaardig. Lach wat vaker. Wees dankbaar.
Verwelkom een vreemdeling. Verblijd het hart van een kind.
Geniet van de schoonheid en het wonder van de aarde.
Betuig uw liefde en doe dat dan opnieuw. [Van een onbekend
auteur.]’ (‘“To Give of Oneself Is a Holy Gift”, Prophet Tells
Christmas Gathering’, Church News, 10 december 1994, p. 4.)

15. ‘Ik ben er vast van overtuigd dat als wij als individu, als
gezin, als samenleving, als volk, net als Petrus onze blik op
Jezus konden richten, wij ook als overwinnaars over “de ruwe
golven van ongeloof” konden lopen en “onbevreesd blijven te
midden van de opstekende winden van twijfel.” Maar als wij
onze ogen afkeren van Hem in wie wij moeten geloven, wat
zo gemakkelijk gebeurt en waartoe de wereld zo verleid wordt,
als wij naar de macht en de toorn kijken van de verschrikke-
lijke en vernietigende elementen om ons heen, in plaats van
naar Hem die ons kan helpen en redden, dan zullen we onver-
mijdelijk zinken in een zee van conflicten, verdriet en wanhoop.

16. ‘Ik bid dat wij, wanneer we het gevoel hebben dat de
zeeën ons dreigen te verzwelgen en de diepten ons heen en
weer geslingerde schip van geloof dreigen op te slokken,
altijd door de storm en het duister heen die rustgevende uit-
spraak van de Heiland van de wereld mogen horen: “Houdt
moed, Ik ben het, weest niet bevreesd” (Matteüs 14:27).’
(De Ster, januari 1993, p. 16.)

17. ‘Iedere generatie vanaf het begin heeft bepaalde proble-
men moeten overwinnen. Ieder persoon heeft bepaalde
problemen die soms speciaal voor hem of haar lijken te zijn.
Dat hebben we al in het voorsterfelijk bestaan begrepen.

18. ‘Als wij door dergelijke ervaringen nederig, verfijnd
en onderricht worden, kunnen we in moeilijke tijden betere
mensen worden, dankbaarder, liefdevoller en rekening
houden met andere mensen.

19. ‘Zelfs in de moeilijkste tijden zijn problemen en profetieën
alleen bestemd om de rechtschapen mensen tot zegen te zijn
en de minder rechtvaardige mensen tot bekering te roepen.’
(‘Why Try?’ New Era, januari 1994, p. 6.)

20. ‘Alles wat Jezus aanraakt, komt tot leven. Als Jezus een
huwelijk aanraakt, komt het tot leven. Als Hij een gezin
mag aanraken, zal het tot leven komen.’ (Conference Report,
oktober 1979, blz. 93; of Ensign, november 1979, p. 65.)

21. ‘Ik getuig dat Jezus de enige bron van blijvende vreugde
is, dat onze blijvende vrede van Hem afhankelijk is. Ik zou
willen dat Hij nu onze roem en eer is, waar eenieder van ons
naar verlangt en het enige doelwit dat echt de moeite waard
is voor de mens. Hij is onze beloning in tijd en eeuwigheid.
Elke andere prijs is uiteindelijk vruchteloos. Elke andere
prestatie vervaagt met de tijd en lost op in de elementen.
Uiteindelijk zullen wij (. . .) geen ware vreugde ervaren tenzij
die in Christus is.’ (De Ster, juli 1993, p. 62.)
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22. ‘Als iemand die geroepen en geordend is om tot de hele
wereld van de naam van Jezus Christus te getuigen, verzeker
ik u nu, in deze paastijd, dat Hij leeft. Hij heeft een verheer-
lijkt, onsterfelijk lichaam van vlees en beenderen. Hij is de
Eniggeborene van de Vader in het vlees. Hij is de Heiland, het
Licht en het Leven van de wereld. Na zijn kruisiging en
dood verscheen Hij als herrezen mens aan Maria, aan Petrus,
aan Paulus en aan vele anderen. Hij toonde Zich aan de
Nephieten. Hij heeft Zich getoond aan Joseph Smith, de jonge
profeet, en aan vele anderen in onze bedeling. Dit is zijn
kerk.’ (De Ster, juli 1988, p. 14.)

De leesstof bestuderen  
Bestudeer ‘President Howard W. Hunter’ en maak opgave A
of B en opgave C of D.

President Hunter leren kennen

Bestudeer het schema over het leven en het presidentschap
van president Howard W. Hunter (blz. 216), samen met
de alinea’s 1–10 van de leesstof, en zoek de antwoorden op de
volgende vragen op:

1. Hoe oud was president Hunter 
toen hij werd gedoopt?

2. Hoe oud was hij toen hij tot
apostel werd geordend?

3. Hoe oud was hij toen hij voor
de tweede keer trouwde?

4. Welke tempels heeft hij
ingewijd?

5. Wat voor tegenslagen heeft hij
in zijn leven gehad? (Noem er
minimaal twee.)

6. In welk land werd de tweeduizendste ring georganiseerd?

7. Welke drie Latijns-Amerikaanse landen hadden in 1994
meer leden dan de staat Utah?

8. Hoe lang is president Hunter president van de kerk
geweest?

Op zoek naar prestaties

1. Noteer vijf prestaties uit het leven van president Hunter
die indruk op je gemaakt hebben. Zet naast iedere prestatie
een karaktereigenschap die iemand volgens jou nodig heeft
om zo’n taak te vervullen.

B

A

2. Leg in het kort uit welke karaktereigenschap je het liefst
zou willen ontwikkelen en hoe je dat kunt doen.

Correcties aanbrengen

1. De volgende uitspraken zijn een onjuiste weergave van de
leringen van president Hunter. Herschrijf de leringen zodat
ze juist zijn.

a. ‘Ik nodig alle mensen uit om steeds grotere aandacht te
schenken aan het leven en het voorbeeld van hun
vrienden.’ (Zie alinea 1.)

b. ‘Ik bid dat we elkaar vriendelijker, hoffelijker, vrolijker,
geduldiger en vergevensgezinder zullen bejegenen.’

c. ‘Het diepste verlangen van mijn hart is dat ieder lid van
de kerk een zendeling is.’ (Zie alinea 3.)

d. ‘Onze omwegen en teleurstellingen zijn slechts
belemmeringen op onze weg naar de Heiland.’
(Zie alinea 5.)

e. ‘De Heiland heeft zelden iets gegeven om er iets voor
terug te krijgen. Hij heeft vrijwillig en zonder oordeel
gegeven, en zijn gaven waren van weinig wereldse
waarde.’ (Zie alinea 11.)

2. Kies een van deze uitspraken en leg uit waarom de juiste
versie beter is dan de onjuiste.

Een onderzoek naar de Heiland

1. Hoeveel uitspraken in ‘De leringen en het getuigenis
van Howard W. Hunter’ gaan over de Heiland? (Zie de
alinea’s 11–22.)

2. Noteer wat president Hunter over Jezus Christus heeft
gezegd. Omcirkel de ideeën die je het indrukwekkendst
vindt.

3. Leg in het kort uit wat we volgens president Hunter over
de Heiland moesten weten en voelen.

Tijdens zijn eerste vijf jaar als president van de kerk heeft
president Gordon B. Hinckley de leden van de kerk op
ieder continent bezocht, behalve Antarctica. ‘“Ik houd niet
van reizen (. . .)”, zei [hij] tijdens de algemene conferentie
in oktober 1996. “Maar ik kijk graag in de gezichten
van en schud de handen van de getrouwe heiligen der
laatste dagen.” (. . .)

‘(. . .) [Verscheidene jaren later zei hij:] “Ik ben vastbesloten
om dit net zo lang vol te houden als mijn krachten toe-

President 
Gordon B. Hinckley

‘Ik ben een optimist. Ik vind 
dat de toekomst er goed uitziet.’

D

C
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laten. Ik begin oud te worden. In juni word ik 90. Dan
ben je wel oud. Ik kan het soms in mijn voeten voelen.
[Maar] dat is mijn verlangen [om onder de leden te zijn].
Ik vind dat de leden van de kerk het recht hebben om de
president van de kerk te zien.’ (‘Looking into the Faces of
Faithful Latter-day Saints’, Church News, 4 maart 2000,
pp. 8, 13.)

ZIJN LEVEN (1910–)

1910 Op 23 juni in Salt Lake 
City geboren, als zoon 
van Bryant S. Hinckley 
en Ada Bitner Hinckley

1919 8 jaar, op 28 april door 
zijn vader in Salt Lake 
City gedoopt

1930 20 jaar, zijn moeder overleden
1933–1935 23–25 jaar, op zending 

in Groot-Brittannië
1935–1958 25–47 jaar, voltijds werkzaam voor het zendings-

comité van de kerk, gevolgd door andere posities
op verschillende afdelingen van de kerk

1937 26 jaar, op 29 april met Marjorie Pay getrouwd;
geroepen als lid van het algemeen bestuur van de
zondagsschool

1958 47 jaar, tot assistent van het Quorum der Twaalf
Apostelen geordend

1961 51 jaar, tot apostel geordend
1981–95 71–84 jaar, raadgever in het Eerste Presidium,

van president Spencer W. Kimball (1981), Ezra
Taft Benson (1985) en Howard W. Hunter (1994)

1995 84 jaar, president van de kerk geworden

ZIJN PRESIDENTSCHAP (1995–)

1995 Kondigt de ontheffing aan van alle regionaal
vertegenwoordigers en de nieuwe roeping van
gebiedszeventigen; ‘Het gezin: een proclamatie
aan de wereld’ gepresenteerd

1996 Begint met de bouw van kleine tempels over de
hele wereld, zodat alle leden de kans krijgen om
geregeld naar de tempel te gaan

1997 Organiseert aanvullende quorums der Zeventig,
bestaande uit de gebiedszeventigen, vijf quorums
wereldwijd

1998 Reist over de hele wereld en bezoekt de heiligen
in Afrika, Europa, Azië, Noord- en Zuid-
Amerika, Australië en de eilanden in de Stille
Oceaan

1999 Vertegenwoordigt de kerk in verschillende 
tv-programma’s; kondigt de herbouw van de
Nauvoo-tempel aan

2000 Wijdt het nieuwe Conferentiecentrum in Salt Lake
City; het ledental bedroeg 10.752.986 aan het
begin van het jaar – de elf miljoen werd tijdens de
zomer bereikt

Tijdens zijn eerste vijf jaar als president van de kerk heeft
hij ruim vierhonderdduizend kilometer gereisd, 58 landen
bezocht, 2,2 miljoen leden en anderen toegesproken en
24 tempels ingewijd.

Het leven van president Gordon B. Hinckley
1. ‘Toen Gordon B. Hinckley na de dood van president Hunter
president van de kerk werd, werd hem gevraagd waarop
hij zich met zijn presidium zou gaan richten. Hij antwoordde:
“Voorwaarts gaan. Ja, ons thema zal zijn om voorwaarts te
gaan met het grote werk dat is bevorderd door onze voor-
gangers die zo bewonderenswaardig, zo trouw en zo goed
hun taak hebben vervuld. Ja, werken aan het gezin. Ja, het
onderwijs verder verbeteren. Ja, bouwen aan de tolerantie en
de verdraagzaamheid onder de mensheid. En het evangelie
van Jezus Christus verkondigen.” [Church News, 18 maart 1995,
p. 10.]

2. ‘Door zijn uitgebreide ervaring als leider in diverse organi-
saties van de kerk was hij goed voorbereid op zijn werk in
het Eerste Presidium. In 1961 werd hem steun verleend als lid
van het Quorum der Twaalf Apostelen. Vanaf 1981 is hij
raadgever geweest van drie presidenten van de kerk: van
Spencer W. Kimball, Ezra Taft Benson en Howard W. Hunter.
In die jaren heeft hij in bepaalde perioden, toen deze presi-
denten last kregen van ouderdomsgebreken, zware taken op
zijn schouders gehad.

3. ‘Toen de jonge Gordon B. Hinckley in Engeland op zending
was, kreeg hij een advies dat hem in al die jaren van zware
verantwoordelijkheden goed van pas is gekomen. Toen hij 

enigszins terneergeslagen
was, stuurde hij zijn
vader een brief waarin hij
schreef: “Ik ben mijn
tijd en uw geld aan het
verspillen. Ik zie niet
in wat voor nut het heeft
om te blijven.” Na enige
tijd ontving hij een korte
brief van zijn vader

waarin stond: “Beste Gordon. Ik heb je brief. (. . .) Ik heb maar
één voorstel. Denk niet meer aan jezelf en ga aan het werk.
Liefs, je vader.”

4. ‘President Hinckley zegt over dat moment: “Ik dacht na
over dat antwoord, en las de volgende ochtend tijdens onze
schriftstudie deze geweldige uitspraak van de Heer: ‘Want
ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen;
maar ieder, die zijn leven verliezen zal om Mijnentwil en

225

34190_120_BODY.pdf   230 5/20/16   8:03 AM



om des evangelies wil, die zal het behouden’ (Marcus 8:35).
Dat raakte me. Die uitspraak, die belofte, samen met de brief
van mijn vader, was er de oorzaak van dat ik naar boven
ging, (. . .) knielde, en (. . .) een verbond [sloot] met de Heer
dat ik zou proberen niet meer aan mijzelf te denken en
dat ik aan het werk zou gaan. Ik beschouw die dag als de
beslissende dag in mijn leven. Al het goede dat mij sindsdien
is overkomen, kan ik toeschrijven aan de beslissing die ik
toen genomen heb.” [Gordon B. Hinckley: Man of Integrity, 15th
President of the Church, videocassette (1994).]

5. ‘President Hinckley staat bekend
als iemand met een onbedwingbaar
optimisme, die altijd vervuld is
van geloof in God en in de toekomst.
“Alles komt in orde” is misschien wel
de meest herhaalde uitspraak van
president Hinckley aan familieleden,
vrienden en kennissen. “Blijf het pro-
beren”, zal hij zeggen. “Blijf geloven.
Blijf gelukkig. Raak niet ontmoedigd.

Alles komt in orde.”’ [Jeffrey R. Holland, ‘President Gordon
B. Hinckley’, Ensign, juni 1995, p. 5.]

6. ‘Op de vraag van een verslaggever
wat volgens hem de grootste
uitdaging voor de kerk was, ant-
woordde hij: “De grootste, de meest
serieuze en de mooiste uitdaging
waar we ons voor geplaatst zien,
is de uitdaging die voortkomt uit
onze groei.” Hij legde uit dat groei
gepaard gaat met de noodzaak
van meer gebouwen, waaronder
meer tempels: “Dit is de prachtigste
periode in de geschiedenis van de kerk wat betreft de bouw
van tempels. Nog nooit heeft er zoveel vaart gezeten in de
tempelbouw als in deze tijd. We hebben 47 tempels in gebruik.
We hebben nog dertien tempels die in aanbouw zijn of waar-
voor de plannen op de tekentafel liggen. We zullen nog meer
tempels bouwen.” [Church News, 18 maart 1995, p. 10.]
Door de groei van de kerk is ook de vertaling van het Boek
van Mormon in veel talen noodzakelijk geworden.

7. ‘President Hinckley is zelf getuige geweest van de enorme
groei van de kerk. In 1967, tijdens een conferentie in Osaka
(Japan), keek hij naar de mensen in de zaal waaronder zich
veel jongeren bevonden, en hij zei: “In jullie zie ik de toe-
komst van de kerk in Japan. En ik zie een grote toekomst. We
zijn nog maar nauwelijks begonnen. Maar ik heb de behoefte
om te zeggen wat ik al lang gevoeld heb, en dat is dat het niet
lang zal duren of er zullen in dit geweldige land ringen
van Zion zijn.” [‘Addresses’, AV 1801; LDS Church Archives.]
Binnen één generatie waren er honderdduizend heiligen,
veel ringen, zendingsgebieden en districten, en een tempel in
Japan.

8. ‘President Hinckley volgt ook met veel belangstelling de
groei van de kerk op de Filippijnen waar in 1973 in Manilla
de eerste ring werd georganiseerd. Twintig jaar later, omstreeks
de tijd dat hij president van de kerk werd, ontvingen meer
dan driehonderdduizend Filippijnse leden de zegeningen van
het evangelie, waaronder een tempel in hun land. President
Hinckley heeft ook grote zorg getoond voor de groei van de
kerk in andere delen van Azië, waaronder Korea, China en
Zuidoost-Azië.

9. ‘De geestelijke instelling van veel leden in Azië blijkt uit
de belevenis van een algemene autoriteit die de opdracht
kreeg een nieuwe ringpresident te roepen in een ring op de
Filippijnen. Nadat hij een gesprek had gehad met een aantal
broeders, werd hem ingegeven dat hij een man van ongeveer
vijfentwintig jaar als ringpresident moest roepen. Hij vroeg
de jonge broeder om zich in een aangrenzende ruimte terug
te trekken en de tijd te nemen om zijn raadgevers te kiezen.
De broeder was binnen een minuut terug. De algemene auto-
riteit dacht dat hij het niet goed begrepen had, maar de
nieuwe ringpresident zei: “Nee, door de Geest van de Heer
wist ik al een maand geleden dat ik ringpresident zou
worden. Ik heb mijn raadgevers al gekozen.”

10. ‘Het is wel te begrijpen dat president Hinckley, die zoveel
heeft gedaan om de kerk overal in de wereld te helpen vesti-
gen, in zijn ambtsperiode bekend kon maken: “Onze statistici
vertellen me dat als de huidige trend zich voortzet er in
februari 1996, over een paar maanden maar, meer leden van
de kerk buiten de Verenigde Staten zullen zijn dan in de
Verenigde Staten. De overschrijding van die grens is een
belangrijke gebeurtenis. Het vertegenwoordigt de vruchten
van heel veel arbeid.” (De Ster, januari 1996, pp. 63–64.) (. . .)

11. ‘Een van de algemene autoriteiten heeft uitgelegd hoe de
heiligen president Hinckley het beste kunnen steunen:
“Nu hij het heilige ambt op zich neemt waarvoor hij geroepen
is: profeet, ziener, openbaarder, presiderende hogepriester
en president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen
der Laatste Dagen, (. . .) is ‘voorwaarts’ gaan het beste wat
wij dus kunnen doen om hem te steunen in zijn functie.”
[Jeffrey R. Holland, ‘President Gordon B. Hinckley’, p. 13.]’
(Ons erfgoed, pp. 139–143.)
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De leringen en het getuigenis van 
Gordon B. Hinckley
12. ‘Toen hem gevraagd werd hoe de komende jaren eruit
zouden zien, zei president Hinckley: “Ik zie onze jonge men-
sen in de kerk. Ik zie er veel. Ik zie ze overal. Ik ben bijzonder
enthousiast over de kwaliteit van hun leven, hun kracht,
hun goedheid en hun getrouwheid. Ik maak me helemaal
geen zorgen over de toekomst van de kerk als ik onze
jonge mensen zie. Ze bestuderen de Schriften. Ze gaan naar
het seminarie en instituut. Ze bidden over hun beslissingen.
Ze gaan in een goede sfeer van getrouwheid met elkaar om.
Ze zijn op weg om sterke, getrouwe en vaardige heiligen
der laatste dagen te worden, die gehoor zullen geven als ze
geroepen worden.”’ (‘We Must Look After the Individual’,
Church News, 4 maart 2000, p. 13.)

13. ‘Het leven van onze leden moet de enige zinvolle uit-
drukking van ons geloof zijn. (. . .)

14. ‘(. . .) Omdat onze Heiland leeft, gebruiken we niet het
symbool van zijn dood (het kruis) als symbool van ons geloof.
Maar wat kunnen we dan gebruiken? Geen teken, geen
kunstwerk, geen voorstelling of vorm is voldoende om de
heerlijkheid en het wonder van de levende Christus weer
te geven. Hij heeft zelf gezegd wat het symbool moet zijn:
“Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren”
(Johannes 14:15).

15. ‘Als zijn volgelingen kunnen we niet gemeen, onwaardig
of onaangenaam zijn zonder zijn reputatie aan te tasten.
Ook kunnen we niets goeds, vriendelijks en grootmoedigs
doen zonder het symbool te polijsten van Hem wiens naam
wij op ons hebben genomen.

16. ‘Ons leven moet een symbool van zinvolle uitdrukkingen
worden, het symbool van ons getuigenis van de levende
Christus, de eeuwige Zoon van de levende God.’ (‘Our One
Bright Hope’, Ensign, april 1994, pp. 2, 5.)

17. van jullie ontving van onze Vader in de hemel een gewel-
dig vermogen om goed te doen in de wereld. Oefen je geest
en je handen, zodat je in staat zult zijn om goed te dienen in
de maatschappij waar je deel van uitmaakt. Veredel de kunst
om vriendelijk te zijn, attent en hulpvaardig. Werk aan je
vermogen om mededogen te hebben – een van de goddelijke
eigenschappen die je hebt geërfd. (. . .)

18. ‘Je hoeft je nooit minderwaardig te voelen. Je hoeft nooit
het gevoel te hebben dat je zonder talenten bent geboren,
of zonder de mogelijkheid om ze tot uitdrukking te brengen.
Werk met de talenten die je hebt, wat voor talenten het ook
mogen zijn, en ze zullen groeien en beter worden en de uiting
zijn van je ware ik, dat door anderen zal worden gewaar-
deerd.’ (‘Het licht dat je in je hebt’, De Ster, juli 1995, p. 91.)

19. ‘Ik stel dat de tijd is gekomen om uw huis in orde te
brengen.

20. ‘Zoveel mensen leven op de rand van hun inkomen.
In feite leven sommigen van geleend geld. (. . .)

21. ‘Wij dragen een boodschap van zelfredzaamheid uit in de
kerk. Zelfredzaamheid kan [niet verkregen worden] als er een
grote schuld op het huishouden drukt. Iemand die verplich-
tingen heeft tegenover anderen, is onafhankelijk noch vrij van
slavernij.’ (De Ster, januari 1999, pp. 65–66.)

22. ‘Het is niet gemakkelijk om lid te zijn van deze kerk.
Het houdt meestal in dat we oude gewoonten nalaten,
oude vrienden en relaties kwijtraken, en onze intrede doen in
een nieuwe, andere en enigszins veeleisende gemeenschap.

23. ‘Met een steeds toenemend aantal bekeerlingen moeten
we steeds meer inspanningen leveren om ze op hun weg
te begeleiden. Allemaal hebben zij behoefte aan drie dingen:
een vriend, een taak, en voeding met “het goede woord Gods”
(Moroni 6:4). Het is onze plicht om daarin te voorzien. (. . .)

24. ‘De uitdaging is nu groter dan ooit omdat het aantal
bekeerlingen groter is dan ooit. (. . .) Elke bekeerling is een
zoon of dochter van God. Elke bekeerling vormt een belang-
rijke en ernstige verantwoordelijkheid.’ (De Ster, juli 1997,
p. 47.)

25. ‘Toen God dit alles [de geschapen aarde] overzag, ver-
klaarde Hij dat het goed was. Toen schiep Hij de mens naar
zijn eigen beeld en gelijkenis. En als allerlaatste in zijn
schepping, als de kroon op zijn geweldige werk, schiep Hij de
vrouw. Ik zie Eva graag als zijn meesterwerk, als het sluitstuk
op zijn schepping voordat Hij van zijn werk rustte.’ (De Ster,
januari 1992, p. 92.)

26. ‘Ik dank de Heer voor de kennis
die Hij mij heeft gegeven dat Joseph
Smith een profeet van God was. Ik
heb eerder verteld over een ervaring
die ik had als twaalfjarige jongen,
pas tot diaken geordend. Ik ging met
mijn vader naar de priesterschaps-
vergadering van onze ring. Hij zat als
lid van het ringpresidium op het
podium, en ik zat op de achterste rij

in de kapel. De mannen in die grote vergadering stonden op
en zongen [‘Ere de man’].
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27. ‘Toen ik hen die lofzang met kracht en overtuiging hoorde
zingen, kwam er in mijn hart een getuigenis van de godde-
lijke roeping van de jonge Joseph. Ik ben dankbaar dat in de
zeventig jaren die sindsdien voorbijgegaan zijn, de Heer
dat getuigenis in stand heeft gehouden.’ (De Ster, januari 1994,
p. 48.)

28. ‘Maar van alle zaken waarvoor ik me deze morgen dank-
baar voel, ben ik bij uitstek dankbaar voor mijn levend
getuigenis van Jezus Christus, de Zoon van de almachtige
God, de Vredevorst, de Heilige. (. . .)

29. ‘(. . .) Ik ben zijn apostel geworden, aangesteld om zijn wil
te doen en zijn woord te verkondigen. Ik ben zijn getuige
voor de wereld geworden. Ik herhaal dat getuigenis van mijn
geloof voor u en voor iedereen die op deze sabbatmorgen
mijn stem hoort. (. . .)

30. ‘Jezus is mijn vriend. Niemand anders heeft mij zoveel
gegeven. (. . .)

31. ‘Hij is mijn voorbeeld. (. . .)

32. ‘Hij is mijn leraar. (. . .)

33. ‘Hij is mijn genezer. (. . .)

34. ‘Hij is mijn leider. (. . .)

35. ‘Hij is mijn Heiland en Verlosser. Door zijn leven te geven,
in pijn en onzegbaar lijden, heeft Hij zich neergebogen om
mij, ieder van ons en alle zoons en 
dochters van God, te tillen uit de
afgrond van de eeuwige duisternis
die volgt op de dood. (. . .)

36. ‘Hij is mijn God en mijn Koning. (. . .)
Aan zijn rijk komt geen einde. (. . .)

37. ‘(. . .) Hij is het Lam van God voor
wie ik buig en door wie ik mijn
eeuwige Vader in de hemel benader.’
(Liahona, juli 2000, pp. 83–85.)

De leesstof bestuderen  
Bestudeer ‘President Gordon B. Hinckley’ en maak opgave A
en B en opgave C of D.

President Hinckley leren kennen

Beantwoord de volgende vragen uit de informatie over het
leven en het presidentschap van President Gordon B. Hinckley.

1. Waar is hij op zending geweest?

2. Met behulp van welke tekst sloot hij een verbond met de
Heer op zijn zending?

3. Met hoeveel presidenten van de kerk heeft hij samen-
gewerkt sinds hij voltijds voor de kerk ging werken en
algemeen autoriteit werd?

4. Hoe lang is hij raadgever in het Eerste Presidium geweest?

5. Wat is volgens ouderling Holland de beste manier om de
profeet steun te verlenen?

A

Optimistisch zijn

1. Wat zijn drie redenen dat mensen zich druk maken over
bepaalde toestanden of omstandigheden in hun land of de
wereld?

2. President Hinckley heeft zichzelf een optimist genoemd.
Leg in het kort uit wat een optimist is. Lees alinea 5, en leg
uit waarom president Hinckley volgens jou een optimist is.

3. Bestudeer de alinea’s 6–11 en noteer drie redenen waarom
een lid van de kerk optimistisch behoort te zijn.

4. Zou je jezelf als optimist beschrijven? Waarom, of waarom
niet?

Acht titels bedenken

Bedenkt een titel voor de acht uitspraken in ‘De leringen en
het getuigenis van Gordon B. Hinckley’ (de alinea’s 12, 13–16,
17–18, 19–21, 22–24, 25, 26–27, 28–37). Gebruik voor iedere
titel een zinsnede van president Hinckley waaruit het belang-
rijkste thema van die uitspraak tot uitdrukking komt. Een titel
voor de alinea’s 13–16 kan bijvoorbeeld ‘Het symbool van ons
geloof’ zijn. 

Beter ons best doen

President Hinckley heeft de leden van de kerk vaak aange-
spoord om beter hun best te doen. Noteer aan de hand van de
alinea’s 12–37 tien manieren waarop hij ons heeft aangeraden
ons te verbeteren. Kies uit die opsomming een manier waarop
je je de komende week wilt verbeteren. Leg in het kort uit hoe
je zijn raad wilt opvolgen. 

Voordat president Gordon B. Hinckley in september 1995
‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’ tijdens een
algemene bijeenkomst van de zustershulpvereniging voor-
las, zei hij: ‘Er is zoveel wereldse wijsheid die als waarheid
wordt gezien, zoveel misleiding wat betreft de waarden en
normen, zoveel verlokkingen en verleidingen die de wereld
langzaam maar zeker tot verval brengen, dat we vinden
dat we moeten waarschuwen. Daarom vaardigen wij, het
Eerste Presidium en de Raad der Twaalf Apostelen,
nu een proclamatie uit aan de kerk en aan de wereld, als
een verklaring en een bevestiging van de normen,
leerstellingen en gebruiken die betrekking hebben op het
gezin, welke door profeten, zieners en openbaarders
van deze kerk herhaaldelijk zijn uiteengezet.’ (‘Bied weer-
stand aan de verlokkingen van de wereld’, De Ster,
januari 1996, p. 91.)

Het gezin: 
een proclamatie 
aan de wereld

D

C

B
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Het gezin: een proclamatie aan de wereld
1. ‘Wij, het Eerste Presidium en de Raad der Twaalf Apostelen
van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste
Dagen, verklaren plechtig dat het huwelijk tussen man en
vrouw van Godswege is geboden en dat het gezin centraal
staat in het plan van de Schepper voor de eeuwige
bestemming van zijn kinderen. 

2. ‘Ieder mens – man en vrouw – is geschapen naar het beeld
van God. Iedereen is een geliefde geestzoon of -dochter van
hemelse Ouders, en als zodanig heeft iedereen een goddelijke
aard en bestemming. Het geslacht is een essentieel kenmerk
van iemands voorsterfelijke, sterfelijke en eeuwige identiteit
en bestemming.

3. ‘In het voorsterfelijke leven kenden en aanbaden de geest-
zonen en -dochters God als hun eeuwige Vader, en aan-
vaardden zijn plan waardoor zijn kinderen een stoffelijk
lichaam konden krijgen en aardse ervaringen konden opdoen
om vooruitgang te maken op weg naar volmaking en om
uiteindelijk hun goddelijke bestemming als erfgenaam van
het eeuwige leven te verwezenlijken. Het goddelijk plan
van gelukzaligheid maakt het mogelijk dat familiebanden ook
na de dood blijven bestaan. Heilige verordeningen en
verbonden die in heilige tempels beschikbaar zijn, maken het
mogelijk dat de mens in de tegenwoordigheid van God
terugkeert en dat het gezin voor eeuwig verenigd wordt.

Deze proclamatie heeft president Gordon B. Hinckley voorgelezen als onderdeel van zijn toespraak, gehouden tijdens de 
algemene bijeenkomst van de zustershulpvereniging in Salt Lake City (Utah) op 23 september 1995.

Ouders hebben de heilige plicht om hun kinderen in liefde en
rechtschapenheid op te voeden, te voorzien in hun stoffelijke en
geestelijke behoeften, ze te leren dat ze elkaar moeten liefhebben
en helpen, de geboden van God moeten naleven en gezagsge-
trouwe burgers behoren te zijn, waar ze zich ook mogen bevinden.
De echtgenoten – de moeders en vaders – zullen door God
verantwoordelijk worden gehouden voor het nakomen van deze
verplichtingen.

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

WIJ WAARSCHUWEN degenen die het verbond van
huwelijkstrouw schenden, hun partner of kinderen misbruiken,
of hun taken in het gezin niet nakomen, dat zij op een dag
aan God rekenschap moeten afleggen. Verder waarschuwen wij
ervoor dat het verval van het gezin de rampen voor personen,
gemeenschappen en volken tot gevolg zal hebben die de pro-
feten van vroeger en nu voorzegd hebben.

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

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

IEDER MENS – man en vrouw – is geschapen naar het beeld
van God. Iedereen is een geliefde geestzoon of -dochter van
hemelse Ouders, en als zodanig heeft iedereen een goddelijke
aard en bestemming. Het geslacht is een essentieel kenmerk van
iemands voorsterfelijke, sterfelijke en eeuwige identiteit en
bestemming.

IN HET VOORSTERFELIJKE LEVEN kenden en aanbaden
de geestzonen en -dochters God als hun eeuwige Vader, en aan-
vaardden zijn plan waardoor zijn kinderen een stoffelijk lichaam
konden krijgen en aardse ervaringen konden opdoen om voor-
uitgang te maken op weg naar volmaking en om uiteindelijk
hun goddelijke bestemming als erfgenaam van het eeuwige leven
te verwezenlijken. Het goddelijk plan van gelukzaligheid maakt
het mogelijk dat familiebanden ook na de dood blijven bestaan.
Heilige verordeningen en verbonden die in heilige tempels
beschikbaar zijn, maken het mogelijk dat de mens in de tegen-
woordigheid van God terugkeert en dat het gezin voor eeuwig
verenigd wordt.

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

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

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

HET GEZIN
EEN PROCLAMAT I E  AAN DE WERE LD

HET EERSTE PRESIDIUM EN DE RAAD DER TWAALF APOSTELEN VAN

DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN
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(The Family: A Proclamation to the World [Letter-Size] Dutch) 10/95 (10/95) Printed in Germany 35602120

4. ‘Het eerste gebod dat God aan Adam en Eva gaf, had
betrekking op hun vermogen om als man en vrouw kinderen
te krijgen. Wij verklaren dat Gods gebod aan zijn kinderen om
zich te vermenigvuldigen en de aarde te vervullen van kracht
blijft. Wij verklaren ook dat God geboden heeft dat het heilige
voortplantingsvermogen alleen gebruikt mag worden tussen
een man en een vrouw die wettig met elkaar gehuwd zijn. 

5. ‘Wij verklaren dat de manier waarop het sterfelijk leven tot
stand komt door God is voorgeschreven. Wij bevestigen de
heiligheid van het leven en het belang ervan in Gods eeuwige
plan.

6. ‘Man en vrouw hebben de
plechtige taak om van elkaar en
van hun kinderen te houden,
en voor elkaar en hun kinderen
te zorgen. “Kinderen zijn een
erfdeel des Heren” (Psalmen
127:3). Ouders hebben de heilige
plicht om hun kinderen in
liefde en rechtschapenheid op te
voeden, te voorzien in hun

stoffelijke en geestelijke behoeften, ze te leren dat ze elkaar
moeten liefhebben en helpen, de geboden van God moeten
naleven en gezagsgetrouwe burgers behoren te zijn, waar ze
zich ook mogen bevinden. De echtgenoten – de moeders en
vaders – zullen door God verantwoordelijk worden gehouden
voor het nakomen van deze verplichtingen.

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

8. ‘Wij waarschuwen degenen die het verbond van huwelijks-
trouw schenden, hun partner of kinderen misbruiken, of hun
taken in het gezin niet nakomen, dat zij op een dag aan God
rekenschap moeten afleggen. Verder waarschuwen wij ervoor
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dat het verval van het gezin de rampen voor personen,
gemeenschappen en volken tot gevolg zal hebben die de
profeten van vroeger en nu voorzegd hebben.

9. ‘Wij doen een beroep op burgers en overheidsdienaren met
verantwoordelijkheidsbesef overal ter wereld om maatregelen
te bevorderen die erop gericht zijn het gezin als fundamentele
eenheid van de maatschappij te handhaven en te versterken.’
(De Ster, januari 1996, p. 93.)

De leesstof bestuderen  
Bestudeer ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’ en
maak twee van de volgende opgaven (A–C).

Een alinea uit het hoofd leren

Kies een van de negen alinea’s in de proclamatie uit en leer
die uit het hoofd. Je kunt dat doen door die alinea drie
keer op te schrijven en zo nodig naar de proclamatie te kijken.
Schrijf de alinea dan uit het hoofd op, onder leiding van een
gezinslid. Of je kunt de alinea verscheidene malen opzeggen,
en zo nodig naar de proclamatie kijken. Zeg de alinea dan uit
het hoofd op en laat een gezinslid luisteren.

Combinatie-oefening

Noteer de cijfers 1–9 in een kolom in je notitieblok en zoek op
bij welke alinea in ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’
de volgende onderwerpen horen. Sommige alinea’s bevatten
leringen die bij meer dan een onderwerp passen.

Ideeën voor een harmonieus huwelijk
opschrijven

1. Haal uit alinea 7 van de proclamatie tien ideeën die volgens
jou belangrijk zijn om een succesvol huwelijk en gezin te
hebben.

2. Beschrijf in het kort wat je doet of wilt doen om deze
ideeën in praktijk te brengen. Bijvoorbeeld: Gebed – ik bid
persoonlijk en met het gezin.

C

k. De oordelen van God

l. Tempelwerk voor de
doden

m. Seksuele behoeften door
God gegeven

n. Euthanasie

o. Geboortebeperking

p. Het heilsplan

q. Zelfmoord

r. De wetten van het land

s. Kindermishandeling

t. Echtscheiding

a. Abortus

b. Gezinsavond

c. Kinderen opvoeden

d. De familie

e. Vaderschap

f. Homoseksualiteit

g. Tempelhuwelijk

h. De rol van de man en de
vrouw in het huwelijk

i. Als gezin beslissingen
nemen

j. Overspel

B

A

Ouderling Russell M. Nelson, lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen en beroemd hartchirurg, heeft gezegd:

‘Mijn levenslange belangstelling voor het mensenhart
nam in april 1984 een onverwachte wending toen ik
uit de operatiekamer van het ziekenhuis naar de bovenzaal
van de tempel geroepen werd. Daar werd ik een geordende
apostel van de Heer Jezus Christus. Ik had die roeping
niet nagestreefd, maar heb ootmoedig getracht dat vertrou-
wen en voorrecht om zijn vertegenwoordiger te zijn,
waardig te zijn, waarbij ik nu hoopte om harten geestelijke
genezing te brengen, terwijl ik dat eerder operatief had
gedaan.

‘Als iemand die geroepen, gesteund en geordend is – een
van de vijftien bijzondere getuigen van onze Heer
en Meester – houd ik mij aan dit essentiële thema uit het
Boek van Mormon: “Wij spreken van Christus, wij ver-
heugen ons in Christus, [en] wij profeteren van Christus”
(2 Nephi 25:26).’ (‘Jezus de Christus: onze meester, en
meer’, Liahona, april 2000, p. 4.)

De levende Christus: Het getuigenis van
de apostelen
Het volgende getuigenis is op 1 januari 2000 gedateerd en
getekend door de leden van het Eerste Presidium en het
Quorum der Twaalf Apostelen:
1. ‘Nu wij gedenken dat Jezus Christus twee millennia geleden
geboren is, getuigen wij dat Hij werkelijk bestaan heeft,
dat zijn leven onvergelijkbaar was en dat zijn grote zoenoffer
oneindige kracht bezit. Geen ander heeft zo’n diepgaande
invloed gehad op allen die op aarde geleefd hebben en nog
zullen leven. 
2. ‘Hij was de grote Jehova van het Oude Testament, de
Messias van het Nieuwe Testament. Onder leiding van zijn

De levende Christus: 
Het getuigenis 

van de apostelen
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Vader heeft Hij de aarde geschapen. “Alle dingen zijn door
het Woord [Christus] geworden en zonder dit is geen ding
geworden, dat geworden is” (Johannes 1:3). Hoewel zonde-
loos, liet Hij Zich niettemin dopen om alle gerechtigheid
te vervullen. “Hij is rondgegaan, weldoende” (Handelingen
10:38), maar werd ervoor veracht. Zijn evangelie was een
boodschap van vrede en welbehagen. Hij drukte allen op het
hart zijn voorbeeld te volgen. Hij doorkruiste het land
Palestina, waarbij Hij zieken genas, blinden hun gezichts-
vermogen gaf en doden opwekte. Hij verkondigde eeuwige
waarheden, zo leerde Hij zijn volgelingen dat wij vóór dit
leven al bestonden, dat ons leven op aarde een doel heeft,
en dat de zoons en dochters van God ongekende mogelijk-
heden hebben in het hiernamaals. 

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

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

5. ‘Hij is herrezen uit het graf “als eersteling van hen, die
ontslapen zijn” (1 Korintiërs 15:20). Als herrezen Heer heeft
Hij degenen bezocht die Hij tijdens zijn leven had liefgehad.
Ook is Hij in het oude Amerika onder zijn “andere schapen”
werkzaam geweest (zie Johannes 10:16). In de hedendaagse
wereld zijn Hij en zijn Vader verschenen aan de jonge
Joseph Smith, waarmee de lang geleden beloofde bedeling
“van de volheid der tijden” (Efeziërs 1:10) werd ingeluid.

6. ‘Over de levende Christus heeft de profeet Joseph Smith
geschreven: “Zijn ogen waren als een vurige vlam; het haar op
zijn hoofd was zo wit als zuivere sneeuw; zijn gelaat straalde
nog helderder dan de zon; en zijn stem was als het bruisen
van geweldige wateren, ja, de stem van Jehova, zeggende:

7. ‘“Ik ben de eerste en de laatste; Ik ben het die leeft, Ik ben
het die werd gedood; Ik ben uw voorspraak bij de Vader”
(Leer en Verbonden 110:3–4).

8. ‘Van Hem heeft de profeet ook gezegd: “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!

9. ‘“Want wij zagen Hem, ja, ter rechterhand Gods; en wij
hoorden de stem getuigen dat Hij de Eniggeborene des
Vaders is – 

10. ‘“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” (Leer en
Verbonden 76:22–24).

11. ‘Wij verklaren plechtig dat zijn priesterschap en zijn kerk
op aarde hersteld zijn – “gebouwd op het fundament van de
apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen
is” (Efeziërs 2:20).

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

13. ‘Wij getuigen, als zijn naar behoren
geordende apostelen, dat Jezus de
levende Christus is, de onsterfelijke
Zoon van God. Hij is de grote Koning
Immanuël, die Zich nu aan de rech-
terhand van zijn Vader bevindt. Hij is
het licht, het leven en de hoop van
de wereld. Zijn weg is het pad dat
leidt tot geluk in dit leven en tot het
eeuwige leven in de wereld hierna.

God zij dank voor de weergaloze gave van zijn goddelijke
Zoon.’ (Liahona, april 2000, pp. 2–3.)

De leesstof begrijpen

De alinea’s 4 en 9 – de ‘eniggeboren’ Zoon
Ouderling Joseph B. Wirthlin, lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen, heeft gezegd: ‘Toen Jezus in het sterfelijk bestaan
geboren werd, waren zijn ouders God, de eeuwige Vader (zie
1 Nephi 11:21), en Maria, die door Nephi in een visioen
gezien werd. (. . .) Hij is Gods eniggeboren Zoon, de enige die
ooit op aarde geboren is, of zal worden, uit dergelijke ouders.
Door die sterfelijke aard, die Hij geërfd had van zijn moeder,
had hij “de macht van het sterfelijk leven, wat de macht is om
te sterven, (. . .) om lichaam en geest te scheiden.” [Bruce R.
McConkie, The Promised Messiah, p. 471.] Door zijn godde-
lijke aard, geërfd van zijn vader, had Hij “de macht van
de onsterfelijkheid, wat de macht is om voor altijd te leven;
of, na gekozen hebben te sterven, (. . .) weer op te staan
in onsterfelijkheid.” [Promised Messiah, p. 471.]’ (De Ster,
januari 1994, p. 6.) 

Alinea 5 – Wat is de ‘bedeling van de volheid
der tijden’?
Zie ‘De leesstof begrijpen’ m.b.t. alinea 13 van ‘De leringen en
het getuigenis van Joseph Fielding Smith’ (p. 209).
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De leesstof bestuderen  
Bestudeer ‘De levende Christus: het getuigenis van de
apostelen’ en maak twee van de volgende opgaven (A–C).

Namen en titels

1. Lees ‘De levende Christus: het getuigenis van de apostelen’
en noteer minimaal tien namen of titels die de apostelen
voor Jezus Christus gebruikten.

2. Zet naast iedere naam of titel een korte uitleg over wat we
daarvan over de Heiland kunnen leren.

3. Kies een titel uit en leg uit waarom die belangrijk voor je is.

Wat is de zending van een apostel?

1. Lees Leer en Verbonden 107:23 en maak in je notitieblok de
volgende zin af: ‘Een apostel is (. . .)’

2. Lees de alinea’s 1, 4, 11–13 van ‘De levende Christus’. Noteer
de woorden van de apostelen waaruit blijkt dat zij de taken
verrichten die in Leer en Verbonden 107:23 staan vermeld.

De levende Christus

1. Schrijf je eigen getuigenis van de levende Christus op.

2. Schrijf een korte alinea waarin je uitlegt hoe je te weten
bent gekomen dat Jezus de levende Christus is.

In 1842 vroeg John Went-
worth, redacteur van een
krant, de profeet Joseph Smith
naar de geschiedenis en
de geloofsovertuiging van
De Kerk van Jezus Christus
van de Heiligen der Laatste
Dagen. De profeet schreef
hem een brief waarin hij ‘de
oorsprong, de vooruitgang,
de vervolging en het geloof

van de heiligen der laatste dagen’ uitlegde. (History
of the Church, deel 4, p. 535.) Hij deed er ook dertien
korte uitspraken over de leerstellingen en beginselen van
de kerk bij. Deze uitspraken staan bekend als de Geloofs-
artikelen en werden tijdens de algemene conferentie van
oktober 1880 als Schriftuur aanvaard.

De geloofsartikelen
Wat wij geloven

C

B

A

Ouderling L. Tom Perry, lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen, heeft het volgende over de geloofsartikelen
gezegd:

‘Er staan eenvoudige uitspraken aangaande de beginselen
van onze godsdienst in, en zij vormen het sterke bewijs
van de goddelijke inspiratie die de profeet Joseph Smith
heeft ontvangen.

‘Ik wil u allemaal aanmoedigen om de geloofsartikelen te
bestuderen. (. . .) Als u ze gebruikt als handleiding bij uw
studie van de leerstellingen van de Heiland, zult u zijn
voorbereid om te getuigen van de herstelling van de ware
kerk van de Heer. U kunt dan vol overtuiging verklaren:
“Wij geloven.”’ (De Ster, juli 1998, p. 28.)

De Schriften begrijpen

Geloofsartikelen 1:1 – De Godheid
Ouderling Dallin H. Oaks, lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen, heeft gezegd: ‘Net als de rest van de christelijke
wereld geloven wij in een Godheid bestaande uit de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest. Maar wij getuigen dat die drie
leden van de Godheid drie afzonderlijke, onderscheiden
personen zijn. Wij getuigen ook dat God de Vader niet slechts
een geest is, maar een verheerlijkte persoon met een tastbaar
lichaam, net als zijn herrezen Zoon, Jezus Christus.’ (De Ster,
juli 1995, p. 76; zie ook LV 130:22.)

Geloofsartikelen 1:2 – De val van Adam en Eva
Ouderling James E. Faust heeft als lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen gezegd:

‘Vanwege hun overtreding werden Adam en Eva, die ervoor
gekozen hadden hun staat van onschuld af te leggen (zie
2 Nephi 2:23–25), uit Gods tegenwoordigheid verbannen.
In het christendom wordt dit de zondeval genoemd, of
Adams overtreding. Het is een geestelijke dood omdat Adam
en Eva buiten Gods tegenwoordigheid geplaatst werden. (. . .)

‘Hun hele nageslacht was ook van Gods tegenwoordigheid
afgesneden (zie 2 Nephi 2:22–26). Maar het nageslacht van
Adam en Eva had geen schuld aan de erfzonde omdat het er
part noch deel aan had gehad. Daarom zou het oneerlijk
zijn als de hele mensheid eeuwig moest lijden voor de over-
tredingen van onze eerste ouders, Adam en Eva. Deze
onrechtvaardigheid moest rechtgezet worden; daarom was
het nodig dat Jezus Christus, in zijn rol als Heiland en
Verlosser, een zoenoffer bracht.’ (De Ster, januari 1989, p. 10;
zie ook Deuteronomium 24:16.)

Geloofsartikelen 1:3 – De verzoening van
Jezus Christus
Ouderling Dallin H. Oaks heeft gezegd:

‘Onze Heiland heeft ons van de zonde van Adam verlost,
maar hoe zit het met de gevolgen van onze eigen zonde?
Omdat “allen hebben gezondigd” (Romeinen 3:23), zijn wij
allemaal geestelijk gestorven. Nogmaals, onze enige hoop op
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leven is onze Heiland, die tegen de profeet Lehi zei: “Hij geeft
Zichzelf als offer voor de zonde om aan de doeleinden der
wet te voldoen” (2 Nephi 2:7).

‘Om aanspraak te maken op de overwinning van de Heiland
over de geestelijke dood, die we allemaal ondergaan wegens
onze zonde, moeten we aan de voorwaarden voldoen die Hij
heeft gesteld. (. . .)

‘Ons derde geloofsartikel beschrijft de voorwaarden van onze
Heiland.’ (De Ster, januari 1988, p. 60; zie ook LV 19:16–19.)

Geloofsartikelen 1:4 – ‘De eerste beginselen en
verordeningen van het evangelie’
Ouderling Howard W. Hunter heeft als lid van het Quorum
der Twaalf Apostelen het volgende gezegd:

‘Deze vier [beginselen en verordeningen in Geloofsartikelen
1:4] zijn slechts de eerste van alle beginselen en verordeningen
van het evangelie. Als we naar de woorden van de Heiland
tot de Nephieten kijken, leren we dat als we in overeen-
stemming met deze vier leven, er een leven van gehoorzaam-
heid aan de wetten en geboden van de Heer op volgt. Want
Hij heeft gezegd: “En indien hij tot het einde volhardt, zie,
hem zal Ik onschuldig houden voor het aangezicht van mijn
Vader ten dage dat Ik zal staan om de wereld te oordelen”
(3 Nephi 27:16).

‘De eerste beginselen alleen zijn niet voldoende; daarom is de
mens vervolgens in het eeuwig oordeel verantwoordelijk voor
hoe hij geleefd heeft, goed of kwaad.’ (Conference Report,
april 1973, p. 175; of Ensign, juli 1973, p. 120; zie ook 2 Nephi
31:10–15.)

Geloofsartikelen 1:5 – Hoe worden we door God
geroepen?

President Gordon B. Hinckley heeft gezegd: ‘Het recht om
[leden voor een roeping in de kerk] voor te dragen [berust]
bij de hoogste functionaris of functionarissen. Maar die voor-
dracht moet worden gesteund – dat wil zeggen, aanvaard
en bekrachtigd – door de leden van de kerk. Deze procedure
vinden we alleen in de kerk van de Heer. Er wordt geen
functie geambieerd, niet gelobbyd voor een positie, en geen
campagne gevoerd om de eigen pluspunten te profileren.

Vergelijk de manier van de Heer met die van de wereld.
Die van de Heer is kalm en vredig, zonder drukte of kosten,
en zonder eigenwaan, ijdelheid of ambitie. In het plan van
de Heer laten zij die functionarissen moeten kiezen zich door
één overheersende vraag leiden: “Wie zou de Heer in die
functie willen hebben?” Er is kalm en bedachtzaam overleg.
En er is veel gebed om de bevestiging van de Geest te
krijgen dat de keus juist is.’ (De Ster, juli 1994, p. 46; zie ook
Hebreeën 5:4.)

Geloofsartikelen 1:6 – De organisatie van 
de ware kerk
Ouderling David B. Haight, lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen, heeft gezegd: ‘De Kerk van Jezus Christus van
de Heiligen der Laatste Dagen verkondigt aan de wereld dat
deze kerk de herstelling is van Christus’ kerk. Die herstelling
was nodig omdat de profeten en apostelen, die het funda-
ment waren van de oorspronkelijke kerk van de Heer, gedood
werden of anderszins weggenomen. De hedendaagse kerk is
gebouwd op het fundament van profeten en apostelen, terwijl
Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Daarom is er ook geen
sprake van een reformatie, een reorganisatie of van zomaar
een sekte. Het is de kerk van Jezus Christus, hersteld in de
laatste dagen.’ (De Ster, nummer 6, 1986, p. 6.)

Geloofsartikelen 1:7 – Gaven van de Geest
Ouderling Dallin H. Oaks heeft gezegd:

‘In een priesterschapszegen oefent een dienstknecht van de
Heer, gedreven door de Heilige Geest, het priesterschap
uit om de machten des hemels aan te roepen ten behoeve van
degene die de zegen ontvangt. Zulke zegens worden uitge-
sproken door dragers van het Melchizedeks priesterschap, dat
de sleutels heeft van alle geestelijke zegeningen van de kerk
(zie LV 107:18, 67).

‘Er zijn vele priesterschapszegens. Ik zal u een paar voor-
beelden geven; houd wel in gedachte dat priesterschaps-
zegens beschikbaar zijn voor allen die er behoefte aan hebben,
echter alleen op verzoek. (. . .)

‘Mensen die leiding willen in een belangrijke beslissing kunnen
een priesterschapszegen ontvangen. Mensen die geestelijke
kracht nodig hebben om een persoonlijke uitdaging het hoofd
te bieden kunnen een zegen ontvangen. Aanstaande moeders
kunnen een zegen ontvangen voordat zij bevallen. Veel
gezinnen in de kerk herinneren zich een heilige ervaring
waarin een goede vader een priesterschapszegen gaf aan een
zoon of dochter die op het punt stond in het huwelijk te
treden. Vaders geven vaak een priesterschapszegen aan hun
kinderen voordat zij om andere redenen het huis uit gaan,
zoals school, militaire dienst of een lange reis. (. . .)

‘Zegens, gegeven in omstandigheden die ik zojuist heb
geschetst, worden soms zegens van troost en raad genoemd.
Zij worden gewoonlijk gegeven door vaders, echtgenoten
of andere ouderlingen in de familie. Zij kunnen opgeschreven
en bewaard worden in de familieverslagen voor de geeste-
lijke leiding van de persoon die de zegen ontvangt.’ (De Ster,
juli 1987, p. 31.)
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Geloofsartikelen 1:8 – Hoe kunnen we de meeste
kracht uit de Schriften putten?
President Gordon B. Hinckley heeft gezegd: ‘Ik dank de
Almachtige voor mijn getuigenis van het Boek van Mormon,
die geweldige metgezel van de Bijbel. (. . .) Maar de essentie
van het boek ontdek je alleen door het te lezen. Ik spreek als
iemand die het boek keer op keer heeft gelezen en de kracht
en diepgang en schoonheid ervan ervaren heeft. Ik vraag u:
had Joseph Smith, de ongeschoolde jongeman van het platte-
land in New York, in zo’n korte tijd een boek kunnen
schrijven dat zo ingewikkeld in elkaar steekt en toch zo’n
harmonieus geheel vormt? Had hij op eigen kracht de taal,
de gedachtegang, de ontroerende inspiratie kunnen scheppen
waardoor miljoenen over de hele wereld het boek zouden
lezen en zeggen: “Het is waar!”?’ (Zie De Ster, januari 1994,
p. 48; zie ook Ezechiël 37:15–17.)

Geloofsartikelen 1:9 – Wij geloven in voortdurende
openbaring
Ouderling David B. Haight heeft gezegd:

‘Een belangrijk kenmerk van de kerk is de aanspraak die zij
maakt op voortdurende openbaring van de Heer. (. . .)
Tegenwoordig kan de kerk bogen op dezelfde relatie met God
als in voorgaande bedelingen.

‘Dit is geen lichtvaardige bewering. Ik weet dat er openbaring
ontvangen wordt, omdat ik getuige ben van heilige zaken,
zoals die ook ervaren worden door anderen die dienstbaar
zijn in zijn werk.

‘Het beginsel openbaring van de Heilige Geest is een funda-
menteel beginsel in de kerk van de Heer. De profeten van
God ontvangen door dit proces openbaring. De individuele
leden kunnen ook openbaring ontvangen ter bevestiging
van de waarheid.’ (Zie De Ster, nummer 6, 1986, p. 6; zie ook
Amos 3:7.)

Geloofsartikelen 1:10 – Christus zal over de
vergadering van Israël regeren
President Spencer W. Kimball heeft gezegd: ‘De vergadering
van Israël omvat lidmaatschap in de ware kerk en kennis van
de ware God. (. . .) Iemand die het herstelde evangelie heeft
aanvaard en die de Heer in zijn eigen taal wil aanbidden,
samen met de heiligen in zijn land, voldoet aan de wet van
de vergadering van Israël en is erfgenaam van alle zege-
ningen die in deze laatste dagen aan de heiligen zijn beloofd.’
(The Teachings of Spencer W. Kimball, p. 439.)

Ouderling George Albert Smith heeft als lid van het Quorum
der Twaalf Apostelen gezegd: ‘God heeft gezegd dat als wij
Hem eren en zijn geboden onderhouden – als we zijn wetten
in acht nemen – Hij onze strijd zal strijden en de goddelozen
verwoesten, (. . .) dan zal deze aarde het celestiale koninkrijk
worden.’ (Conference Report, oktober 1942, p. 49; zie ook
LV 45:64–71.)

Geloofsartikelen 1:11 – Godsdienstvrijheid
Ouderling Bruce R. McConkie heeft als lid van het Quorum
der Twaalf Apostelen geschreven: ‘Wij geloven dat wij gods-
dienstvrijheid voor alle mensen moeten steunen, handhaven
en verdedigen. En wij verklaren krachtig dat regeringen,
politieke organisaties, kerken, sekten, of groepen aanbidders
die de vrijheid van de mens om te aanbidden beperken of
een bepaalde manier van aanbidding opleggen, niet van God
afkomstig zijn.’ (A New Witness for the Articles of Faith, p. 657;
zie ook Alma 21:22.)

Geloofsartikelen 1:12 – De wetten van het land
gehoorzamen
Ouderling L. Tom Perry heeft gezegd: ‘Ieder lid van de kerk
moet toegewijd zijn aan het gehoorzamen en eerbiedigen
van de wet van het land waar hij woont. Wij moeten een
voorbeeld van gehoorzaamheid zijn aan onze regering. Wil de
kerk de landen van de wereld van dienst zijn, dan moet zij
een heilzame invloed uitoefenen op het leven van hen die
haar aanvaarden, zowel in stoffelijke als in geestelijke zaken.’
(Zie De Ster, januari 1988, p. 66; zie ook LV 134:1, 5.)

Geloofsartikelen 1:13 – Hoe kan ik deugdzaam
zijn?
President Gordon B. Hinckley heeft gezegd:

‘We leven in een tijd dat de
wereld deugdzaamheid
lichtvaardig opvat. (. . .)

‘Wees rein. Pas op wat je leest.
Niets goeds en veel kwaads
komt voort als je pornografisch
materiaal leest. Het stimuleert
gedachten in je waardoor je
zelfbeheersing verzwakt. Er is
niets goeds aan films die gemaakt

zijn om geld te verdienen en jou alleen een verzwakte wil
en natuurlijke verlangens bij te brengen.’ (Conference Report,
oktober 1981, p. 58–59; of Ensign, november 1981, p. 41;
zie ook Filippenzen 4:8.)

De Schriften bestuderen  
Bestudeer de geloofsartikelen en maak vijf van de volgende
opgaven (A–G).

Vragen over ons geloof beantwoorden

Schrijf vijf vragen op die jou weleens over de kerk gesteld zijn
door vrienden die geen lid van de kerk zijn of die iemand die
geen lid van de kerk is zou kunnen stellen. Zet naast iedere
vraag het geloofsartikel waarin die vraag beantwoord wordt.
Iemand die geen lid van de kerk is kan bijvoorbeeld vragen:
‘Geloven heiligen der laatste dagen in Jezus Christus?’ Deze
vraag kan beantwoord worden door de geloofsartikelen 1, 3,
4, 6, 8 en 10.

A
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De geloofsartikelen uit het hoofd leren

Ouderling L. Tom Perry heeft gezegd: ‘Wat zou het geweldig
zijn als ieder lid van de kerk de geloofsartikelen uit het
hoofd leert, en zo meer te weten komt over de beginselen die
erin staan.’ (De Ster, juli 1998, p. 26.)

1. Leg in een korte alinea uit waarom het nuttig is om de
geloofsartikelen uit het hoofd te leren.

2. Leer vier geloofsartikelen uit het hoofd en schrijf of zeg ze
voor een familielid uit het hoofd op.

Anderen in de geloofsartikelen
onderwijzen

Bereid een les van vijftien minuten voor over de betekenis
van een van de geloofsartikelen die je thuis of aan een andere
groep kunt geven. Gebruik verhalen uit de Schriften, teksten,
vragen, persoonlijke ervaringen, illustraties, voorwerpen of je
getuigenis.

Lofzangen en de Geloofsartikelen

Noteer minimaal één lofzang of lied uit Lofzangen of Kinder-
liedjes waarin diezelfde waarheid of leerstelling wordt behan-
deld. Je kunt het nummer of de titel van de lofzang of het
lied naast het geloofsartikel in je Schriften zetten. (Je kunt zo
nodig ‘Verwijzingen naar de Schriften’ en ‘Onderwerpen’ in
Lofzangen en Kinderliedjes gebruiken.)

Onderdelen van het heilsplan

Lees Geloofsartikelen 1:1–4 en noteer de onderdelen van het
heilsplan die hier genoemd worden. Maak van deze onder-
delen een tekening of een schema aan de hand waarvan je het
heilsplan thuis of met anderen kunt bespreken.

Wat geloven anderen?

Lees Geloofsartikelen 1:5–10 en noteer woorden en zinsneden
die de kerk van de Heer beschrijven. Vraag aan een vriend(in)
die geen lid van de kerk is wat hij of zij daarvan vindt.
(Wees vriendelijk en heb respect voor de overtuiging van je
vriend(in). Je vraagt om informatie en bent er niet op uit
om over verschillen te twisten.) Schrijf in een alinea op wat je
hebt geleerd.

Rechten en plichten van heiligen der
laatste dagen

1. Zet de volgende situaties in je notitieblok:

a. De snelheidslimiet overschrijden

b. Iemand pesten die religieuze kleding draagt

c. Iemand dwingen om naar de zendelingenlessen te
luisteren

G

F

E

D

C

B d. De wetten van het land weigeren na te leven

e. Iemand die hulp nodig heeft niet helpen

f. Onvriendelijk tegen iemand zijn omdat hij of zij geen lid
van de kerk is

g. Naar een film of tv-programma kijken waar seks in
voorkomt

h. Protesteren tegen de bouw van een kerk in je
gemeenschap

i. Vulgaire gebaren of taal

j. Het gevoel hebben dat alle godsdiensten goddeloos zijn,
behalve die van jou 

2. Lees Geloofsartikelen 1:11–13 en zet naast iedere situatie
een geloofsartikel dat daarop van toepassing is. Leg uit
waarom.

3. Schrijf een persoonlijke gedragscode met minimaal drie
uitspraken waaruit blijkt hoe je volgens de leringen in
Geloofsartikelen 1:11–13 wilt leven. Begin de uitspraken
met ‘Ik zal (iets doen)’ of ‘Ik zal (iets) niet (doen)’.

Door een studie van de geschiedenis van de herstelde
kerk kunnen we veel te weten komen over het geloof en de
toewijding van de mensen die vóór ons geleefd hebben.
Sinds de tijd van de profeet Joseph Smith zijn veel leden
een inspirerend voorbeeld geweest van ware heiligen der
laatste dagen. Maar de beste en prachtigste tijd van het
koninkrijk van God ligt nog voor ons. Net als de getrouwe
heiligen die vroeger leefden, kunnen ook jullie een plaats
in de geschiedenis van de kerk veroveren, door getrouw-
heid, toewijding, offervaardigheid en ijver in de dienst van
God en zijn profeten. Tenslotte is de geschiedenis van de
kerk in veel gebieden van de wereld nog niet geschreven.

Jouw plaats in de geschiedenis van de kerk
1. ‘We hebben allemaal een plaats in de geschiedenis van de
kerk. Sommige leden zijn geboren in families die al generaties
lang het evangelie hebben aangenomen en waarvan de
kinderen zijn opgevoed in de wegen van de Heer. Anderen
horen voor het eerst van het evangelie en laten zich dopen,
waarbij ze heilige verbonden sluiten om hun aandeel te
leveren in de opbouw van Gods koninkrijk. Veel leden wonen
in gebieden waar ze net aan het begin staan van hun periode
in de geschiedenis van de kerk, en een erfgoed van geloof

Onze plaats 
in de geschiedenis 

van de kerk
Een erfgoed van geloof
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opbouwen voor hun kinderen. In welke omstandigheden we
ons ook mogen bevinden, allemaal leveren we een belangrijk
aandeel in de opbouw van Zion en de voorbereiding op de
wederkomst van de Heiland. We zijn “geen vreemdelingen en
bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisge-
noten Gods” (Efeziërs 2:19).

2. ‘Het maakt niet uit of we pas gedoopt zijn of al veel langer
lid van de kerk: we beërven een erfgoed van geloof en offers
van degenen die ons zijn voorgegaan. We zijn ook heden-
daagse pioniers voor onze kinderen en voor die miljoenen
kinderen van onze hemelse Vader die nog kennis moeten
nemen van het evangelie van Jezus Christus en het nog
moeten aanvaarden. Waar we ons op deze wereld bevinden,
leveren we op verschillende manieren ons aandeel door
getrouw het werk van de Heer uit te voeren.

3. ‘Vaders en moeders voeden hun kinderen onder gebed
op in de beginselen van rechtschapenheid. Huisonderwijzers
en huisbezoeksters dragen zorg voor degenen die zorg
behoeven. Gezinnen zeggen zendelingen vaarwel die ervoor
kiezen om jaren van hun leven te wijden aan de verkondiging
van het evangelie. Onzelfzuchtige priesterschapsleiders en
leiders van hulporganisaties geven gehoor aan de oproep om
dienstbaar te zijn. Door talloze uren van geruisloos dienst-
betoon, waarbij gezocht wordt naar namen van voorouders
en waarbij heilige verordeningen in de tempel worden
verricht, vallen zegeningen ten deel aan de levenden en de
doden.

4. ‘Wij allemaal helpen de bestemming van De Kerk van
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen te bereiken,
die aan de profeet Joseph Smith geopenbaard is. In 1842
profeteerde hij:

5. ‘“De standaard van de waarheid is opgericht; geen
onheilige hand kan de vooruitgang van het werk stuiten;
al woeden vervolgingen, spannen benden samen, verzamelen
er zich legers en viert laster hoogtij, toch zal Gods waarheid
moedig, nobel en onafhankelijk voorwaarts gaan, totdat zij in
elk werelddeel is doorgedrongen, elke streek heeft bezocht,
elk land heeft overspoeld en in elk oor heeft geklonken, totdat
Gods oogmerken zijn bereikt en de grote Jehova zegt dat
het werk is volbracht.” (History of the Church, deel 4, p. 540.)

6. ‘Hoewel de kerk tijdens het leven van de profeet Joseph
Smith heel klein bleef, wist hij dat het Gods koninkrijk op
aarde was dat tot doel had de hele aarde te vervullen met de
waarheid van het evangelie van Jezus Christus. We hebben
de laatste jaren gezien hoe snel de kerk gegroeid is. We hebben
het voorrecht te leven in een tijd waarin we ons geloof en
onze offers kunnen aanbieden om Gods koninkrijk te helpen
vestigen, een koninkrijk dat voor eeuwig stand zal houden.’
(Ons erfgoed, pp. 145–146.)

De leesstof bestuderen  
Bestudeer ‘Onze plaats in de geschiedenis van de kerk’ en
maak opgave A of B.

Jouw plaats in het koninkrijk van God

Noteer de woorden en zinsneden uit de alinea’s 1–6 die jou,
jouw ervaringen en jouw rol in de kerk beschrijven. Beant-
woord dan de volgende vragen:

1. Hoeveel leden van de kerk woonden er tien jaar geleden
ongeveer in jouw stad? Hoeveel leden zijn er nu? (Vraag zo
nodig je ouders of de leiders van de kerk om hulp bij deze
vragen.)

2. Hoeveel leden denk je dat er over twee jaar zullen zijn?
Over vijf jaar? Over tien jaar?

3. Wat kun je doen om bij te dragen aan de groei van de kerk
in jullie gebied? (Noem vijf dingen.)

4. Hoe zou je door de toekomstige generaties herinnerd
willen worden?

Een korte geschiedenis schrijven

Praat met minimaal twee mensen die iets over de geschie-
denis van de kerk in jouw gebied weten. Probeer illustraties,
geschiedenissen, dagboeken of nieuwsberichten over de
plaatselijke geschiedenis van de kerk te vinden. Schrijf een
korte geschiedenis over de kerk in jouw gebied. Leg uit
hoe je door wat je daarvan geleerd hebt, geïnspireerd wordt
om bij te dragen aan de opbouw van het koninkrijk van
God in jouw gebied.

B

A
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Mensen en begrippen 
in de Leer en Verbonden
President Ezra Taft Benson heeft gezegd: ‘De Leer en Verbon-
den is waar, want de schrijver is Jezus Christus en zijn bood-
schap is voor iedereen bestemd.’ (Teachings of Ezra Taft Benson,
p. 46.)

De Leer en Verbonden bevat openbaringen die de Heer in
onze tijd heeft gegeven en verwijst naar veel mensen, plaatsen
en gebeurtenissen in de geschiedenis van De Kerk van Jezus
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Lees de volgende
informatie voordat je aan de studie van de Leer en Verbonden
begint. Je zult dan iets van de geschiedenis en de gebeurte-
nissen rond de openbaringen begrijpen.

Mensen in de Leer en Verbonden
De volgende verslagen zijn korte geschiedenissen over de
belangrijke mensen die je in de Leer en Verbonden zult
tegenkomen:

Joseph Smith jr., de profeet, ‘heeft, Jezus alleen
uitgezonderd, meer gedaan voor het heil van de
mensen in deze wereld dan enig ander mens
die hier ooit heeft geleefd’ (LV 135:3). Hij werd
op 23 december 1805 geboren. Zie Geschiede-

nis van Joseph Smith 1:5–54 voor een korte
geschiedenis van zijn jeugd, zijn visioen van God

de Vader en Jezus Christus en de bezoeken van de engel
Moroni. Joseph Smith kreeg het priesterschap van hemelse
boodschappers en ontving veel openbaringen. Hij vertaalde
en publiceerde het Boek van Mormon, en door middel van
hem herstelde de Heer, Jezus Christus, zijn ware kerk. Net als
andere profeten werd hij door zijn vijanden vervolgd, vele
malen ten onrechte in de gevangenis gezet en moest hij veel
leed verduren. (Zie LV 121–123.) Vanwege hun getuigenis van
Jezus Christus werden hij en zijn broer Hyrum in 1844 door
een bende vermoord. (Zie LV 135.)

Emma Hale Smith trouwde in januari 1827
met de profeet Joseph Smith en fungeerde als
schrijfster toen hij aan de vertaling van het
Boek van Mormon begon. Zij was de eerste
presidente van de zustershulpvereniging

en koos de lofzangen voor de eerste lofzangen-
bundel van de kerk uit. (Zie LV 25:1–15; zie ook

132:51–56.) Ook zij had veel last van vervolging en beproeving.
Verscheidenen van haar jonge kinderen overleden en haar
man, Joseph, werd door vijanden vermoord. Zij bleef in Illinois
toen de kerk naar Utah verhuisde. Ze overleed in 1879 in
Nauvoo (Illinois).

Hyrum Smith was de oudere broer van de
profeet Joseph Smith. Vanaf het begin wist
Hyrum Smith dat God zijn jongere broer
had geroepen om profeet te worden, en hij
bleef dat getuigenis trouw. (Zie LV 11:6–26;

23:3; 52:8; 124:15, 124.) Hij was werkzaam
als assistent-president, lid van het Eerste Presi-

dium en patriarch van de kerk. (Zie LV 124:91–95.)
Samen met zijn broer gaf hij zijn leven in Carthage Jail als

getuigenis dat de ware kerk op aarde was hersteld. (Zie LV
135:1–7.) Een van zijn zoons, Joseph F. Smith, en een kleinzoon,
Joseph Fielding Smith, werden president van de kerk.

Joseph Smith sr. werd op 12 juli 1771 in Topsfield
(Massachusetts) geboren. (Zie Geschiedenis
van Joseph Smith 1:48–50; LV 4, inleiding; 23,
inleiding en vers 5; 90:20, 25–26; 102:3; 124:19;
137:5). Op 24-jarige leeftijd trouwde hij met

Lucy Mack Smith (zie LV 137:5) en vestigde
zich in Vermont. Door steeds mislukte oogsten en

financiële problemen moest Joseph sr. met zijn
gezin naar een gebied bij Palmyra (New York)
verhuizen, in de buurt van de heuvel Cumorah.
Joseph Smith sr. steunde de roeping van zijn

zoon als profeet van de Heer altijd volledig.
(Zie Geschiedenis van Joseph Smith 1:50.) Hij liet

zich dopen op de dag dat de kerk werd georganiseerd, 6 april
1830. Joseph Smith sr. en twee van zijn zoons, Hyrum en
Samuel, behoorden tot de getuigen van de gouden platen
van het Boek van Mormon. (Zie ‘Het getuigenis der acht
getuigen’, voorin het Boek van Mormon.) Joseph Smith sr.
was de eerste patriarch van de kerk en raadgever in het
Eerste Presidium. Hij overleed in 1840 in Nauvoo (Illinois).

Joseph Smith sr. en Lucy Smith hadden elf
kinderen. Hun eerste kind, een zoon, had de
geboorte niet overleefd. Hun andere zoons
waren Alvin (zie Geschiedenis van Joseph
Smith 1:56; LV 137:5–6), Hyrum (zie ‘Hyrum

Smith’ hierboven), Joseph (zie ‘Joseph Smith jr.’ hierboven),
Samuel (zie LV 23:4; 61:35; 66:8; 75:13; 102:3, 34; 124:141),
Ephraim (die slechts elf dagen heeft geleefd), William (zie
‘Getuigenis der twaalf apostelen van de waarheid van het
boek der Leer en Verbonden’, voorin de Leer en Verbonden;
LV 124:129), en Don Carlos. Hun dochters waren Sophronia,
Catherine en Lucy. Samuel Smith was de eerste zendeling
van de kerk en was werkzaam in een bisschap in Nauvoo. Hij
had ook veel vervolging te verduren en overleed op 36-jarige
leeftijd, ongeveer een maand nadat zijn broers Joseph en
Hyrum waren vermoord.

Martin Harris was een rijke boer in Palmyra
(New York). Hij sloot vriendschap met de jonge
Joseph Smith en betaalde mee aan zijn
onkosten. Korte tijd fungeerde hij als schrijver
van Joseph Smith, toen de profeet met de

vertaling van het Boek van Mormon bezig was.
Later verkocht hij een stuk land om voor de

druk van de eerste vijfduizend exemplaren van het Boek van
Mormon te betalen. (Zie LV 3:12–13; 5:1–15, 24–32; 10, inlei-
ding; 19:25–41.) Hij was een van de drie bijzondere getuigen
van de gouden platen en bleef dat getuigenis zijn hele leven
trouw. (Zie ‘Het getuigenis van drie getuigen’, voorin het Boek
van Mormon; LV 17:1–9; 58:35–39; 104:24–26; Geschiedenis
van Joseph Smith 1:61–65.) Martin Harris verliet de kerk in
1838, maar kwam in 1870 naar Utah om zich bij de kerk aan te
sluiten, en werd herdoopt. Hij overleed in 1875.
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Oliver Cowdery werd in 1806 in Vermont geboren.
Hij werd onderwijzer. Hij hoorde van de profeet

Joseph Smith en kreeg een geestelijk getuigenis
van zijn roeping toen hij bij de ouders van
Joseph in Palmyra (New York) woonde. (Zie
LV 6:14–24.) In april 1829 ging Oliver Cowdery

naar Harmony (Pennsylvania) om de profeet te
ontmoeten. Hij werd de schrijver van de profeet toen

hij het Boek van Mormon van de gouden platen vertaalde.
(Zie LV 8:1–12; 9:1–14.) Hij was een van de drie bijzondere
getuigen van de gouden platen. (Zie ‘Het getuigenis van drie
getuigen’, voorin het Boek van Mormon; LV 17:1–9.) Hij
was bij de profeet Joseph Smith toen het priesterschap werd
hersteld en toen veel andere openbaringen werden gegeven.
(Zie LV 13, inleiding; 18:37; 20:3–4; 21, inleiding; 27:8, 12;
28:1–16; 47, inleiding; 69, inleiding; 104:28–30; 110;1–16; 111,
inleiding; zie ook Geschiedenis van Joseph Smith 1:66–72.)
Hij is ook werkzaam geweest als assistent-president van de
kerk. Oliver Cowdery verliet de kerk in 1838, maar keerde in
1848 terug en werd herdoopt. (Zie LV 124:95.) Hij overleed op
3 maart 1850 in Missouri, voordat hij naar Utah kon verhuizen.

Peter Whitmer sr. en zijn vrouw Mary
hadden drie dochters en vijf zoons.
Een dochter, Elizabeth Ann, trouwde met
Oliver Cowdery (zie ‘Oliver Cowdery’
hierboven); hun tweede dochter, Nancy,

overleed toen ze bijna vier maanden oud was; en hun derde
dochter, Catherine, trouwde met Hiram Page. Hun vijf zoons
waren getuigen van de gouden platen van het Boek van
Mormon. (Zie ‘Het getuigenis van drie getuigen’ en ‘Het
getuigenis van acht getuigen’, voorin het Boek van Mormon.)
David Whitmer was een van de zes mannen die het document
tekenden om de kerk als godsdienstige organisatie te registre-
ren. Hij was later werkzaam als leider van de kerk in Missouri,
totdat hij de kerk in 1838 verliet. (Zie LV 14:11; 1:1–9; 18:9,
37–39; 30:1–4; 52:25.) De familie Whitmer gaf Joseph en Emma
Smith en Oliver Cowdery geld, voedsel en onderdak tijdens
de vertaling van het Boek van Mormon in 1829. De kerk werd
in 1830 in het huis van de familie Whitmer in Fayette (New
York) georganiseerd. (Zie LV 21, inleiding.)

Sidney Rigdon was predikant in Mentor (Ohio).
Hij werd in 1830 lid van de kerk, nadat hij
het Boek van Mormon met een gebed in zijn
hart had gelezen. Hij was van 1833 tot 1844
raadgever in het Eerste Presidium en is

in veel andere posities werkzaam geweest.
(Zie LV 35:3–6; 36:2, 5; 58:50, 57–58; 63:65–66; 71:1;

76:11–24; 82:11; 90:6, 21; 93:44, 51; 102:3; 124:125–126.) Na de
dood van de profeet Joseph Smith stelde hij voor om de kerk
als ‘gevolmachtigde’ te leiden, maar de leden steunden de
twaalf apostelen. Hij verleende de Twaalf geen steun en werd
in 1844 geëxcommuniceerd.

Edward Partridge werd in 1830 lid van de kerk en
was de eerste bisschop van de kerk. (Zie LV 35,
inleiding; 36:1–7; 41:9–11; 42:10; 50:39; 51:1–4,
18; 52:24; 57:7; 58:14–16, 24–25, 61–62; 60:10;
64:17; 82:11; 124:19.) Bisschop Partridge was in

Missouri enorm vervolgd en overleed in 1840
in Nauvoo (Illinois). Hij was 47 jaar.

Joseph Knight sr. leerde in 1826 de profeet Joseph
Smith kennen en wilde graag aan het werk
van de herstelling bijdragen. Hij was meer dan
dertig jaar ouder dan de profeet Joseph en gaf
hem vaak de nodige middelen zodat hij met de

vertaling van het Boek van Mormon kon verder
gaan. Op de avond dat de profeet en zijn vrouw

in 1827 de gouden platen uit de heuvel Cumorah haalden,
had hij zijn wagen beschikbaar gesteld. Broeder Knight over-
leed in 1847, bij Mt. Pisgah (Iowa), tijdens de uittocht van de
heiligen uit Nauvoo.

Newel K. Whitney was eigenaar van een winkel
in Kirtland (Ohio). Hij werd in 1830 lid van
de kerk en was een goede vriend van de profeet
Joseph Smith. De profeet en zijn gezin hebben
een tijdje in het huis van de familie Whitney

gewoond, en verschillende openbaringen in de
Leer en Verbonden zijn daar ontvangen. Newel

K. Whitney was de tweede bisschop van de kerk
en werd in 1847 de presiderende bisschop
van de kerk. (Zie LV 63:42–46; 72:1–8; 78:8–10;
82:11–12; 84:112; 93:50; 96:2; 104:39–42; 117:1–2,

11.) Hij overleed in 1850 in Utah. Zijn vrouw,
Elizabeth Ann Whitney, was raadgeefster van

Emma Smith in het eerste presidium van de
zustershulpvereniging.

Thomas B. Marsh werd in 1830 lid van de kerk,
nadat hij de eerste zestien bladzijden van
een exemplaar van het Boek van Mormon had
gelezen, dat zojuist van de pers van E. B.
Grandin was gekomen. Hij werd de eerste

president van het Quorum der Twaalf Aposte-
len. (Zie LV 31:1–13; 52:22; 56:5; 112:1–19; 118:2.)

Hij werd kwaad op de profeet Joseph Smith en begon de kerk
in Missouri te vervolgen. Hij verliet de kerk in 1838.
Hij werd in 1839 geëxcommuniceerd. En hij werd in 1857
herdoopt.

Parley P. Pratt en zijn broer Orson Pratt werden
in 1830 lid van de kerk en waren lid van het
eerste Quorum der Twaalf Apostelen in deze
bedeling. Parley P. Pratt is vele malen voor
de kerk op zending geweest. (Zie LV 32:1–2; 34,

inleiding; 49:1–3; 50:37; 52:26; 97:3–5; 103:30, 37;
124:127–129.) Hij heeft veel preken en lofzangen

geschreven die door de kerk zijn gepubliceerd,
en hij was een van de eerste pioniers die in
Utah aankwamen. Hij werd in 1857 gedood,
toen hij in het zuiden van de Verenigde Staten

op zending was. Orson Pratt is ook vele malen
voor de kerk op zending geweest. (Zie LV 34:1–10;

52:26; 75:14; 103:40; 124:127–129; 136:13.) Onder toezicht
van de president van de kerk heeft hij 26 openbaringen aan de
Leer en Verbonden toegevoegd, zinnen en alinea’s in verzen
veranderd en de eerste voetnoten in het Boek van Mormon,
de Leer en Verbonden en de Parel van grote waarde geplaatst.
Hij heeft veel godsdienstige en wetenschappelijke boeken
geschreven, en hij was een van de eerste pioniers die in Utah
aankwamen. Tot zijn dood in 1881 is hij meer dan 45 jaar
lang apostel geweest.
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Begrippen in de Leer en Verbonden
De afval
In de tijd van het Nieuwe Testament verkondigde Jezus
Christus het evangelie, koos Hij zijn apostelen en organiseerde
Hij zijn kerk. Na zijn verzoening, dood en opstanding
verwierpen de mensen de apostelen en veranderden ze de
leerstellingen van het evangelie. De ware kerk van Jezus
Christus werd van de aarde weggenomen. Dit was de ‘afval’
(2 Tessalonicenzen 2:3) van de ware kerk.

De herstelling
De Heer koos de profeet Joseph Smith om het evangelie en de
ware kerk van Jezus Christus te herstellen (terug te brengen),
die door de afval van de aarde waren weggenomen. Door de
gave en macht van God vertaalde Joseph Smith het Boek
van Mormon, waarin het evangelie van Jezus Christus is ver-
vat. De Heer herstelde ook het gezag van het priesterschap,
verbonden, verordeningen, gaven van de Geest, de organisatie
van de kerk enzovoorts, die in de tijd van het Nieuwe
Testament op aarde waren. (Zie Geloofsartikelen 1:4–7, 9.)

De vergadering van Israël
In het Oude Testament staat dat de Heer de naam van Jakob
in ‘Israël’ veranderde. (Zie Genesis 32:28; 35:10.) De nakome-
lingen van de twaalf zonen van Israël werden de ‘twaalf
stammen van Israël’ of de ‘Israëlieten’ genoemd. Op sommige
plaatsen in de Schriften worden ze ‘kinderen van Jakob’
genoemd (Psalmen 105:6; LV 109:61), en op sommige andere
plaatsen gewoon ‘Israël’. Tegenwoordig worden de leden
van de kerk ook ‘Israël’, ‘het huis van Israël’ of ‘de kinderen
van Israël’ genoemd. (Zie 2 Nephi 29:14; LV 103:17.)

Door hun goddeloosheid werden tien van de twaalf stammen
veroverd en in slavernij weggevoerd. (Zie 2 Koningen 17:18–23;
1 Nephi 22:3–4.) Deze stammen worden de ‘tien verloren
stammen’ genoemd. De rest van de stammen van Israël, die
‘Juda’ of de ‘Joden’ worden genoemd, werden later veroverd
en verstrooid. (Zie 2 Nephi 6:8–11.)

De Heer beloofde dat Hij zijn volk Israël in de laatste dagen
zou vergaderen. (Zie Jeremia 16:14–15; 1 Nephi 22:24–25;
2 Nephi 9:1–2.) Deze vergadering begon met de herstelling
van het evangelie van Jezus Christus en de ware kerk door
middel van de profeet Joseph Smith. De leden van de kerk
vergaderden zich eerst in de staat New York in de Verenigde
Staten. Later gebood de Heer de leden om zich in Kirtland
(Ohio) te vergaderen. (Zie LV 37:1–4.) In 1831 gebood de Heer
sommige leden om een vergaderplaats voor de kerk in de
staat Missouri voor te bereiden. (Zie LV 57:1–2.) En in 1838
had de rest van de kerk zich daar vergaderd. Omdat sommige
leden de geboden van de Heer niet onderhielden en omdat
de kerk door vijanden werd vervolgd, verhuisde de kerk in
1839 naar Nauvoo (Illinois). Na de dood van de profeet
Joseph Smith moesten de leden de staat Illinois verlaten.
De Heer leidde de kerk naar een vergaderplaats in het westen
van de Verenigde Staten.

De Heer blijft zijn belofte vervullen om zijn volk te verga-
deren, maar tegenwoordig behoren we de kerk in onze eigen
omgeving op te bouwen. Ouderling Bruce R. McConkie
heeft als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen gezegd:

‘Israël zal een voor een vergaderd worden, gezin voor gezin,
in de ringen van Zion die overal op aarde gevestigd zijn,
zodat de hele wereld met de vruchten van het evangelie
gezegend zal worden.’ (‘Come: Let Israel Build Zion’, Ensign,
mei 1977, p. 118.)

Geschiedenis van de Leer en Verbonden
Het ‘onvolledige’ Boek der Geboden, dat in 1833 in Missouri
werd gepubliceerd, bevatte 65 openbaringen die de profeet
Joseph Smith van de Heer had ontvangen, maar er moesten
ook andere in het boek worden opgenomen. (Zie LV 1:6 en de
inleidingen tot LV 1; 67; 69; 70.) In 1835 werden er nieuwe
openbaringen die de profeet Joseph van de Heer had ontvan-
gen, samen met die in het Boek der Geboden, gepubliceerd
als de Leer en Verbonden. Deze uitgave van de Leer en
Verbonden had 103 afdelingen (er waren twee afdelingen 66).
Sinds die tijd hebben presidenten van de kerk veel meer
openbaringen ontvangen, waarvan sommige in de Leer en
Verbonden zijn opgenomen. Ouderling Howard W. Hunter
heeft als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen gezegd
dat God ‘al zijn kinderen door middel van een hedendaagse
profeet blijft leiden. Wij verklaren dat Hij, zoals beloofd, altijd
bij zijn dienstknechten is en leiding geeft aan de zaken van
zijn kerk over de hele wereld.’ (Conference Report, april 1981,
p. 88; of Ensign, mei 1981, p. 65.)

BJS (de Bijbelvertaling van Joseph Smith)
Veel belangrijke gedeelten van de Bijbel zijn verloren gegaan
of veranderd. (Zie 1 Nephi 13:24–29.) De Heer heeft de pro-
feet Joseph Smith geboden om veel correcties in de Bijbel aan
te brengen. (Zie LV 35:20; 41:7; 45:60–61; 73:3–4; 93:53.) Deze
correcties worden de Bijbelvertaling van Joseph Smith, of BJS,
genoemd. Toen de profeet Joseph Smith aan de vertaling
van de Bijbel werkte, gaf de Heer hem openbaringen om veel
gedeelten van de Bijbel uit te leggen. (Zie LV 76; 77; 86;
91; 93; 113; 132; zie ook Mozes; Matteüs naar Joseph Smith.)

De wet van toewijding
De wet van toewijding houdt in dat alles van de Heer is en dat
alles wat Hij ons gegeven heeft gebruikt moet worden voor
de opbouw van zijn koninkrijk op aarde. (Zie LV 104:11–18.)
In de begindagen van de kerk gaven de leden die de wet van
toewijding wilden naleven hun geld en bezittingen aan de
bisschop en ontvingen een rentmeesterschap (geld, bezittingen
en andere taken). Wat zij van de bisschop kregen, werd hun
bezit en kon gebruikt worden om in hun eigen behoeften
te voorzien. Alles wat zij meer produceerden dan ze nodig
hadden, werd aan de bisschop teruggegeven om voor de
armen en behoeftigen te zorgen. (Zie LV 42:30–39.) De wet
van toewijding werd gegeven als hulpmiddel voor de leden
om trots en zelfzucht te overwinnen en om hen op hun
verblijf in het celestiale koninkrijk voor te bereiden. (Zie
Mozes 7:16–20.) Sommige leden van de kerk leefden een tijdje
de wet van toewijding na, maar waren niet in staat om deze
wet volledig na te leven. (Zie LV 105:1–5, 9–13.) Tegenwoordig
zijn tiende, vastengaven, bijdragen aan Deseret Industries
en het welzijnsprogramma van de kerk, de inzet van onze tijd
en talenten, en andere offers die wij brengen voor de opbouw
van het koninkrijk van God, allemaal een onderdeel van de
wet van toewijding. (Zie LV 119.)
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Zion
In de Leer en Verbonden wordt Zion beschreven als:

• Een groep mensen die rein van hart zijn (zie LV 97:21),
elkaar liefhebben, de geboden van de Heer onderhouden
en voor de armen zorgen. (Zie ook Mozes 7:18.)

• Een andere naam voor het gebied Independence (Missouri).
(Zie LV 57:1–3.). Met ‘het land Zion’ in de Leer en Verbon-
den wordt dit gedeelte van Missouri bedoeld.

• Een stad die in de toekomst in Missouri gebouwd zal wor-
den. (Zie LV 45:64–71; 84:2–4; zie ook Geloofsartikelen 1:10.)
In de begintijd van de kerk waren de leden van de kerk
niet in staat om Zion te vestigen (of de wetten ervan na te
leven), maar de Heer beloofde dat de stad Zion in de
toekomst gebouwd zou worden. (Zie LV 58:3–7; 101:16–21;
105:1–5.)

• De stad van de profeet Henoch. (LV 38:4; 45:11–14; zie ook
Mozes 7:16–21.)

• De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste
Dagen. (LV 21:7–8; 68:25–30.)

Zionskamp
Zionskamp was de naam van een groep van ongeveer twee-
honderd mannen en een aantal vrouwen en kinderen die
gehoor gaven aan het gebod van de Heer in 1834 om naar
‘het land Zion’ te gaan. (LV 103:22; zie ook de inleiding en de
verzen 22–35.) Zij reisden ongeveer 1.450 kilometer van
Ohio naar Missouri om Zion te bouwen (zie ‘Zion’ hierboven)
en om de leden van de kerk te helpen die door de bendes
uit hun huis waren verdreven. Toen Zionskamp in Missouri
aankwam, zei de Heer dat ze ‘een korte tijd’ moesten
‘wachten’ om Zion te bouwen. (LV 105:9; zie ook de inleiding
en de verzen 1–19.) Veel mannen die tijdens Zionskamp
gehoorzaam en trouw waren, werden later leiders in de kerk.

De inleidingen tot de afdelingen
De afdelingen van de Leer en Verbonden worden voorafgegaan
door een inleiding. In de inleiding staat wanneer een open-
baring werd gegeven, aan wie die was gericht, en zij bevat
wat kerkgeschiedenis over de tijd dat de Heer de openbaring
heeft gegeven. Het is verstandig om altijd eerst de inleiding
van een afdeling te lezen.

240

34190_120_BODY.pdf   245 5/20/16   8:03 AM


	34190_120_01_Intro.pdf
	34190_120_02_01-40.pdf
	34190_120_03_41-80.pdf
	34190_120_04_81-123.pdf
	34190_120_05_124-137.pdf
	34190_120_06_Trek West.pdf
	34190_120_07_Expansion.pdf
	34190_120_08_WW Church.pdf
	34190_120_09_People.pdf
	Blank Page



